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Per a estudiar en profunditat l'actual problemàtica 
de J 'economia i de la nostra professió. així com per 
a contribuir a definir les bascs del desenvolupament 
de la Catalunya Autònoma. cl Col·legi d'Economistes 
de Catalunya va prendre l'acord d'organitzar cl 
T Congrés d'Economia i d'Economistes de Catalunya, 
els ob.iectius de! qual s'exposen a continuació: 

Contribuir a definir les bases econòmiques del 
desenvolupament de la Catalunya autònoma. 

Participar com a coJlectiu de professionals de 
l'Economia en aquesta tasca històrica. 

Analitzar la funció social de l'Economista. 

Estudiar els problemes comuns i els específics de 
cadascuna de Ics diferents vessants de la professió. 

Analitzar la funció actual i futura êlel Col·legi 
d'Economistes de Catalunya. 

Per assolir cis objectius esmentats s'acordà desenvo
lupar simultàniament dos Temaris, un d'Economia 
i l'altre Professional. D'aquesta manera cl Congrés 
esdevé mixt 
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1/1 
FINANCES AUTONÒMIQUES l AUTONOMIA FINANCERA 

Antoni CASAHUGA* 

Universitat Autònoma de Barcelona 

La teoria econòmica ens demostra que la descentra
lització de l'activitat pública conté unes millores po
tencials d'eficiència respecte a un sistema centralitzat. 
Es pot expressar J¡¡ mateixa idea de forma alternativa 
assenyalant que del pas d'un sistema centralitzat d'or
ganització col·lectiva a un altre descentralitzat hi ha 
.uns «guanys potencials en el canvi». Resulta conve
nient subratllar cl terme avantatges potencials o 
guauys potencials, perquè sovint es dóna implícita
ment o explícitament per suposat que qualsevol sis
tema suposadament descentralitzat de decisió col·lec
tiva es pot apropiar d'aquests avant,itges que la teo
ria econòmica demostra que existeixen en potència. 
Tanmateix, que hi ha «guanys potencials en el canvi» 
no significa de cap manera que qualsevol programa 
descentralitzador els pugui recollir. Cada esquema 
d'organització que pretengui presumir de descentralit
zador ha de demostrar que s'apropia d'aquests avan
tatges que només existeixen en potència. 
Els objectius d'aquest treball són múltiples. En pri
mer lloc, es pretén demostrar que bona part dels 
sistemes d'organització de les decisions col·lectives 
que pretenen passar per descentralitzats no es poden 
apropiar d'aquelles millores d'eficiència assignativa 
potencialment existents que la teoria econòmica ens 
demostra que seria possible d'aconseguir mitjançant 
la descentralització. L'obstacle que impedeix aquestes 
millores assignatives s'ha de cercar en l'especial confi-
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guració que es doni als sistemes tributaris sup()sada
ment descentralitzats. Veurem que la condició neces
sària per a la consecució d'aquests avantatges assig
natius potencials és la propietat que denominarem 
autonomia f i,iancera. 

Cal assenyalar, tanmateix, que l'eficiència assignativa 
que amb la descentralització se sol perseguir flo cons
titueix l'únic objectiu social de les modernes comu
nitats. La raó que la majoria de programes de des
centralització fiscal que actualment es proposen aca
bin sacrificant l'autonomia financera dels ens descen
tralitzats. se sol .atribuir explícitament o implícita
ment a la creença que l'eficiència assignativa que 
l'autonomia financera permetria aconseguir es pro
duiria a r,xpenses d'altres preuats objectius socials. 
El segon objectiu d'aquest treball consisteix a demos
trar que cis esquemes d'organització col·lectiva que 
sacrifiquen l'autonomia financera que podem observar 
en el món de la realitat, tampoc no mostren gran 
eficiència en la consecució d'aquells altres objectius 
en nom dels quals se sacrificà l'autonomia financera. 
El tercer i últim objectiu d'aquest treball consisteix 
en l'exposició d'un esquema alternatiu bàsic de sis
tema tributari descentralitzat que permeti apropiar-se 
dels avantatges potencials de la descentralització de 
l'activitat pública, sense sacrificar en més alt grau 
que els altres esquemes alternatius els altres objectius 
socials. 



FONTS DE FINANÇACl6 AUTÒNOMA, EFICl�NCIA
ASSIGNATIVA l AUTONOMIA FISCAL 

La ma¡oria de treballs i tractats sobre federalisme 
fiscal solen presentar-nos en els seus primers capítols 
els guanys potencials d'eficiència que són d'esperar 
de la descentralització de l'activitat pública, proce
dint en posteriors capítols a examinar les restriccions 
que han d'imposar-se als ens autonòmics per tal 
d'evitar que la descentralització fiscal comporti el 
sacrifici d'altres objectius socials igualment desitja
bles. El que rarament es plantegen equcts estudis 
és la qüestió de si la imposició d'aquestes restriccions 
als ens autonòmics comporta simultàniament el sacri
fici de les millores en eficiència que inicialment van 
servir per a justificar Ja descentralització de i'activitat 
nública ( 1). 

Aquest procediment és atribuïble, al meu entendre. 
al costum d'aquests estudis de prestar una atenció 
molt superficial a l'estudi de sistemes tributarif. des
centralitzats en concret. Potser puguem comprendre 
aquest procediment si tenim present que la majoria 
de contribucions sobre descentralització fiscal solen 
sortir de la ploma de financers procedents de països 
que ja tenen sistemes tiscals relativament descentra
litzats. Fins a un cert punt resulta natural que aquests 
financers es concentrin en l'estudi de problemes con
crets que plantegen els sistemes fiscals dels seus res
pectius països, particularment si teniw.. en compte que 
la seva intenció sol ser la de proposar reformes par
cials per als sistemes dels seus països. Això no obs
tant, des d'una perspectiva doctrinal, ,tquesta postura 
té l'inconvenient que rarament obliga a plantejar una 
anàlisi global del sistema de descentralització fiscal 
in toto, en no suscitar-se en aquests països la possi
bilitat de substitució d'un sistema fiscal descentralitzat 
per un altre (2). 

Això no obstant, hi ha Iu possibilitat, al menys en 
principi, que dctermi:rnts tipus d'organització descen
tralitzada de l'activitat pública no aconsegueixin apro
piar-se, de fet, de les millores en eficiència que po
tencialment ofereix la descentralització. Per conse
güent, abans de recomanar qualsevol sistema fiscal 
descentralitzat, cal investigar aquesta possibilitat. Per 
això serà necessari en primer lloc examinar les possi
bles fonts de financació dels ens autonòmics pel que 
fa a les seves possibilitats de materialitzar aquests 
guanys d'eficiència. 

Amb aquest fi serà convenient !!numerar aquestes 
possibles fonts de finançació dels ens autonòmics, 
que esquemàticament podem agrupar dins les cate
gories següents: 

l. Les transferències o subvencions de l'Estat cen
tral als governs autonòmics. Evidentment, la quantia
d'aquestes transferències es determina centralment.
A fins posteriors ens convé distingir entre les trans
ferències generals o incondicionals (granis-in aid) i
les condicionals graduades (matching granis).

2. Participació dels ens autonòmics en el� ingressos
cen1rals (revenue-sharing). Sota aquesta fórmula fi
nancera la Finança central distribueix. mitjançant
fórmules prc-convingudes. una part dels seus ingres
sos als ens autonòmics. Les fórmules de participació
en cis ingressos centrals es poden establir de manera

que afe�tin únicamL:nt determinats impo:;tos 1.cntrals,
o tambc sobrL: tot cl conjunt de Ics rccaptacio:is fis
cals centrals.

Els arguments que solen determinar el muntant total 
dels ingressos recaptats per cada ens autonòmic del 
total subjecte a participació solen ser Ja població (de 
manera que cada ens autonòmic percep una quantitat 
en oroporció directa al nnmbrc de residents dins Ja 
jurisdicció de l'ens autonòmic en qüestió) i, si es 
pretén una certa redistribució espacial de la renda, 
la renda per capita dins el territori autonòmic en 
qüestió (de manera que cada ens autonòmic percebrà 
una més gran quantitat com més petita sigui la seva 
renda per capita en relació a la renda mitjana na 
cional). A vegadés, també se sol incloure com ar 
gument en Ja fórmula de distribució alguna mesura 
que representi l 'esforç fiscal local. 

3. Participació en els impostos centrals (tax-sharing)
recaptats dins la jurisdicció autònoma, d'acord amb
percentatjes prc-convinguts de repartiment entre la
Finança central i els ens autonòmics. Dita participa
ció en els impostos centrals es pot referir a tota la
recaptació tributària central obtinguda en la jurisdic
ció en qüestió, o limitar-se exclusivament a determi
nades figures tributàries.

La diferència entre la participació en els impostos 
i la participació en els ingressos rau en el fet que 
mentre que en la participació en els ingressos la 
jurisdicció geogràfica és tota la nació, en la partici
pació en els impostos es limita als impostos recaptats 
dins la jurisdicció autonòmica en qüestió. 

4. Els impostos autònoms, que en principi poden
ser sobre Ics mateixes bases que els impostos estatals
o sobre bases distintes. Perquè pròpiament es pugui
parlar d'impostos autònoms és condició sine qua non
que cada ens autonòmic almenys pugui decidir autò
nomament. és a dir. independentment dels altres ens
i de la Finança central. els tipus impositius a aplicar
dins la seva jurisdicció. Per tant. un impost la recap
tació del qual vagi en la seva totalitat a les arques
d'un ens autonòmic. no es pot considerar autònom,
si els tipus els fixa la Finança central.

Al contrari. si un ens autonòmic decideix lliurement 
els tipus a aplicar dins la seva jurisdicció per a deter
minat impost, aquest impost s'ha de considerar com 
autònom encara que la seva recaptació i ld seva 
�estió sigui encomanada a òrgans directament depen
dents de la Finança central. 

5. Taxes percebudes pels ens autonòmics en concep
te de prestació de serveis, o percebuts per motius
d'eficiència o equitat (peatges i taxes ambientals, per
exemple).

6. Emissió de deute públic, que encara a llarg ter·
me pugui significar un augment dels ingressos pro
cedents d'alguna altra font, o una reducció de Ja
despesa, a objecte de fer front a la seva amortitza,ió,
a curt i mitjà termini signifiquen indubtablement una
ampliació de la capacitat financera dels ens autonò
mics. El recurs a l'emissió de deute, encara que quan·
titativament no sigui de gran importància (especial·
ment si per raons assignatives es posen límits a Ja
capacitat d

º

cndeutament dels ens autonòmics). pot
jugar un paper important des de la perspectiva de
l'eficiència, ja que en principi possibilita la consc·
cució d'una estructura temporal eficient dels bene-
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ficis i despeses derivats de les inversions dels ens 
autonòmics. 

7. Les rendes derivades d'actius físics
propietat dels ens autonòmics.

financers 

En�ara que en més o menys mesura els ens autonò
mics

_ 
pugui· recórrer a pràcticament totes aquestes

possibles fonts de finançació, generalment només so
len ser dues o tres les fonts principals dels seus 
ingressos Són precisament les possibles combinacions 
entre aquestes principals fonts de finançació les que 
configuren les característiques dels sistemes tributaris 
descentralitzats. Per raons òbvies, a les societats mr 
dernes les principals fonts financeres són les imposi
tives, i això és igualment cert per als ens autònoms. 
Aquest fet obliga que el Sistema fiscal dels ens autò
noms es configuri bàsicament com una combinació 
de les moltes possibles entre les quatre primeres 
fonts citades (transferències, participacions en ingres
sos i impostos, i impostos autònoms), mentre que 
les tres últimes fonts (taxes, deute públic i renda 
d'actius) necessàriament poden assumir un paper molt 
complementari per a la financació autonòmica. 

La consideració explícita de les possibles fonts de 
financació autònoma és necessària, atès que, altra
ment, es pot acabar recomanant sistemes fiscals ba
sats en fonts de finançació que impedeixen la mate
rialització de les millores assignatives que en potència 
ofereix la descentralització. Aquest és el cas, al meu 
entendre, d'aquells sistemes basats principalment en 
les subvencions centrals i/o la participació en impos
tos o ingressos centrals, o en qualsevol combinació 
d'aquestes fonts. 

Les millores d'eficiència assignativa que la descentra
lització fa possible s'evidencien per mitjà del que 
s'ha anat denominant «teorema de la descentralitza
ci» (3). En essència, el que ens diu aquest teorema 
es podria resumir de la manera següent: Un sistema 
descentralitzat pot acomodar en més alt grau que 
un altre de centralitzat l'oferta de béns i serveis submi
nistrats coHectivament a les preferències dels ciuta
dans. En altres paraules, el grau de frustració de les 
preferències dels ciutadans mai no serà més gran 
en un sistema descentralitzat que en un altre de cen
tralitzat (4). La raó d'aquest menor grau de frustra
ció de preferències hem de cercar-la en la diferen
ciació de les quantitats i qualitats de subministre de 
béns i serveis que permet la descentralització. Men
tre que un sistema centralitzat pràcticament obliga 
al subministre d'un únic nivell uniforme de servei, 
un sistema descentralitzat en principi pet oferir tants 
nivells distints de subministre com ens descentralit
zats de subministre de dit servei existeixin. Per tant, 
el grau de frustració o de «coerció» (5) de les pre
ferències individuals mai no serà més gran en un 
sistema descentralitzat, en permetre per definició que 
grups més petits de ciutadans, agrupats segons la 
seva distribució geogràfica, puguin seleccionar un ni
vell de subministre de serveis públics distint al selec
cionat en altres espais del mateix conjunt nacional 
o multiinternacional.

Un sistema fiscal descentralitz1t permet a més uns 
més alts graus de llibertat als ciutadans per ajustar 
les seves preferències al subministre públic, a través 
del mecanisme de les migracions fiscals que Tiebout 
denominà «votació amb els peus» (6). Bs a dir, que 
a l'efecte derivat del teorema de la descentralització 
s'afegeixen graus de llibertat més grans per als ciuta
dans en incorporar el denominat efecte Tiebout de 
les migracions fiscalment induïdes. Si el cost del grau 
de coerció que una determinada combinació d'acti-
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vitat pública suposa per al ciutadà, és superior als 
costos migratoris per el dit ciutadà, aquest tindrà la 
possibilitat d'emigrar a una altra jurisdicció política 
l'oferta de serveis públics de la qual la seva finàn·' 
çació li reporti un grau més petit de coerció o àe 
frustració. Si fem el suposi t plausible que els costos 
reals i psíquics, de les migracions intranacionals acos� 
tumen a ser considerablemente inferiors als de les 
migracio�� intern31cionals, resulta evident que el grau
de coerc10 a que es pot veure sotmès el cmtadà és 
molt més petit en un sistema fiscal descentralitzat 
que en un altre de centralitzat. 
Del teorema de la descentralització, reforçat amb 
l'efecte Tiebout, s'haurien de poder deduir directa
ment les condicions necessàries perquè qualsevol pro
grama d

_
'organització fiscal descentralitzada pogués 

aconseguir les millors potencialment existents en l 'cfi
ciè�cia assignativa. Per als nostres propòsits serà con
venient destacar tres d'aquestes condicions. 
Una pri

_
mera condició imprescindible per a poder

materialitzar aquests avantatges assignatius rau en el 
fet que als ens autonòmics els sigui possible dife
renciar entre ells els seus pressupostos en els seus 
vessants d'ingressos i despeses tant pel que fa el seu 
volum com a la composició dels dits pressupostos.La 
descentralització fiscal no permetrà obtenir aquests 
avantatges assignatius si no es possibilita que les 
diferències espacials en les preferències per béns i 
serveis públics es puguin traduir en diferències en 
el volum i la composició dels distints pressupostos 
autònoms. 
La segona condició, encara que en aparença evident, 
no resulta del tot ociós explicar-la de tota manera. 
Es refereix al fet que aquesta diferenciació en el 
volum i la composició dels pressupostos autònoms 
no ha de venir determinada centralment, sinó que 
s'ha de produir com a resultat per separat dels pro
cessos polítics democràtics dins les jurisdiccions autò
nomes. D'aquesta manera els processos polítics autò
noms constitueix en un mecanisme per a la revelació 
de les preferencie� individuals dels béns i serveis 
públics que constitucionalment 's'assignen a aquests 
ens autònoms. La raó d'aquesta condició hem de 
cercar-la en la moderna regla fiscal que exigeix la 
uniformitat dels sistemes fiscals de cada nivell 
de govern dins tota la seva jurisdicció, almenys 
pel que es refereix als impostos. Si no és po 
ssible la diferenciació geogràfica de la tributa 
ció, la mera discriminació espacial en la des
pesa pública no permetrà materialitzar els guanys 
assignatius de la descentralització. Bs precisament 
la possibilitat de diferenciar espacialment impostos 
(preus o costos) i despeses (beneficis) el mecanisme 
que assegura una quantitat/qualitat de béns públics 
i uns preus-impostos més d'acord amb les preferèn
cies dels ciutadans. Si espacialment mantenim unifor
mes els preus-impostos dels serveis públics, de fet 
estern anuHant tots els incentius perquè els ciuta· 
dans agrupats segons la seva localització geogràfica 
puguin ponderar de manera més exacta els beneficis 
derivats dels serveis públics amb els seus costos (7). 

És aquest tipus de raonaments el que passen per 
alt aquells que defensen una descentralització de la
despesa pública simultàniament amb el manteniment 
de la uniformitat tributària a tot el territori nacional, 
sense adonar-se que amb aquest simple programa 
de desconcentració administrativa de la despesa estan 
tirant per la borda bona part de Ics millores assig
natives que una veritable descentralització conté. La 
defensa que en principi sembla que es podria fer de 
la mera desconcentració administrativa de la despesa 
consistiria a subratllar les potencials millores en l'efi
ciència tècnica que suposaria l'agilització de la buro
cràcia, encara que, que jo sàpiga, això està encara 



per demostrar. De tota manera, una autèntica descen· 
tralització fiscal. en contenir necessàriament una des
centralitwció de la despesa, gaudiria també de tots 
cis avantatges que es poguessin adduir a íavor de la 
desconcentració de la despesa. 

En tercer lloc. els autonòmics han de tenir la possi
bilitat de poder finançar les demandes de béns i 
serveis que constitucionalment cauen dins la seva 
competència. En altres paraules, els seus mitjans fi. 
nancers han de ser potencialment suficients per a fer 
front a les seves obligacions. 

D'aquestes condicions podem ja derivar algunes con
clusions d'importància sobre l'eficiència assignativa 
que permeten assolir les distintes fonts de finançació 
dels ens autonòmics. En primer lloc, resulta evident 
que ni les subvencions centrals ni les participacions 
en ingressos impostos estatals no permeten que els ens 
autonòmics oul!uin determinar el volum del seu pro
pi pressupost independentment de l'Estat central. Per 
consegüent, un pressupost autonòmic basat exclusiva
ment o principalment en transferències o participa
cions centrals no permetrà materialitzar bona part 
de les millores assignatives pQtencials de la descen
tralització. Aquesta és una conclusió important de la 
present anàlisi que en molts estudis de federalisme 
fiscal sol passar totalment desapercebuda. 

En segon lloc, únicament un pressupost autonòmic 
basat en mesura considerable en impostos autònoms, 
és a dir, en impostos sobre els quals l'autoritat autò· 
noma tingui llibertat per a determinar almenys els 
seus tipus impositius, podrà en principi recollir els 
guanys d'eficiència que la descentralització promet. 
A ¡,4uesta propietat de poder fixar lliurement i inde
pendentment dels altres els seus propis tipus impo
sitius !J denominarem autonomia financera. Sense 
autonomia financera Ics autoritats autonòmiques no 
podran diferenciar lliurement i independentrnent el 
volum dels seus pressupostos, que, com ja hem vist, 
constituïa. la característica que possibilitava la mate· 
rialització de les millores assignatives. Podem, per 
tant, afirmar llavors que l'autonomia financera cons
titueix una condició necessària per a la millora de 
l'e/ i ciència assignat iva potencial derivada de la des
centralització fiscal. Per suposat que l'autonomia fi. 
nancera no és una qüestió de tot o res. sinó que es 
tracta d'una qüestió de grau. En principi es poden 
concebre múltiples mesures del grau d'autonomia fi
nancera e, fiscal. Als nostres propòsits pot bastar com 
a primera aproximació del grau d'autonomia fisca) 
la proporció del pressupost finançada amb taxes I 

impostos autònoms. 

Un ens autonòmic pot gaudir de considerable auto
nomia financera, tal com aquí l'hem definit, però es 
veu tanmateix restringit a oferir una minvada oferta 
dels béns i serveis que cunstitucionalment té enco
manats en relació a la demanda que d'ells es faci 
dins la seva jurisdicció. Això succeirà si els impostos 
a què pot recórrer per a finanç�r la seva despesa 
tenen una base molt exigua, de manera que els ren
diments dels dits impostos autònoms s'esgoten ràpida
ment en augmentar els tipus impositius i/o introduei
xin fortes distorsions en l'assignació dels recursos gra
vats. Direm llavors que l'ens autonòmic en qüestió 
manca de suficiència financera. A més, segons com 
es configuri el sistema tributari descentralitzat, es pot 
plantejar un conflicte de fins entre l'autonomia i Ja 
suficiència financera. És a dir, que hi ha la possibi
litat que en determinats sistemes tributaris descentra
litzats, un augment de la suficiència financera es pot 
aconseguir únicament mitjançant una reducció de 
l'autonomia fiscal. 

Un sistema tributari descentralitzat que concedeixi 
un grau considerable d'autonomia i suficiència finun
cera als ens autonòmics direm que permet que 
aquests gaudeixin de l'autogovern en aquelles compe
tències que constitucionalment té assignades. De Ja 
discussió precedent podem concloure que únicament 
l'autogovern permet recollir les millores assignatives 
associades a la descentralització de l'actvitat pública. 

Si únicament un sistema fiscal autònom que gaudeixi 
d'autonomia i suficiència financera pot materialitzar 
els avantatges assignatius de la descentralització, re
sulta oportú plantejar-se les raons per les quals en 
cl món de la realitat és tan freqüent l'existència 
de restriccions a l'autonomia fiscal dels ens autonò
mics, de manera que puguin seguir una política pú
blica independent. La resposta de la majoria d'econo
mistes sol ser que l'autonomia financera entra en 
conflicte molt fàcilment amb els altres objectius so
cials. Per tant, resulta oportú limitar l'autonomia fi
nancera dels ens descentralitzats de govern des de 
la perspectiva del benestar general del conjunt de Ja 
societat. És aquesta problemàtica Ja que passarem a 
discutir en la secció següent. 

AUTONOMIA FINANCERA l OBJECTIUS SOCIALS 

L:' eficiència assignativa derivada de la descentralit
zació no és evidentment l'únic objectiu social que 
intenten aconseguir les modernes societats occidentals 
amb l'organització i la política pública. La redistri· 
bució de Ja renda i la riquesa. la plena ocupació, el 
creixement, l'equilibri exterior i l'estabilitat de preus 
són alguns dels objectius que també s'han de tenir 
presents en formular una determinada organització 
i una política pública. A més. la mateixa organització 
descentralitzada de l'activitat pública pot crear inefi· 
ciències assignatives pròpies, a causa de l'aparició 
d'eternalitats jurisdiccionals (spillovers), que no és 
d'esperar que s'internalitzin de manera descentralit
zada. 

Aquest conflicte d'objectius podria constituir en prin
cipi un argument per a fixar restriccions a la lliber
tat fiscal dels ens autonòmics, i/o per a reduir el 
nombre d'instruments fiscals i la discrecionalitat en 
el seu ús que constitucionalment se'ls assignen. En 
realitat així s'ha argumentat a vegades (8). 

Inicialment centrarem la nostra atenció en la const· 
deració dels objectius de la redistribució i l'estabilit
zació. Aquesta prioritat és condicionada per l'èmfasi 
amb què la teoria convencional del federalisme fiscal 
derivada de l'enfocament pressupostari de Musgra
ve (9) ha subratllat les ineficiències que es derivarien 
si es deixessin els instruments de la política estabilit
zadora i redistributiva a mans dels ens governamen
tals descentralitzats. Posteriorment considerarem tam
bé la internalització d'externalitats, i altres objectius 
socials que han rebut una atenció molt més escassa 
en la teoria convencional del federalisme fiscal. 

Política redistributiva. No pretenc posar aquí en 
qüestió les conclusions de teoria positiva que en 
aquest respecte arriba l'anàlisi convencional. La mo
bilitat interior significa una forta restricció als poten
cials intents redistributius dels ens descentralitzats 
de govern. Aquesta conclusió mena encertadament a 
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l'assignació al govern central d'aquells instruments 
tributaris amb un impacte potencial rcdistributiu con
siderable, com per exemple és el cas dcb impostos 
progressius sobre la renda de les persones físiques. 

Pràcticament tots els enfocaments normatius moderns 
accepten o defensen, per raons diverses, la necessitat 
o la possibilitat que l'Estat porti a terme redistribu
cions de renda i riquesa entre els distints individus
i grups socials. En conseqüència, s'accepta general
ment que l'Estat disposi dels instruments redistribu
tius neces3aris per a portar a terme una política redis·
tributiva de manera eficient. Motius d'eficiència so
cial aconsellen assignar els instruments tributaris de
més potencial redi5tributiu a mans de l'Estat central.
Tanmateix, fins on arriben els meus coneixements,
no hi ha cap enfocament normatiu que accepti qual
sevol mena de redistribució. Normalment solen expli·
citar-se, almenys en el pla teòric, tota una sèrie de 
restriccions, èticament fonamentals, a fi que la redis
tribució de la renda i la riquesa assumeixi una deter
minada direcció. En altres paraules, totes les redis
tribucions èticament acceptades requereixen que es
tracti de redistribucions dels rics als pobres. Al con
junt d'aquestes redistribucions els anomenarem d'ara
endavant redistribucions ètiques. D'altra banda. se
solen condemnar unànimement en totes les aproxi
macions normatives, les redistribucions del pobre al 
ric, que denominarem redistribucions perverses.

No hi ha res que impedeix1, en absència d'especials 
restriccions constitucionals, que la redistribució que 
es produeixi en una societat democràtica tingui un 
caràcter en bona part pervers. Aquesta és la conclu
sió que amb tot.; nitidesa es destHla dels treballs de 
Duncan Black, Albert Breton, James Buchanan, An
thony Downs, William Niskanen, Gordon Tullock, 
etcètera. Tal com recentment ho ha expressat J. M. 
Buchanan, « ... el procés democràtic sense restriccions 
generà uns resultats que no satisfaral) els preceptes 
de Ja justícia fiscal. ni tampoc aquells altres que es 
poden interpretar significativament que incorporen 
valors democràtics» (10). 

Evidentment que la possibilitat de redistribucions 
perverses no constitueix un argument first-best per 
a reassignar els instruments fiscals amb més potencial 
redistribuitiu de l'Estat central als en� autonòmics. 
De tota manera, en absència de restriccions constitu
cionals que ens puguin assegurar que del procés po
lític es derivaran exclusivament o principalment re
distribucions èticament justificades, l'assignació d'a
quests instruments a nivells governamentals descen
tralitzats podria contl.-11ir en uns certs casos una polí
tica second-best superior a l'assignació corrent d'ins
truments. 

L'alerta sobre la possibilitat de redistribucions perver· 
ses s'ha realitzat aquí per tal que es pugui subratllar 
i posar de manifest la superioritat redistributiva de 
l'esquema de sistema fiscal descentralitzat que es pro
oosarà en la pròxima secció. en comparació amb els 
esouemes actualment generalitzats. Es tractarà essen
cialment d'un mecanisme fiscal centralment gestionat, 
però que anul·la, o almenys disminueix, la discrecio
nalitat redistributiva del procés polític a nivell cen
tral. mitjançant la constitucionalització de la po!ítica 
redistributiva, assegurant així un resultat redistribu
tiu justificat èticament. 

Redistribució interregional. Un altre dels objectius 
socials que a vegades s'addueixen com a argument 
per a justificar la restricció de l'autonomia fiscal dels 
ens autonòmics és el de la redistribució interregional 
de la renda per tal de minimitzar les desigualtats 
intcrregionals de renda i riquesa. Amb una apropiada 
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assignació de fonts tributòrics entre cis distints 111-

vells governamentals. la redistribució interregional no 
té per què ser incompntiblc amb l'autonomia finan
cera. La redistribució intcrrcgional n;quereix simpie
ment un transvasament intcrregional de fons. que de 
cap manera no ha d'anul·lar necessòriament l'autono
mia financera dels ens governamentals descentralitzats. 
Tanmateix. val la pena que ens deturem per uns 
instants i considerem algunes qüestions interessants 
que planteja aque�t transvasament interregional de re
cursos fiscals. U na de Ics qüestions que sovint s 'ha 
suscitat a Espanya durant els últims anys ha estat 
plantejar-se el nivell en què ha d'ocórrer aquest trans
vasament de fons. ¿ Ha de fer-se de manera centra
litzada o mitjançant una simple coordinació dels 
ens governamentals regionals? A les zones del país 
amb més demanda autonòmica s'han popularitzat 
diversos esquemes de redistribució interregional de 
renda amb cl nombre de Caixes o Cambres de Com
pensació lnterregional (CCI) o Fons d'fgualització 
d'Oportunitats Regionals (FIOR). Aquests esquemes 
que de bon començament els seus defensors els ca
racteritzaven per la seva gestió descentralitzada del 
transvasament de fons de les regions «riques» a Ics 
regions «pobres». el creixent realisme entre l'electo
rat i els polítics a poc a poc els ha anat convertint 
en programes determinats i gestionats centralment. 

Amb tot, els esquemes tipus CCJ o FIOR pateixen 
d'alguns defectes que potser no sigui encara inútil 
posar al descobert aquí i ara. En primer lloc, em 
sembla obligat destacar que un programa de tipus 
CCI o FJOR gestionat i determinat de manera des
centralitzada polaritza automàticament i innecessària
ment el conflicte d'interessos entre les r'!gions «ri
ques» -que finanç::iran la redistribució- i les re
gions «pobres»-«beneficiàries» de la dita redistribu
ció-. El resultat rcdistributiu que s'obtingui amb un 
programa CCI dependrà del nombre de regions ri
ques i pobres, i de la regla de decisió col·lectiva adop
tada. Si la regla de decisió és la de la majoria sim
pl!', i tenim una majoria de regions pobres, em sem
bla difícil de preveure que el resultat del joc polític 
sigui un altre que cl que les regions «riques» es 
considerin «fiscalment explotades». Si, al contrari, 
hi ha una majoria de regions «riques», o si són 
aquestes les úniques amb poder de decisió sobre el 
volum de la redistribució, de manera que el programa 
acabi essent un simple transrvasament voluntari de 
fons, les quantitats redistribuïdes seran exigües, sigui 
la que sigui la forma avalu'adora utilitzada. Els de
fensors dels programes tipus CCI o FIOR s'han obli
dat d'especificar el mecanisme i les regles per a deter
minar la redistribució interregional de manera que 
es pugui assegurar que amb aquests programes es 
podria aconseguir la redistribució regional desitjada. 
(Per qui?) 

En segon lloc, aquests esquemes de CCI o FIOR 
donen ocasió a tota una sèrie d'ineficiències des de 
la perspectiva de la política redistrib:1tiva. La raó 
d'aquestes ineficiències hem de cercar-la en el mateix 
origen, en la mateixa manera de plantejar el pro
blema redistributiu: la redistribució de la renda en· 
tre unitats polítiques o geogràfiques. Parlant estric
tilment, les unitats polítiques, ;;i:eo�ràfiques, o espa
cials, no poden gaudir de rendes. únicament els indi
vidus poden gaudir de rendes. En conseqüència, i en 
termes estrictes, no hi ha una redistribució interre
�donal, sinó que exclusivament es pot produir una 
redistribució entre individus, ja que la redistribució 
,{� necessàriament un fenomen interindividual. 

Si a pesar de tot volem prescindir d'aquest senzill 
fet. i ens entestem a realitzar redistribucions espa
cials de la renda, la oolítica redistributiva així formu-



lada presentarà unes clares ineficiències en termes de 
la redistribució personal de la renda. f:s a dir. que 
sempre serà possible de formular altres polítiques redis
tributives que amb cl mateix cost aconsegueixin un 
impacte més gran en la distribució personal de la 
renda. 

Concrerament podem especificar algunes d'aquestes 
ineficiències de la política redistribudva formulada en 
termes interregionals (l l). La primera d'elles hem de 
localitzar-la ja en la mateixa finançació de la redis
tribució interregional. Atès que la mobilitat interior 
impedeix aconseguir sistemes fiscals autònoms pro· 
gressius, i fins i tot és corrent que mostrin tendències 
cap a la regressivitat tributària, una de les ineficièn· 
cies clares de les CCI o FIOR residirà en el fet que 
tots els contribuents, tant rics com pobres, de les 
«regions riques» es veuran obligats a finançar una 
part dels serveis públics de Ics regions diguem amb 
una renda inferior a la mitjana nacional. Una redis
tribució finançada en part, quan no majoritàriament. 
pel pobre, difícilment podrà merèixer cl qualificatiu 
d'èticament justificada. La segona de les ineficiències 
la podem localitzar a les regions beneficiàries de la 
redistribució interrcgional. La transferència que re· 
ben les regions «pobres» serveix per a disminuir els 
impostos que en absència de la redistribució inter· 
regional haurien de pagar tots els habitants de dites 
regions, tant rics com pobres. f:s a dir que una part 
de la transferència de renda (procedent en part de 
pobres de les regions «riques») servirà per a finançar 
parcialment els serveis públics dels rics de les regions 
«pobres», cosa que també difícilment serà èticament 
justificable. 

Els costos innecessaris -o ineficients- d'aquesta po
lítica redistributiva són evidents: tant la quantitat 
finançada pels pobres com la quantitat rebuda pels 
rics comporta un empitjorament en la distribució per
sonal de la renda. Qualsevol altra política que evités 
aquests costos seria redistributivament superior a un 
programa de CCI. 

S'ha de tenir també present que les CCI no són juris
diccionalment neutres, sinó, al contrari, creen incen· 
tius per a modificar la mida de les jurisdiccions entre 
les quals té lloc la redistribució interregional. Així 
és evident que les zones més pobres tenen incentius 
per a fragmentar-se d'una jurisdicció relativament rica 
a fi de passar de finançadores o beneficiàries margi· 
nals a beneficiàries substancials de les CCI. Al con
trari, les zones més riques tenen incentius per a 
formar 11na única jurisdicció amb zones com més 
pobres millor, per així disminuir la renda per capita
de tota Ja jurisdicció. minimitzant d'aquesta manera 
la seva contribució a Ja redistribució interregional. 

Per més tombs que se li donin la conclusió és ines
capable: si volem que la redistribució la financian bitsi
cament cis ind;vidus relativament rics (atès que, altra
ment, serà difícil d'evitar les redistribucions perver
ses) hem de rebutjar les CCI. ja sia gestionades de 
forma descentralitzada o centralitzada. L'únic camí 
que ens queda serà recórrer a un instrument tribu

tari progressiu i mitjançant un programa de transfe
rències que permeti cl 'excloure els relativament rics 
dels beneficiaris. Em resulta difícil de concebre un 
programa redistributiu d'aquestes característiques que 
no sigui gestionat centralment. Tanmateix, cal sub
ratllar que la mera gestió central no és cap garantia 
d'eficiència redistributiva. Així, per exemple, els pro· 
grames de participació en ingressos estatals, o les sub
vencions centrals als governs autonòmics, dissenyats 
amb fins de redistribució interregional pateixen de 
les mateixes ineficiències redistributives que les CCI, 
i que acabem d'exposar. 

Segurament que no caldrà subratllar que la con:;ccu
ció de l'eficiència a qualsevol preu no rnnstituciÀ 
l'únic objectiu d'aquest món. Es poden fitcilmcnt 
concebre circumstàncies en què les transferències in
terregionals, a pesar de Ics seves indicièncics. trobin 
bona iustificació. A tall d"cxcmple podem considerar 
l'actual cas espanyol. Resulta obvi que per a la ma
joria d'habitants de Ics regions més pobres la des
centralització fiscal no cis resultarà políticament ac
ceptable, si això significa per a ells un empitjorament 
del seu nivell de benestar en relació amb el statu
quo centralitzat. A aquests amplis grups de la pobla
ció de renda inferior a la mitiana difícilment se'ls 
podri1 atribuir haver gaudit d'uña situació de privi
legi fiscal (encara que hagin pogut tenir un residu 
fiscal positiu) derivat del rògim dictatorial, intentant 
ara utilitzar Ja descentralització fiscal com a instru
ment per a anul·lar o disminuir el possible residu 
fiscal positiu. Si no trobem mecanismes redistributius 
eficients i suficients per a garantir a aquests grups de 
població que no sortiran perdent amb la descentra
lització fiscal, aquesta no es podrà qualificar de Pa. 
reto superior respecte al statu quo ex ante, i, per 
tant, tampoc políticament no factible. En aquest cas 
no quedarà altre remei que recórrer a les redistribu
cions interregionals instrumentades mitjançant sub
vencions centrals i/o participacions en ingressos fis
cals centrals que, a tall de mecanismes compensadors 
kaldorians, ens. assegurin de la potencial superioritat 
paretiana de la descentralització fiscal aquí i ara. Atès 
que aquestes transferències fiscals interregionals estan 
ja ocorrent avui dia. êï seu manteniment és una ga
rantia del caràcter Pareto superior de la descentralit
zació, en el sentit que la introducció de la descentra· 
lització sobre l'actual distribució interregional de la 
càrrega fiscal comportaria una millora assignativa. 
Tanmateix, a fi de mantenir l'actual trasnvasament 
interregional de recursos fiscals, raons de bona polí· 
tica econòmica aconsellen esgotar de primer els meca
nismes rcdistributius relativament ineficients, com les 
participacions en ingressos centrals, fins que no hàgim 
esgotat l'eficiència dels primers. 

Abans de finalitzar aquest apartat és convenient de 
subratllar també que la redistribució interregional de 
la renda, sigui quin sigui el mecanisme a través del 
qual es porti a terme, fàcilment pot contenir una 
pèrdua d'eficiència assignativa dinàmica. En altres 
paraules, es pot plantejar un conflicte d'objectius en· 
tre l'equitat a curt termini i l'eficiència a llarg ter· 
mini. L'origen d'aquest conflicte és atribuïble al fet 
que te� transferències interregionals de renda poden 
fàcilment disminuir o frenar la mobilitat dels recur· 
sos, en especial del treball, per a dirigir-se cap aquells 
usos i zones que mostren una més gran productivi· 
tat d'aquests recursos, disminuint així el creixement 
de tota l'economia. (12) Ens enfrontem aquí a un tí· 
pic trade-of f entre objectius que obliga, implícitament 
o explícitament, a escollir, és a dir, quant estem dis
posats a sacrificar en creixement a llarg termini per
aconseguir una més gran equitat a curt termini. Els
mecanismes corrents de redistribució interregional no
acostumen a formular-se de tal manera que permetin
posar en evidència l'existència d'aquest trade-olf de
manera que ens palesi i faciliti la inevitabilitat de
l'elecció entre clis.

Finalment. i a fi d'evitar malentesos, serà conve· 
nient distingir entre els objectius redistributius i l'ob· 
jectiu del desen".olupament regional, object�us que, 
d'altra banda, molt sovint st> solen confondre. El segon 
d'aquests objectius, el desenvolupament regional, con�
titueix directament i primordialment un objectiu d'efi
ciència a llarg termini. mentre que només de manera 
indirecta té a veure amb la distribució de la renda, 
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almenys pel que es refereix a la formulació d'una 
política econòmica. «l\1cntre que cl sistema fiscal és 
cl vehicle adequat per aconseguir una distribució m.:s 
justa de la renda personal, la correcció dels desequi
libris regionals és un objectiu de la política de desen
volupament regional.» ( 12) Aquest objectiu del des
envolupament regional requereix un gran elenc de 
mitjans la competència dels quals generalment és 
d'esperar que es distribueixi entre l'Estat central i 
els ens autonòmics en qüestió. La possibilitat de 
finançació de projectes regionals i socialment rcnda
bles que constitueixen matèria de competència dels 
ens autonòmics es podrà materialitzar si aquests 
últims tenen oberta la possibilitat d'emetre títols pú
blics de deute. És d'esperar que de manera indirecta 
contribueixi la política redistributiva al desenvolupa
ment regional, en possibilitar la finançació d'inver
sions de capital humà, singularment inversions en 
ensenyament i sanitat, competències que típicament 
solen assignar-se com a competències dels nivells 
descentralitzats de govern. 

Política estabilitzadora. Generalment la teoria conven
cional del federalisme fiscal no tan sols ha assignat 
la política estabilitzadora al govern central, sinó que 
a més s'han utilitzat diversos arguments per a limitar 
i fins i tot anul·lar l'autonomia financera dels nivells 
descentralitzats de govern. Aquests arguments han 
estat bàsicament el més alt grau d'obertura exterior 
dels espais regionals -cosa que implica unes més 
grans «filtracions» en els multiplicadors regionals en 
comparació amb els nacionals-, i la suposada pos
sibilitat de comportaments pro cíclics per part dels 
governs locals (13). En un survey recent sosté Emilio 
Albi: «És evident que en un context federal, només 
si tots els estats adopten unes mateixes directrius 
macroeconòmiques i si accepten que el govern cen
tral controli la mida i l'estructura dels ingressos pú
blics locals, es podrà portar a terme una política esta
bilitzadora efectiva.» (14) 

Tanmateix, encara que s'accepti la més gran eficàcia 
estabilitzadora del govern central, i en conseqüència 
acceptem i defensem l'assignació de les competències 
de la política estabilitzadora al govern central, amb 
això no estem limitant necessàriament l'autonomia 
financera dels ens autonòmics. La teoria convencio
nal del federalisme fiscal ha pogut fer aquest salt 
lògic basant-se en un model molt simple de la polí
tica estabilitzadora, model, d'altra banda, molt desa
creditat actualment, com és el simple model keynesià 
de manual (15). En base als moderns desenvolupa
ments de la teoria macroeconòmica són moltes les 
objeccions que ens poden fer a l'argumentació con
vencional, fins al punt que avui diu, al meu enten
dre, resulten insostenibles els arguments estabilitza
dors per a negar l'autonomia financera dels ens des
centralitzats de govern. 

En primer lloc. la teoria convéncional del federalisme 
inspirada en l'aportació inicial de R. A. Musgrave, 
identifica política estabilitzadora amb política fiscal 
activa. Encara que aquesta identificació pogués tenir 
sentit en el clima intel·lectual dels anys quaranta i 
cinquanta, època en què el paradigma keynesià enca
ra no havia experimentat embats crítics seriosos, i 
ni molt menys el desafiament de M .  Friedman i els 
monetaristes, difícilment resultarà acceptable actual
ment, almenys en la seva forma més simple. No és 
aquest el lloc adequat per a realitzar un survey dels 
moderns desenvolupaments en teoria de la política 
estabilitzadora. A fi de posar en evidència el total 
canvi d'èmfasi que ha tingut lloc durant les dues 
últimes dècadas, bastarà recordar que mentre que 
inicialment Friedman començà plantejant-se «does mo
ney matter?», els keynesians han acabat plantejant-se 
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acorralats «does fiscal policy mat ter?», en sembla 
sense gaire èxit per a les seves tesis (16). Als nostres 
propòsits no és necessari tampoc entrar ja en els cor
rents més recents sobre la teoria de la política esta
bilitzadora, com la teoria de les expectatives racio
nals, que mostren un gran pessimisme sobre les possi
bilitats estabilitzadores de l'Estat en genera[, ni tam
poc en el moderat optimisme estabilitzador que apa
reix en alguns escrits últims ( 17). 

Sorprenentment, tots aquests desenvolupaments teò
rics no s'han incorporat en absolut a la teoria conven
cional del federalisme fiscal, que bàsicament continua 
aferra.da al simple model keynesià de manual, sense
experimentar cap canvi. Només en un treball recent 
de W. E. Oates (18) es reflecteix en passant el canvi 
de la política fiscal a la política monetària, en asse
nyalar que els governs locals no controlen l'oferta 
monetària. 

Tanmateix, si l'estabilització té lloc bàsicament mit
jançant instruments monetar_is i no de política fiscal, 
es desploma tota l'argumentació sobre la necessitat 
de limitar o anul·lar l'autonomia financera dels ens 
autonòmics . Si és bàsicament l'oferta monetària cl 
principal instrument de control de la demanda agre
gada, els ens descentralitzats de govern han de con
siderar-se a fins estabilitzadors com un grup d'agents 
més de l'economia -com poden ser les empreses, o 
els consumidors- que s'adapten a la política seguida 
per l'Administració central, sense necessitat de reta
llar la seva autonomia financera per motius estabilit
zadors. 

Un estudi empíric ens mostraria que ni fins i tot en 
els moments àlgids del keynesianisme, la política fis
cal ha constituït l'instrument exclusiu i fins i tot 
principal de la política estabilitzadora, i que molt 
bé es pot posar en qüestió l'eficiència de la política 
fiscal. Així, per exemple, un economista tan poc sos
pitós d'antifiscalisme com Assar Lindbeck concloïa 
el 1970, després d'una anàlisi de la política estabilit
zadora en set països de l'OCDE -Afemanya Federal, 
Bèlgica, França, Itàlia, Regne Unit, Suècia, i Estats 
Units-: «Excepte en el Regne Unit i Suècia, la po
lítica fiscal no s'ha utilitzat de forma contínua i sis
temàtica com a instrument de la política estabilitza
dora, a Suècia amb un cert èxit, i amb molt poc 
èxit en el Regne Unit si ha jutgem sobre la base de 
la conjuntura interior. Altres països s'han servit oca
sionalment de la política fiscal, amb motiu de progra
mes d'estabilització relacionats amb devaluacions, com 
a França, o com a intent parcial de combatre l'atur 
en determinades ocasions, com és el cas de Ja reduc
ció d'impostos del 1964 als Estats Units. Això no 
obstant, podem també trobar exemples de polítiques 
pro cícliques, i no tan sols en el Regne Unit.» (19) 

La teoria convencional del federalisme fiscal s'ha ca
racteritzat per la seva defensa de la discrecionalitat 
estabilitzadora de l'Estat central. Evidentment, el 
control del volum i la composició dels ingressos i 
despeses del pressupost dels ens descentralitzats aug
menta aquesta discrecionalitat. Tanmateix, hem de 
tenir molt present que sota la recomanació de la dis
crecionalitat estabilitzadora de l'Estat central s'amaga 
el supòsit implícit que l'Estat central -com qualse
vol altre organisme públic- persegueix la maximit
zació de tota una sèrie d'objectius socials externa
ment postulats. En altres paraules, l'enfocament con
vencional o ortodox suposa que l'Estat maximitza el 
benestar social. Per consegüent, les equacions de com
portament públic en els models de la teoria ortodoxa 
no són equacions reals de comportament, sinó equa
cions ètiques o socialment òptimes, que és una altra 
manera per a dir que aquestes equacions es deriven 



de forma exògena al model. Tanmateix, la teoria de 
la política econòmica ha tendit a identificar les equa
cions óplimes postulades amb les equacions reals de 
comportament del sector públic. 

L'incipient desenvolupament d'una teoria positiva del 
sector públic ens ha demostrat de manera molt clara 
que generalment no es pot fer aquesta identificació 
entre comportament real i comportament òptim, ni 
en el mercat ni en el sector públic. Cal, per tant, 
desenvolupar models sobre el comportament real del 
sector públic, és a dir, endogenitzar en el model el 
comportament de les autoritats púhliques, ja que no 
és permisible postular sense més ni més el seu com
portament òptim, tal com va fent la teoria conven
cional. 

Els intents realitzats per endogenitzar el comporta
ment estabilitzador de les autoritats públiques mos
tren clarament que una total discrecionalitat de part 
seva sol donar lloc a comportaments (o polítiques) 
estabilitzadors perversos o pro cíclics, tals com la 
manipulació del cicle econòmic amb fins electo
rals (20). Un estudi recent de fames M. Buchanan i 
Richard E. Wagner (21) assenyala clarament que la 
discrecionalitat dels polítics en matèria estabilitzadora 
no tan sols no es d'esperar que s'utilitzi per a es· 
morteir la inestabilitat creada pel sector privat o pro
cedent de l'exterior, sinó que a més els polítics tenen 
els incentius per a crear inestabilitats addicionals 
(per exemple, inflació). Les conclusions d'aquests 
models semblen coincidir amb l'observació de l'In
forme McCraken que no han estat els consumidors, 
les empreses, els bancs, o els «especuladors» qui han 
pertorbat l'economia mundial, sinó que el principal 
causant de l'actual crisi econòmica internacional s'ha 
de cercar en Ics polítiques seguides pels diversos 
governs (22). 

En resum, sembla difícil d'escapar a la conclusió que 
encara que la més gran responsabilitat i la compe· 
tència per a portar a terme la política estabilitzadora 
s'hagi d'assignar al govern central, això no és argu
ment per a limitar o anul·lar l'autonomia financera 
dels nivells descentralitzats de govern. en contrast 
a la conclusió que alguns deriven de la teoria con
vencional del federalisme fiscal. 

Externalitats ;urisdiccionals. Mentre que una organit· 
zació descentralitzada de l'Estat permet obtenir unes 
millores d'eficiència que no estan a l'abast d'un Es
tat descentralitzat. la descentralització de l'activitat 
pública pot, i acostuma, donar lloc a un tipus espe· 
cífic d'ineficiències. les denominades externalitats ju
risdiccionals, spillovers, o efectes desbordament o es
campament. Aquests efectes no són sinó cl resultat 
del fet que els impactes de l'activitat pública no és 
d'esperar que sempre se circumscriguin de forma 
exacta dins la jurisdicció que els inicià, sinó que una 
part d'aquests imp�ctes s'escampen a les jurisdiccions 
veïnes. En un sistema descentralitzat d'organització 
de l'activitat col·lectiva hi ha, per tant. unes potencials 
millores d'eficiència. millores que es materialitzaran 
si s'aconsegueix desenvolupar mecanismes que perme
tin intcrnalitzar aquestes externalitats jurisdiccionals. 

El mecanisme clàssic proposat pels partidaris de la 
teoria convencional del federalisme fiscal per a la 
internalització d'externalitats jurisdiccionals consisteix 
en cl recurs per part de l'Estat central de subvencions 
condicionals graduades (23) a favor dels nivells des
centralitzats de Rovern. En aquests proRrames de sub
vencions condicionals graduades l'Estat central es 
compromet a aportar un percentatge determinat del 
prossupost local destinat a l 'activitat que dóna lloc 
a aquestes economies externes (24). 

Deixant de banda el fet que no es pot atribuir a 
aquest mecanisme corrector la validesa general qu·c 
li atorga Ja teoria convencional (25), l'anàlisi en què 
es basa la teoria convencional conté uns supòsits 
molt restrictius, que encara que puguin estar plena
ment justificats en un primer nivell analític no es 
poden acceptar sense més ni més quan l'anàlisi s'uti
litza per a fer recomanacions d'organització i política 
pública. El primer d'ells es el supòsit que l'Estat c�n
tral persegueix la maximització del benestar social. 
Ensopeguem així de nou amb unes equacions exòge
nes de comportament polític de caràcter ètic que no 
solen coincidir amb les conclusions a què arriba la 
teoria positiva de la política. En segon lloc, l'anàlisi 
convencional suposa que les autoritats centrals co
neixen les funcions de preferències locals, supòsit 
difícilment acceptable, ja que aquestes preferències 
sobre les quals les autoritats locals tenen coneixe
ment es refereixen a béns coJ.lectius o subministrats 
públicament, és a dir, que no se subministren per 
mitjà del mercat. Llavors és difícil de saber en virtut 
de quin mecanisme podran adquirir les autoritats 
centrals una informació que no sembla estar a l'abast 
de ningú. 

.És important tenir presents aquestes debilitats de les 
recomanacions derivades de la teoria convencional 
del federalisme fiscal en examinar les característiques 
del sistema alternatiu de finançació de les autono
mies que es proposarà en la pròxima secció, junta
ment amb les seves propietats comparatives. 

Altres obiectius de l'organització co/.lectiva. Discutim 
fins aquí aquells objectius socials pels quals la teoria 
convencional del federalisme fiscal sol justificar un 
retall, i fins i tot l'eliminació, de l'autonomia finan
cera dels ens governamentals descentralitzats. Les 
conclusions a què arribem en la nostra discussió 
ens suggereixen al contrari que l'autonomia fiscal dels 
ens autonòmics no s'interposa necessàriament a la 
consecució d'aquests objectius. Afegirem a més que 
hi ha també altres objectius socials que generalment 
passa per alt la teoria convencional del federalisme 
fiscal. La consecució d'aquests altres objectius se sol 
veure dificultada o impossibilitada si limitem o anul· 
lem l'autonomia financera dels ens descentralitzats 
de govern. Considerarem aquí, encara que sigui so
merament, dos d'aquests objectius. 

El primer d'ells es refereix a una propietat de la 
qual ha de gaudir l'organització de l'activitat pública 
perquè permeti adoptar decisions coHectives eficients. 
Per què es pugui aconseguir aquest objectiu, el sis
tema polític i el sistema tributari descentralitzat han 
de donar uns senyals clars al ciutadà sobre els costos 
i beneficis de cada programa de despesa pública. 
Resulta evident que uns ens autonòmics finançats 
bàsicament mitjançant subvencions o participacions 
centrals no proporcionen la informació correcta i 
clara al ciutadà sobre els costos socials o totals de 

. cada programa de despesa perquè el ciutadà els pu
gui ponderar amb els beneficis que deriva del pro
grama en qüestió. 

Una altra de les propietats desitjables de l'organitza· 
ció col·lectiva que no sembla estar a l'abast d'un 
sistema descentralitzat desproveït de considerable au
tonomia financera rau en l'assignació clara de res
ponsabilitats polítiques, de n1a·nera que els ciutadans 
puguin saber amb un cost informatiu mínim a quin 
nivell de l'Administració han d'atribuir quelcom que 
no funciona, de manera que puguin votar en conse
qüència. A manera d'exemple suposem que la com
petència dels serveis de sanitat recau sobre la Gene· 
ralitat. i la seva finançació té lloc per mitjà de par
ticipacions o subvencions centrals. Si estem descon
tents dels serveis sanitaris a Catalunya, ¿hem de votar 
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en contra del partit que ocasionnlmcnt ocupi la 
Generalitat per la seva mala administració? ¿O si de 
cas hem de votar en contra del govern de Madrid 
per no haver destinat unes més grans «participa
cions» o subvencions a les autonomies? Si les insti
tucions democràtiques compliquen les coses i Ics 
confonen per al votant no ens podem esperar que 
les decisions col-lectives coincideixin amb els desigs 
dels ciutadans. En un sistema polític descentralitrnt 
només unes finances veritablement autònomes poden 
evitar la difuminació de responsabilitats polítiques. 
l'estricta delimitació de les quals és essencial en un 
govern del poble i per al poble. 

UNA PROPOSTA ALTERNATIVA DE SISTEMA 

TRIBUTARI AUTÒNOM 

Després de tota l'anterior discussió podem passar ja 
a la formulació d'una proposta alternativa d'esque
ma de sistema tributari per als .ens autonòmics o re
gionals. La característica essencial que exigirem a 
aquest sistema tributari autonòmic serà la que 
posseeixi un grau considerable d'autonomia financera, 
i que, per tant, permeti obtenir els avantatges assig
natius qut: la teoria econòmica ens diu que són pos
sibles mitjançant la descentralització fiscal, sense que 
impedeixi o freni considerablement la formulació i 
la implamentació de polítiques dirigides a la conse
cució dels altres objectius socials. Un altre requisit 
addicional a exigir serà el de la flexibilitat del sis
tema proposat, en el sentit que l'esquema bàsic de 
finançació no tingui necessàriament un caràcter rí
gid i inamovible. sinó que, al contrari, s'hi puguin 
incorporar variacions considerables en resposta a ajus
taments necessaris ocasionats per possibles futurs 
canvis polítics, socials, econòmics, tecnològics, tribu
taris, etc. Un tercer requisit a exigir al nostre esque
ma serà cl que es basi en les figures tributàries englo
bades dins el nou sistema fiscal espanyol, és a dir. del 
sistema tributari que resulti de la reforma fiscal de 
Fuentes Quintana-Fernanclez Ordóñcz. Evidentment, 
aquest requisit s'incorpora a fi que el sistema tri
butari proposat per a la finançació de les autono
mies es pugui presentar com una alternativa tècni
cament factible i políticament viable en l'actual mo
ment espanyol. 

En el que segueix es dóna per suposat que les com
petències que potencialment s'assignaran als ens des
centralitzats de govern seran considerables. de ma
nera que els pressupostos autonòmics se suposa que 
representaran un percentatje considerable dels pres
supostos públics totals. Si les competències assigna
des als ens autonòmics fossin mínimes tant en nom
bre com· en volum de despesa, la consecució de l'au
tonomia financera no plantejaria problemes tècnico
tributaris seriosos. En aquest cas, pràcticament qual
sevol impost, per exigua que fos la seva base, podria 
servir per a finançar aquestes reduïdes competències 
sense crear distorsions assignativcs i distributives de 
consideració. 

Per començar cal tenir present les condicions ,inte
riorment aconse_guidcs que asseguraven l'autogovern 
dels ens autonòmics en aquelles competències que 
constitucionalment tenien assignades: l'autonomia i 
la suficiència financera. Hem de plantejar-nos, doncs. 
ara la pregunta següent: ¿Quins impostos es podrian 
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assignar nls c_ns, au�onòmics dc. forma que els assegu
ressin la suf1c1cnc1a financera? Actualment semblen 
ser solnment tres Ics figures tributurics de hase üm
plia i clitstica a la renda que en principi podrien asse
gurar la suficiència íinancera dels ens autonòmics fis
cals. i. per tant. es podrien evitar cis denominats 
«dcscquilihris fiscals» entre cl go"ern central i els 
altres nivells governamentals. desequilibris Ics causes 
i efectes dels quals s'han estudiat de manera tan 
completa en la literatura nord-americana. Aquests 
impostos que podrian garantir en principi 1·autosu
ficiència financera són: l 'impost general sob:-c les 
vendes en Ics seves moltes formes (o. alternativa
ment. l'impost sobre el valor .:ifegit). l'impost sobre la 
renda de les societats. i I 'impost sobre la renda de 
Ics persones físiques. 

Tanmateix. si s'assignen aquests dos primers impos
tos -l'impost general sobre les vencies i l'impost 
sobre la renda cie Ics societas- als ens autonòmics 
a fi d'assegurar la seva suficiència i autonomia finan
c�ra. es presenten problemes seriosos que, encara que
s1gu1 somerament, val la pena de considerar: 

l. En primer lloc cal assenvalar que es tracta de
dos impostos la incidència dels quals. a curt i llarg
termini. no és encara gens clara. Els especialistes en
teoria de la incidència no estan encara d'acord sohrc
la incidència d'aquests impostos. Per tant. en reali
tat. encara no podem estar segurs de qui veritable
ment paga aquests impostos. S'ha de tenir present a
més que la incidència d'aquests impostos no tan sols
depèn del model postulat per a la seva anàlisi. sinó
també cie les característiques dels mercats a què s'apli
auen (grau de competència. monopoli. etc.). Tanma
teix. en una cosa sí 011P. estan cl':ir.nrd els Psnccialis
tcs: són impostos que es traslladen, ja que les empre
ses, que constitueixen els subjectes passius nomi
nals d'aquests impostos, no són qui finalment carre
guen amb l'impost. En realitat, les empreses no po
den mai ser els subjectes últims dels impostos, ja
que a la força seran sempre persones les que final
ment carreguen amb el pes dels impostos, ja sia en
concepte d'aportadors de factors de producció ( tre
ball i capital), o en concepte de consumidors dels
productes de Ics empreses.

Atès que aquestes figures tributàries són trasllada
blcs, no hi ha res que impedeixi que els seus efec
tes es traslladin fora de la jurisdicció política dins la 
qual originalment es van aplicar, com molt sovint 
ocorre. Com més petita sigui la jurisdicció a què 
inicialment es van aplicar, ceteris paribus, molt més 
gran serà cl percentatge dels dits impostos que s'ex
porta a altres jurisdiccions. En conclusió, si assignem 
aquests impostos als ens autonòmics. una part de la 
finançació cie la despesa pública de l'ens autonòmic 
A acabarà recaient sobre els ciutadans de les juris
diccions B, C. D ... , i viceversa. Per tant. en les deci
sions de despesa dels ens autònoms no es podran 
sospesar cis beneficis derivats d'aquesta despesa amb 
cis costos totals. En conseqüència, mitjançant la fi
nançació amb aquestes figures tributàries no ens po
dem esperar unes decisions de despesa pública des
centralitzada eficients. Dit això. no cal ja tampoc 
de�e�1ir-nos en les injustícies distributives que es pro
dumen amb aquesta forma de finançació. 

2. Hi ha també la possibilitat. d'altra banda molt
real, que els ens autonòmics. per tal d'atreure em
preses dins la seva jurisdicció amb cl fi d'augmentar
els llocs de treball, entraran en un joc competitiu de
suma zero entre ells, que tindria per resultat uns
tipus de gravamen sobre les empreses molt inferiors



al que dictarien raons d'eficiència en el subministre 
de béns públics. Er. altres paraules, cis ens autonò
mics disposarien d'uns incentius f ree-rider per a no 
gravar les empreses fins al punt de posar ;!n perill 
Ja seva suficiència financera que constituïa cl motiu 
original pel qual se li assignaven aquests impostos. 

Si descartem els impostos gent.:rals sobre les vendes 
en qualsevol de les seves variants i l'impost sobre la 
renda de les societats com a fonts principals de fi
nançació dels ens autonòmics, ens queda només una 
figura tributària potencialment capaç d'assegurar en 
grau considerable l'autogovern d'aquests ens: l'im
post sobre la renda de les persones físiques. Hem de 
tenir present que si assignem als ens autonòmics 
aquest impost, de fet estem despullant l'Estat cen
tral d'un dels instruments potencialment més pode
rosos per a portar a terme una política redistributiva 
dirigida a aconseguir una més gran igualtat en la 
distribució de la renda i la riquesa: els impostos 
progressius sobre la renda de les persones físiques. 
Atès que ja hem assenyalat anteriorment la mínima 
eficàcia redistributiva potencial dels ens descentra
litzats de govern per a portar a terme una política 
tributària redistributiva que el gover central, ens en
frontem a un veritable dilema. D'una banda, si assig
nem els impostos sobre la renda de les persones físi
ques al govern central, estem impedint de fet l'auto
nomia financera dels ens autonòmics, i amb això 
impossibilitant la consecució de les millores assigna
tives que la descentralització tenia potencialment al 
seu abast. Al contrari, si assignem els impostos sobre 
la renda de les persones físiques als ens autonòmics, 
en realitat estem tancant el pas a la possibilitat d'uti
litzar de manera eficaç la progressivitat tributària a 
fins redistributius. 

Afortunadament hi ha una sortida possible a aquest 
dilema, sortida que ens permet la instrumentació de 
l'impost sobre la renda de les persones físiques per 
aconseguir tots dos objectius: l'autogovern regional i 
la redistribució de Ja renda. Aquesta sortida consis
teix a desdoblar l'impost sobre la renda de les per
sones físiques en dues parts: la part progressiva de 
l'impost deixant-la sota el control del poder central. 
i Ja part proporcional de dit impost assignar-la per a 
la finançació de Ja despesa dels ens autonòmics. La 
base de l'impost continuaria essent única, i la seva 
,1?esti6 tributària i recaptatòria es podria encomanar 
a un únic ens, el més eficient en aquest respecte, que 
probablement seria l'Administració central. Tanma
teix. amb aquesta fórmula cada ens autonòmic tindria 
total llibertat per a fixar el tipus impositiu propor
cional aplicable dins la seva jurisdicció. mentre que 
el govern central tindria la mateixa llibertat per a 
fixar la base de tot l'impost, les deduccions, les exac
cions, i el grau de progressivitat de l'impost aplica
ble a tot el territori nacional. Hem de tenir present 
que donada una funció impositiva progressiva, són 
infinits els possibles tipus proporcionals que caben 
dins aques.ta funció in1positiva progressiva. Per con
següent, un problema addicional a resoldre consis
tiria en Ja determinació del tipus proporcional inicial 
sota el control mllonòmic. En l'esperit de la propos
ta és clar que la part proporcional de l'impost es 
refereix a tota la part proporcional de l'impost so
bre les persones físiques, cosa que conté el tipus 
proporcional màxim de la funció impositiva progres
siva rellevant (26). 

L'assignació de la part proporcional dels impostos 
sobre Ja renda de les persones físiques per a la finan
çació de la despesa autonòmica, a més de possibili
tar l'autogovern regional, té uns avantatges addicio
nals sobre altres fonts de finançació. de les quals 
aquí ressenyarem les següents.:. 

a) En primer lloc és de destacar que els impostos
sobre la renda en general constitueixen una figura
tributària amb una càrrega relativament no trasllada
ble individualment i, per tant, espacialment (27). Amb
això assegurem que !'«exportació d'impostos» d'unes
jurisdiccions a d'altres sigui mínima amb aquesta for
ma de finançació, evitant així distorsions assignatives
i redistributives serioses de caràcter espacial.

b) Per traC'tar-se d'uns impostos difícilment .trasllada
bles individualment, la seva incidència és relativa
ment clara: qui nominalment paga l'impost és bàsi
cament la mateixa persona que suporta la càrrega
real de l'impost . Si a aquesta característica unim la
p'.opietat que es tracta d'una figura tributària la capa
citat de la qual per a crear «il·lusions fiscals» és re
lativament petita, fa possible l'adopció de bones de
c1s1ons col·lectives dins un marc polític democràtic, 
en permetre potser més bé que qualsevol altre im
post concebible, que els individus puguin ponderar 
clarament els beneficis i els costos de qualsevol va
riació de la despesa pública autònoma, podent lla
vors votar en conseqüència. 

c) Si tenim present a més que el cas a favor de la
descentralització fiscal es fonamenta en els avantatges
assignatius que la mateixa permet obtenir, els meca
nismes que s'implementin en un programa de decisió
fiscal idealment haurien de tenir un caràcter bàsica
ment assignatiu i no redistributíu. En altres paraules,
la justificació normativa de la descentralització fiscal
deriva, per així dir-ho, del principi del benefici i no
del principi de la capacitat de pagament, que en
tot cas seria un principi bàsicament a tenir en comp
te per part de l'Estat central. Els impostos proporcio
nals sobre la renda de les persones físiques consti
tueixen una aproximació relativament acceptable a
la tributació segons el principi del benefici, i així
amb ells ens assegurem el caràcter bàsicament assig
natiu de la finançació autonòmica.

d) Un avantatge addicional a tenir en compte en
proposar aquesta figura tributària com a font de 
finançació autonòmica reu en el seu caràcter relati
vament neutre respecte a la localització de l'activi
tat econòmica, en el sentit que en gravar-se els indi
vidus, i no les empreses, aquestes no tindrien direc
tament en compte els nivells impositius locals en les
seves decisions de localització.

e) ts d'assenyalar que el que alguns consideren com
un desavantatge en aquest sistema de finançació auto
nòmica en realitat és un avantatge. Es tracta cTel fet
que els tipus impositius sobre la renda de les per
sones físiques no siguin uniformes dins tot el terri·
tori nacional. amb les possibles migracions fiscalment
induïdes a què podria donar lloc aquesta diferencia
ció espacial dels tipus impositius. En primer lloc, la 
diferenciació espacial dels impostos constitueix sim
plement un reflex de la diferenciació espacial en
l'oferta de béns públicament subministrats, carac
terística que, d'altra banda, és precisament la que 
possibilita obtenir els avantatges assignatius de la des
centralització fiscal. Sense. aquesta diferenciació po
tencial em sembla difícil, per no dir impossible.de
materialitzar els possibles avantatges assignatius de
la descentralització fiscal.

En segon floc, la possibilitat d'emigrar per causes 
fiscals constitueix una garantia a les llibertats indi
viduals enfront d't•n sector públic en continu creixe-
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ment. únicament podrem justificar el creixement del 
sector públic si respon a les demandes dels ciuta
dans (si els beneficis que els individus n'obtenen són 
superiors als seus costos), i la possibilitat d'emigrar 
constitueix una possibilitat d'escapament per a aquells 
individus que consideren que els beneficis que obte
nen del subministre de béns i serveis del sector pú
blic descentralitzat són inferiors als costos que han 
de pagar per ells sota la forma d'impostos. Tingueu 
a més present que amb aquest tipus de migracions 
no es pot evadir la progressivitat tributària conce
buda per a fins redistributius. 

/) Finalment, hem de tenir present que els impostós 
proporcionals sobre la renda de les persones físiques 
com a fonts bàsiques de finançació autonòmica resul
ten relativament fàcils d'introduir administrativament 
en un procés gradual d'accés a l'autonomia partint 
d'un sistema altament centralitzat com és l'espanyol. 
Així, inicialment, es poden assignar els rendiments 
d'uns tipus proporcionables, variables i creixents als 
ens autonòmics a mesura que vagin rebent traspassos 
de competències, fins a assolir el màxim tipus pro
porcional de l'actual impost, moment en què l'Estat 
central cediria la llibertat de fixació dels tipus del 
dit impost als ens autonòmics. 

Tots aquests avantatges que acabem d'apuntar asse
nyalen la conveniència que la part proporcional dels 
impostos sobre la renda de les persones físiques cons
titueixin una de les principals fonts de finançació 
autònoma, encara que evidentment no necessàriament 
l'única. A mesura que els ens autonòmics, i els al
tres nivells descentralitzats de govern, vagin assumint 
un més gran nombre i més volum de competències, 
se'ls poden assignar fonts addicionals de finançació, 
com poden ser, per exemple, els impostos sobre el 
patrimoni net, sobre transmissions patrimonials inter 
vivos i mortis causa, sobre actes jurídics documentats, 
etcètera, segons ho aconsellin les circumstàncies polí
tiques i econòmiques. No ens estendrem sobre aquests 
temes per la senzilla raó que el propòsit d'aquest tre
ball no era la formulació d'una proposta completa i 
tancada de finançació descentralitzada de l'activitat 
pública. L'objectiu d'aquest treball era el més modest 
de presentar un esquema alternatiu d'armadura bàsica 
de les finances autonòmiques que assegurés la mate
rialització dels avantatges assignatius potencials de la 
descentralització que no sacrifiqués altres objectius 
socials desitjables, i que al mateix temps fos suficient
ment flexible per a poder-se ajustar a distintes cir
cumstàncies polítiques, econòmiques i socials, sense 
necessitat de sacrificar aquests avantatges assignatius. 

Podem, per tant, concloure que l'assignació de la 
part proporcional del� impostos' sobre la renda de 
les persones físiques atorga una considerable auto· 
nomia financera a tots els ens autonòmics. Significa 
també una gens menyspreable suficiència financera 
per a les jurisdiccions amb més renda per capita, 
possibilitant així el seu autogovern. Tanmateix, 
aquesta font tributària és molt possible que no basti 
per assegurar la suficiència financera de les regions 
amb menys renda per capita, particularment si aques
tes es veuen obligades constitucionalment a submi
nistrar un nivell mínim de serveis públics comú a 
cot cl territori espanyol. 

A fi de solventar, almenys parcialment, el possible 
problema d'insuficiència financera dels ens autonò
mics de Ics jurisdiccions amb menys renda per capita 
de manera que es minimitzin les possibles distorsions, 
a continuació proposaré un programa de transferèn
cies que a més d'afavorir les comunitats més pobres, 
signifiqui al mateixs temps una redistribució de la 
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renda justificada èticament, és a dir, exempta de per
versitats distributives. Aquest programa, que en un 
altre lloc (28) vaig batejar amb cl nom de SPAIN 
(Subvencions Positives a les Autonomies per a Ja 
Igualtat i No-perversitat), consisteix en l'afectació de 
les recaptacions obtingudes centralmcnt de la part 
progressiva de l'impost sobre la renda de Ics perso
nes físiques a fins rcdistributius de la manera que a 
cor.tinuació es detalla. Les recaptacions derivades de 
la part progressiva de l'impost es distribuirien een
tralmcnt als diversos ens autonòmics per a desgravar 
parcialment els individus amb menys renda de la 
part proporcional de l'impost que en principi aquests 
individus estaven obligats a pagar per a finançar la 
despesa pública dels ens autonòmics d'acord amb l'an
terior esquema de partició de l'impost sobre la renda. 
Es tracta d'una subvenció central als individus de 
menys renda de manera que es redueixi el seu deute 
tributari enfront dels ens autonòmics. La quantitat 
total de la subvenció atribuïble a un individu seria 
més gran com més petita fos la renda de l'individu 
en qüestió a partir d'un mínim exempt de renda, 
d'acord amb una funció de subvenció tributària que 
en principi pot ser progressiva, proporcional o re
gressiva. Encara que tècnicament es configuri de ma
nera molt distinta, la idea bàsica darrera el SPA l N 
és molt semblant a la que hi ha darrera cis Impostos 
Negatius sobre la Renda, encara que en lloc de sub
vencionar en efectiu la totalitat del consum indivi
dual com passa amb els INR, el SPAIN subvenciona 
únicament la despesa pública autonòmica dels indi
vidus de menys renda (29). 

Són molts en principi els esquemes redistributius 
potencials que es podrien englobar dins Ics línies 
generals d'un programa SPAIN. A fins exclusiva
ment iJ.Iustratius presentaré a continuació un exem· 

, ple concreta. El lector no professional es pot saltar 
tranquil·lament tota aquesta formalització que segueix 
a continuació sense temor a perdre's el fil de l'ar
gumentació principal que de bell nou podrà recollir 
al final d'aquesta digressió, en començar a considerar 
els avantatges concrets del programa redistributiu 
tipus SPAIN. 
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La fórmula concreta que presentem a tall d'exemple 
consistirà en un programa en dues etapes. La pri
mera consisteix en la determinació de les quantitats 
percebudes per cada ens autonòmic a fins rcdistribu
tius, La segona etapa té per objecte determinar Ics 
subvencions percebudes pels individus de menys ren
da per a sufragar la despesa dels ens autònoms i , per 
tant, la determinació dels impostos totals sobre la 
renda que han d'aportar a l'erari autònom. 



Pel que es refereix a la primera etapa, la quantitat 
total existent a fins redistributius. que denomina
rem R. és determinada per la recaptació derivada de 
la part progressiva de l'impost sobre la renda de Ics 
persones físiques. A l grl1Ílc de la figura l, que ens 
determina cl total d'impostos sobre la renda (T) a 
pagar per cada individu segons el seu nivell de 
renda (Y). s'indica l'àrea de rendes assignades a fins 
redistrihutius per la zona ombrejada compresa sota 
la funció impositiva progressiva i per sobre del tipus 
proporcional màxim. Evidentment. la quantitat recap
tada a tal fi dependrà de Ja progressivitat dels im
postos, del nombre total d'individus subjectes a tipus 
progressius. així com de la seva renda. 

Si aquesta quantitat es considera insuficient per 
aconseguir els fins redistributius mitjançant instru
ments fiscals, es poden assignar a la Finança central 
altres impostos amb potencialitat redistributiva, tals 
com l'impost sobre el patrimoni net i l'impost de 
successions, de manera que les recaptacions d'aquests 
impostos passin a engruixir el fons de redistribució, 
R. En aquest cas, potser sigui necessari o convenient
revisar la legislació, els tipus i les bascs d'aquests
impostos de manera que puguin maximitzar el seu
potencial redistributiu, en lloc del purament fiscal
o recaptatori.

Un cop determinada R. podem ja passar a la deter
minació de la distribució de R entre els distints ens 
autonòmics. Per a això n'hi ha prou amb determi
nar els individus de cada jurisdicció als quals es pot 
imputar una subvenció o transferència, i el muntant 
de la dita subvenció. Els individus als quals és impu
table una subvenció són els de renda més petita, és 
a dir. els compresos entre una renda nul·la i un nivell 
arbitrari de renda. que en el nostre exemple suposem 
que serà la renda modal, Ym (és a dir la renda cor
responent a la moda de la funció de distribució de 
la renda) (30). Si suposem lineal la funció de subven
ció o transferència. com la representada a la figura 2, 
la podem expressar: 

s 

o y 
figura 2 

s = a - by, s = O per a tota y; � Ym 

de manera que a un individu qualsevol i de renda, 
y;, inferior a la modal, li seria imputable una sub
venció, s;, igual a (31) 

( l) S; = a - by; 

Atès que R ens és exògenament donada. tindrem que 

la suma de totes les subvencions no podrà ser su
perior a R 

Y1�Ym 
LS, = R 

y.=0 

Si substituïm (l) en l'anterior expressió tindrem 

y;:o:;;Ym 

L ía-by;J = R 
y; =Ü 

Que ens deixa molt en clar que per a poder deter
minar a i b és necessari conèixer la funció de dis
tribució de la renda, f(y), en lïnterval rellevant, per 
a poder resoldre el sistema format per l'anterior ex
pressió y 

Determinats a i b ens serà possible de conetxer tots 
els s; i. per tant, la quantitat que els ens autonòmics 
rebran del govern central. Si hi ha k jurisdicions, 
J 1, h .... , J, .... J., el subsidi total, Si , percebut per 
una jurisdicció qualsevol, J,, serà determinat pel nom
bre de beneficiaris teòrics residents en ella, i de la 
seva renda. Així. si denominem s,j el subsidi impu
table a l 'individu i resident a la jurisdicció Ji , la 
transferència del govern central a aquesta jurisdicció 
serà 

S' = L s;, = L [a -by.,] 

de manera que 
leS' l e S' 

k 
í::Si = R 
1 

Un cop determinades les quantitats percebudes pels 
ens autonòmics, la segona etapa consisteix en la dis
tribució d'aquestes quantitats per a subvencionar els 
impostos proporcionals a la renda autonòmics dels 
individus de renda més petita. Aquesta és ja una 
funció que recau sobre els governs autònoms. 

Per a veure la forma que podrien assumir aquestes 
subvencions, començarem formalitzant les funcions 
impositives dels governs locals o autonòmics. 

La part proporcional de l'impost progressiu sobre Ja 
renda de les persones físiques constitueix, de fet, un 
impost degressiu, és a dir, un impost progressiu el 
tipus. marginal del qual tendeix cap al tipus 111itjà 
en augmentar In renda, característica que li atorga 
l'existència d'una renda exempta, y,., ¡ el caràcter 
lineal de la funció impositiva. Podem, per tant, re
presentar la funció impositiva d'aquest impost auto
nòmic per 

T= t (y-y,) 
T=O 

si y > y, 
si y :o:; y, 

essent (y -y,) ·,a renda imposable, T el total d'im
postos pagats per un individu de renda y. i t cl ti· 
pus impositiu. 

Llavors, la quantitat percebuda de la Finança cen
tral, S', per l'ens autonòmic, Ji, s'utilitzaria per a 
disminuir el tipus impositiu dels individus residents 
en aquesta jurisdicció i amb una renda compresa en
tre la renda exempta, y" i un nivdl de renda arbi
tràriament escollit, com, per exemple, ia renda mit
jana, y"'" o la renda mitja, Ym , mitjançant un �ubsidi 
global, L, inversament proporcional a la rcnJa (32): 

23 



l 
L = --, l > O per a tot y, < y � Ym,, l = O per 

ly 
a qualsevol altre nivell de renda. 

Per tant, els impostos totals sobre la renda a perce
bre per l'ens autonòmic de qualsevol individu resi
dent a la seva jurisdicció i amb un nivell de renda 
inferior a Ym" serien determinats per 

l 

T - L = t (y - y.) - --. si T > L. y 
ly 

T= O si T� L 

Aquí s'ha fixat arbitràriament el nivell superior de 
renda subvencionada al nivell de Ym" però igual
ment s'hauria pogut fixar la renda mitjana, Ym, o 
qualsevol altre valor. S'ha de subratllar, però, que 
la s,eva determinació és d'importància, tant· rcdistri
butiva com assignativa. La seva importància redistri
butiva la hi confereix cl fet que com més baix es 
fix·i · aquest nivell de renda, molt més gran serà la 
quantitat d'impostos que es podrà desgravar als al
tres individus de renda més petita, i, en conseqüèn
cia, molt més gran serà la millora dels relativament 
més pobres. El seu impacte assignatiu l'hi atorga la 
propietat que com més alt es fixi aquest nivell. 
molt més es podrà reduir cl tipus impositiu marginal 
net dels individus que reben subvencions tributàries, 
i, per tant. molt més petits seran cis desineentius al 
treball de l'impost. Ens enfrontem aquí a un con
flicte de fins semblant al que presenten els impostos 
negatius sobre la renda, i, de fet. qualsevol progra
ma redistributiu (33). 

El funcionament harmònic d'aquest programa acon
sella, d'altra banda, no gravar amb impostos progres
sius estatals la renda dels grups afavorits amb Ics 
subvencions tributàries del programa SP AIN. En al
tres paraules, la progressivitat tributària de l'impost 
sobre la renda hauria de començar com a màxim en 
cl nivell de renda mitjana, si és aquest el límit mà
xim subjecte a subvenció. D'aquesta manera es mini
mitzen els canvis perversos de progrcssivitat en els 
tipus marginals. en facilitar un ajust suau en les 
escales d'impostos i subvencions dels ens autònoms. 
D'aquesta manera s'assegura que la progressivitat tri
butària central mérament pugui perseguir fins pura
ment redistributius en suportar-la únicament els indi
vidus de renda superior a la mitjana o a la mitja. 
L 'efecte global de tot aquest programa sobre la dis
tribució de la renda consisteix en un augment en 
conjunt de la progressivitat tributària neta de l'im
post sobre la renda de les persones físiques. 

Després d'aquesta somera exposició d'un sistema de 
redistribució cie tipus SPAIN podem passar ja a con
side:-ar cis seus avantatges. En primer lloc s'ha de 
destacar que es tracta d'un programa rcdistributiu 
que assegura redistribucions no perverses, o ètica
ment justificades. de la renda personal. mitjançant 
la «constitucionalitwció» de la tasca redistributi
vn (34). En fixar una regla que obliga a dedicar ics 
recaptncions procedents de la part progressiva de 
lïmros1 sobre la renda a subvencionar la despesa 
ni'1�lica nutònoma dels individus amb nivell més pc
til de renda, es resta disc1ü:ionalitat als polítics pcr
qu0 no puguin disminuir cl seu efecte rcdistributiu 
amb !ins electoralistes. 

Amb això obtenim. en segon lloc. un sistema tribu
tari ¡iutònom relativament progressiu. característica, 
¡iquesta. de gran importüncia. p�trti_cularmen'. quan 
tenim present cl fet que la ma¡ona dels sistemes 
tributaris dels governs locals i regionnls mostren una 
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•endència cap a la regrcss1v1tat. o ¡¡Jmcnv� una mò
gran regressivitat relativa que els sistcmès tributaris
nacionals. D'aquesta manera ens assegurem a més un
més gran interès dels grups de rencl:i més petit.i per
la descentralització i Ics autonomies, frenant així. i
fins i tot invertint. una tendència a favor de la cen
tralització que mostrn cl procés polític i no justifica
da per motius d'eficiència. Per a veure-ho amb més
claredat hem de tenir present que si cl preu-impost
Que un individu ha de pagar a un ens descentralitzat
de_ g�vcrn, pel subministre ·d'una unit[lt de servei pú
blic es mes gran que cl preu-impost que cl govern 
central li podria cobrar pel mateix servei. llavors 
aquest individu actuarü racionalment si. ceteris pari
bus. formula la dita demanda al govern central i ne 
al govern autònom. Si això és cert per a tots cis 
individus de renda més petita. i això ser?1 d'esperar 
sempre que els impostos centrals són mcnvs regres
sius que els impostos autònoms. cis grups �ocials de 
renda més petita tindran. cetl!ris paribus. un interès 
més petit en la descentralització de l'activitat rúbli
ca. i fins i tot es puguin mo�trar contraris a ella (35). 
Un dels grans avantatges del programa SPAIN, al 
meu entendre, consisteix precisament que permet re
duir. i fins i tot potser invertir, els preus-impostos 
relatius dels governs autonòmics per a la poblaci6 
de rend<1 més petita. F.s t,·acta d'un prohlema de gran 
importància política que fins ara ha merescut molt 
ooca atenció. almenys a Espan:,,·a. Aquesta diferència 
de preus-impostos per als grups de renda més petita 
potser podria explicar la creixent popularitat dels 
programes de revenue-sharing a països federals. El 
re11e1111e-shari11i constituiria una altra manera de re
duir cl preu-impost de molts serveis locals i regionals 
per als grups de renda més petita. 

F.n tercer lloc. aquest sistema de redistribució de la 
renda personal té un efecte lateral conduent a una 
certa redistribució interregional de la renda en sen
tit igualitari espacialment. Aquest impacte en direc
ció a una més gran igualtat en la distribució de la 
renda intcrregional afavoreix Ics finances dels ens 
autònoms cie les iurisdiccions de renda més petita per

capita. significant un pas gens menyspreable cap a 
la millora de la seva situació financera. D'aquesta 
manera es possihilita financeramcnt el subministre 
d'un nivell mínim de serveis públics a tot el terri
tori nacional. 

Finalment, és d'assenyalar que indirectament aquest 
orograma redistributiu té uns efectes positius sobre 
l 'eficiència de tot el sistema. en conduir a una certa 
internalització de les externalitats iurisdiccionals po
sitives que es presenten en un sistema descentralitzat 
de decisió col·lectiva. Si tenim present que la princi
oal causa de la majoriil d'cxtcrnalitats positives no 
internalitzades es deu possiblement al baix nivclT de 
renda d'aquelles jurisdiccions que originen aquestes 
e¡,:tcrnalitats. l'augment de la renda disponible. assig
nada a la despesa de serveis públics als quals corrent
ment s'atribueixen efectes spillover, conduirà inevita
blement a un més alt nivell de despesa en aquests 
béns i serveis. cosa que produirà una reducció en el 
nivell de Ics externalitats jurisdiccionals no interna
litzades. 
Cert que el nivell d'internalització d'cx_ternalitat_s. ju
risdiccionals aconseguit de manera 111d1recta mit¡an
c;ant aquest programa redistributiu no coincidirà amb 
tota seguretat amb el nivell òptim teòric. Tanmateix, 
hem de tenir molt present que tampoc cl mètode 
convcncionnl dels subsidis o transferències condicio
nades graduades del centre a les unitats descentra
litzades de govern no podrà assolir aquest òptim teò
ric. degut. com ja hem assenyalat anteriorment, tant 
a problemes informatius com d'incentius polítics (36). 



Per tan t .  aquest ind irecte mètode d ' internal i tzac ió  de 
spillo i•ers pot mol t bé donar resu l tats superiors als 
aconsegu i t s  amb l ' i ns trument  convencional de les sub
vencions  grad uades.  a més de l 'es ta l v i  que suposa 
en recursos admin i s t ra t ius  e\ i tar l es subvencions gra
duades (3 7 ) . 

t\ pesar de to ts  aquests avantatges que acabem 
d 'assenyalar .  es podria fer l 'objecció a aquest progra
ma de descentra l i tzació-red istr ibució consi s tent a 
assenyalar que molt bé pot resu l tar i n sufic ient per 
aconsegui r  uns determ inats object ius de subm i n istre 
mín i m  de  se rvei s  públ i cs i /o d ' igua l i tzació de la  dis
t ribuc ió i n tcrrcgion:i l  de la renda .  Però .  es pot mol t  
bé acceptar aquesta objecc ió sense cap  necess i t a t de 
l l ançar per la borda .  o re butj ar per complet  l 'es
quema de descentra l i tzació-red i s t r ibuc ió  aquí  propo
sa t .  I. 'esquema SPA l N és sufic ientment  flex ib le  per 
a fer-lo compat i ble nmb pràct icamen t unn i n fin i t a t  de 
mesures i programes complcmentnr is .  

Així .  per exemple.  s i  desi tgem augmentar els recur
sos fi nancers de tots e ls ens autonòm ics .  o solament 
els d 'aquell s  de j ur isd icc ions amb rcndn més pet i ta  
per capita. l 'esquema aqu1  proposat no represen ta  
cap obstacle perquè cornplcmentàr iamcnt amb e l l  es  
pot  instrumentar.  per  exemp l e .  u n  programn  de pni� 
t i c ipació dels ens au tonòmics en e ls  i ngressos ccntrnls 
oroccdents de determina t  impos t .  com podria ser 
l 'impost sobre cl tràfic d 'empreses o sobre cl valor 
afegi t .  estructurant-lo de manera adequada als objec
tius persegui ts amb e l l .  S i  l 'objectiu cons i s te ix  emi
nentment a dotar de més grans mi tjan s fi nnnccrs 
tots els ens autonòmics . els ingressos subjectes a 
parti c i pació es podrien distri bu ir  en tre els ens  auto
nòmics en base a l a  seva pob lac ió .  A l  contrar i .  si 
l 'objec t iu  fos una més gran i gua l i tzació de la renda 
regional per capita. fa distri bució d 'aquestes rccaptn
c i ons es podria fer en func ió i nversa a ];:, mngnitud 
de la renda regiona l  per capita.

Hem de recordar, tanmate ix .  que la in troducció cl 'es
q uemes de part ic ipació o revenue-sharing redu i rien 
inev i tablement e l  grau d 'autonom ia  fi nancera dels ens 
autonòmics .  posan t ,  per tan t .  en peri l l . a lmenys par
c ia lmen t ,  la consecució de les m i l lores ass igna t i ves 
potencia ls  de l a  descent ra l i tzac ió .  Una manera de mi
n i mi tzar aquest r i sc cons is t i r ia  a estab l i r  c l  requ is i t  
const i tuc ional  que e l s  increments cie la  despesa autò
noma in ic ia lment haguess i n  de fin ançar-se m i tjançant 
increments en els impostos proporcionals sobre la 
renda. D'aquesta manera es garan t ir ia que . e n front 
de cada nova proposta de despesa . e ls  c i utadans es 
vei essin obl igats a ponderar els benefi c i s  amb els 
cos tos d 'aquest augment  de despesa. Aq uesta ponde
rac ió  la garante ixen els impostos sobre la rendn .  atès 
que . com anter iormen t  hem assenyal a t .  es tracta 
d 'unes fi¡wres tr ibutàr ies bàsicnment · no trasl·l adabfes 
ind i \· i duafment i amb una capac i tnt mín ima  per a l a  
c reac i cí d ' i l·lus ions fi sca ls .  A l  contrari . l es quant i tats 
i n frnmargi na f s  de béns i serveis subm in i strats pels ens 
autonòm ics es podri.:i permetre que es financessin 
mi t j ançant l a  part ic ipac ió dels ens autonòmics en  els 
in ¡m:,sos procedents d ';i lgun i mpost as s i ¡mnt a l 'Estat 
cen t ra l .  

Per .:onc lourc volclr in  subratl·l nr que e n  aquest treba l l  
� · h :i fet un  in ten t per  a contr ibu i r  a l a  so l ució d'al
�uncs de les mol tes qúestions que planteja l a  clcsccn
trn l i t za c i ó  cie fes d�c is ions col·lect i ves. p resentant es
quemes d 'organ i tzac ió i fi nançnc ió púhl icn concep
tua lment  acceptables per a tots e l s  grups de ciuta
dans .  Però no c ,d a ssen yalar que de cap manera s 'ha 
pr<' tè�  aportar soluc ions  a totes les qüest ions que sus
c i t n  ln dcscen t rn l i t zació fiscal . Són moltes les qües
t ions penden ts cl 'nnit l i s i  i solució .  A ta l l  d 'exemple 

apuntarem una d 'en tre les mol tes existents .  S i  in t ru
du1m programes de re 1 ·en ue-slwring per a la lin an
çnc ió de l 'acti v i ta t  públ ica descentra l i tzada . és incv.i
table determ inar la  quan t i ta t  total a repart i r  i fa 
fórm ula de la seva d i stribuc ió entre els ens autonò
mics. Si una regla majori t�ria pura Gs l a  regla de 
dec i s ió  u t i l i tzada .  l l avors els resul tats concrets obt in
guts dependran de Ics coal i c ions majori tàries amb 
poder decisori que es fo rm in .  Tant  s i  la coa l ic ió 
ma jori tària és  dominada per les regions amb més 
gran renda com si ho és per les regions amb renda 
més pet i t a ,  els resu l tats del joc pol í t i c  sense res tr ic
c ions poden ésser mol t a l lu nyats d 'aque l l s  que ( 'anà
l i s i  normat iva ens defi n i ri a  com a justos.  i fi ns i tot 
e fic i ents . ¿Qui nes regles i n s t i tuc ionals compl ementà
ries a la  majorin s imple ens podrien assegurar l l <1vors 
uns r�sul ta ts  no m:1ssa a l lunyats de l 'opt imal i tat? 

Be f la terrn . març del 1 979 

NOTE S 

( l )  Una most ra en aquest respecte crec que la  
cons t i tue ix  c l  di fós manunl  de Wal lace E .  Orn s, 
Fiscal Federalis111, NO\'a York 1 972. 
(2) E\ iclentmL·nt no és aques t e l  cas actunl cl 'Espa-
11_,·a ,  q u� t1: ara l 'oport un i tat de crear un s i s tema
fiscal descen tral i tzat part i n t  pràct icamen t de 7cro.
( 3) Desenro t l la t  inic in lment per Pr.�l\OCI\, Federal
mid 1 1 1 l i tary go1 ·enne11t dislian11011y ancl fr11s t ra t io 1 1 ,
« Behaviomal Sciencc», abr i l  del 1959, ps .  147- 157 ,
Una exposició més accessi b le d 'nquest teorema la
trobarem a W. E. ÜATES, op.  -cit.

l ·l l A l  contrari del que a \'egadcs apressadament
s,· sosté, la rnl i desa del teon:ma de la descentra l i t
zació n o  necess i ta  l 'absència d 'economies d 'escala .
La senl ex is tènc ia  no anu l·la c is  a\·antatges de l a
desccn tral i l zació, sino que meramen t  determ ina  e l
n i\-c l l ò p l i m  de descen tra l i tzació a q L1� subm in i s t rar
col kc t irnmcnt cis d i s t ints  béns i ser\'cis públ ics.
( S ) El t (Tmc és cl 'Al bert B RETO:-.-, T he Ecu110111ic
Tlz eun· of Reprcse1 1 ta 1 ive Go l'er 1 1 1ne1 1 1 ,  Chicago 1971 .
(6) Vegeu Cha rles M .  T!EBOl"T, A ¡mre 1l1eory uf
local npe11dit 1 1 1 es ,  «Journal of Pol i t ical Economy»,
1956.
( 7) Per su posat q ue la soluc i ó  del problema no
cons i s t i r i a  a e l i minar c l  requ is i t  de la uniformitat
t r i bu t�1ria d i ns la mat l' ixa jur i sd icció polí t ica , s inó
en l a  d i \  i s ió  de d i  la j u risdicció en d'al t res més
pi.: t i lL' s .  0� a d i r , L'n la descen tra l i tzac ió ftscn l .
( 8 ) Aquest t i pus d e  raonaments solen adduir-se so
\ i n t  per ta l  de mi n imi tzar els ins trumen ts fiscals i
l a  l l i bertat de fi xnció dels t i pus imposit ius dels ens
a u tonòmics .  Un exemple recent el  trobarem en cl
ri.:cent  es tudi  de la  Dirccciu General de Tribu ts  del
M i n i s ter i  de Finances , Haciendas regio 11ales, sense
da t a .
( 9) Vegeu . per  exemple, R .  A .  Mi.;SGRA\'E, Tlw Theo
ry of Puh/ic F1 1w11ce , Nom York 1959, i W.  E. ÜATES,
op. cit.

( 1 0) J .  M .  B l'CH,\NAN, Freedo,n i 1 1  Consti rut ional
Co11t rac, :  Perspectives of a Poli t ical Econom_ist, Te
-.:as 1 977, p . 250. 
( 1 1 ) Per a d iverses mesures sobre l 'eficiència de la 
pol í t ica red i s tr ibut iva es po t  consul ta1- Burton A. 
WusoRou, « Collecti\-c action ami t he distr ibut ion of 
income: a concept ual approach» . a R. Haveman i 
J .  Margof is , ecis . . P11hlic Expcnditure and Policy
A1 1al vsis. 
( 1 2 ) - Juan A.  Bu:-.-co MAGADAN i Franci sco M. FER
-...:A:-.-uEz MARl'GÉ\/ , Las liaciendas regionales: fi11a 11 cia
ció11 y 111eca11 ismos de equiparación fiscal, Curso 
de _ Pos tgraduado de Ordcnación del Tcrri torio , Ma
d ml 1978 , p. 25. 
( l 3) Per a un s11rvey nctual sobre la  polèmica ori
gi nada pel suposa t comportamen t pro cíclic de Ics 
f inances local s ,  vegeu J. Cowi..1 NAnL, Las haciendas
foca/e., espa110/as ante  el cie/o económico, 1 940- 1972, 
tt.:;, i  doc toral , Un ivers i ta t  de  Barcelona . 1976, cap. 2. 
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{ 14) Cf. Ernilio ALBI !B,\ÑEZ, El federalismo fiscal, 
«Hacicnda Pública Española», 1978, núm. 51, p. 72. 
(15) Vegeu, per exemple, el model presentat per
Wallace E. ÜATES, The theory o/ public finance in a
federal system, «Canaclian Journal of Economies»,
febrer del 1968, ps. 32-54. i reproduït posteriorment
a W. E. ÜATES, Fiscal Federalism, Nova York, 1972.
(16) Vegeu, per exemple, Alan S. BLINDER i Robert
M. Soww, Does fiscal policy matter? «Journal of
Public Economies». 2, 1973, ps. 319-337. Una crítica
a aquest treball es pot trobar a Frederic SEGURA
RooA, Andlisis macroeconómi.:o y multiplicadores
a largo plazo, «Cuadernos dé Economia», setembre 
del 1977, ps. 488-495, air.í COIT' en la literatura allí
citada.
( 17) Sobre la teoria de lts expectativé:s racionals
veg�u, per exemple, T. J. SARGcNT i N. WALLACE,
Rat_ronal expectatrons and the thcory of economic
po/1cy, «Journal of Monetary Economies», 1976. Un 
r�c��t exponent d'��timisme modera: sobre les pos. 
s1b1htats de la pol1t1ca estabilitzadora en casos de 
forta crisi com l'actual, vegeu R. J. GOROON What 
can stabilization policy achieve?, «American Econo
mic Review», maig del 1979. 
(18) Cf. :Wallace E. ÜATES, An economis!'.e J)erspec
tcve on fiscal federaltsm a W. E. ÜATES The Políti
ca! Economy of Fiscal Federalism, 1977'. 
(19} Assar LIKDBECK, Fiscal policy as a tool of eco
nomic stabilization. Comments to cm OECD report, 
«Kyklos», 1970, fase. l, p. 18. 
(20) Vegeu, per exemple, A�sar LINDBECK, Compor
tami�nto política y política econcimica, 1973 (v. c.
de 01kos, 1975)_; C. DUNCAN MACRAE, A political mo
del of the busmess cycle, «Journal of Political Eco
nomy», 1977; Robert J. GoROON, The demand for and
supply of inflation, «Journal of Law and Econo
mies", desembre 1975.
(21} James M. BucHANAN i Richard E. WAGNER, De
mocracy in Deficit: The Política[ Legacy of Lord
Keynes, Nova York, 1977. En aquest respecte es 
d'interès la polèmica sobre aquest llibre que apa
reix en el «Journal of Monetary Economies», 4, 1978,
ps. 569-636. 
(22) OECD ( Informe McCracken), Towards Full
Employment and Price Stability, 1977. 
(23) Impostos en el cas que es tracti d'externali
tats jurisdiccionals negatives. 
(24) L'anàlisi convencional es pot trobar, per exem
ple, a W. E. ÜATES, Fiscal Federalism, 1972. 
(25) Per a una demostració d'aquesta falta de vali
desa general de les subvencions o transferències
condicionals graduades com a mecanisme òptim
per a la internalització d'externa!itats jurisdiccio
nals, vegeu Charles J. GoETZ i Charles R. McKNE\V,
Jr., Paradoxical results in a public choice model of
alternative government grant forms, a J. M. Bucha
nan i R. Tollison, eds., The Theory of Public Chaice,
Ann Arbor, 1972.
(26) Així, en l'escala de gravàmens impositius del
nou impost sobre la renda de les persones físiques
vigent a Espanya, cl tipus proporcional màxim se
ria del 15 %. L'aplicació de l'esquema que aquí es
proposa requeriria per a la seva més gran claredat
i senzillesa que totes les deduccions es realitzessin
sobre la renda bruta per a arribar a una base im
posable final, en lloc de realitzar-se en dues etapes,
tal com succeeix en el nou impost espanyol en per
metn: deduccions en la quota de l'impost.
(27) Plantegen, tanmateix, el problema d'assignar
espacialment les rendes individuals procedents de
diverses jurisdiccions. La senzillesa administrativa,
així com la filosofia de la descentralització, ens
aconsellen assignar totes les rendes d'un individu
a la mateixa jurisdicció, jurisdicció que serà la que
es tróbi al domicili de l'individu en qüestió.
(28) Cf. A. CASAHUGA, Solidaridad y autonomía, «La
Vanguardia», 19 de maig de 1978.
f29) Un avantatge addicional del SPAIN sobre el
INR seria la seva més gran contribució al desen
volupament de les regions més pobres. La raó la
trobem en el fet que el consum públic té unes fil
tracions exteriors més petites que el consum privat,
i, per tant, un més gran multiplicador regional. So
bre l'impacte regional i n.:distribuitiu del INR, ve
geu Frederick GOLLADAY i Robert HAVEM!IN, Regional
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a11d distributio;w./ efjects of a negative income tax 
«American Economic Review», setembre del 1976'. 
ps. 629-641. 
(30) En tot cl que segueix suposarem que la dis
tribució de la renda es pot 1·eprescntar per una fun
ció de distribució d'asimetria positiva.
(31) A profit de la simplicitat expositiva se suposa
que la unitat la constitueix l'individu i no la famí
lia. En la pràctica aquest programa hauria d'em
motllar-se per a incloure unitats familiars, i cis
problemes que això plantejaria serien semblants
als que planteja en la posta en pràctica dels impos
tos negatius sobre la renda. Per a un tractament
d'aquests problemes, vegeu James ToBTN, Joscph A.
PECIIMA:-.i i Peter M. MIESZKOWSKI, I s a negative in co
me tax practica!?, «Yale Law Journal», novembre
del 1967.
(32) El supòsit de la proporcionalitat inversa a la
renda s'introdueix simplement per la seva senzille
sa, encara que en principi es poden utilitzar fun
cions de subvenció individuals més complexes.
(33) Sob_re aque_st conflicte, vegeu Edgar K. BROWN
IKG, Red1stnbut10n and the Welfare System, Wash
mgton 1975. Aquest conflicte es fa molt patent en
el INR, que permet explicitar-lo de manera clara
a diferència d'altres programes redistributius qu�
el pateixen igualment però no cl mostren de ma
nera tan explícita.
(34} Sobre el concepte de «redistribució constitu
cional», vegeu James M. Bt:CHANAN, Who shou/d dis
tribute what in a federal s3stem, a H. M. Hochman
i G. E. Petcrson, eds., Redistribution through Public
Choice, Columbia Univcrsity Press, 1974 (v. c. a
«Hacienda Pública Española», 1978, núm. 50).
(35) Per a un excel·lent estudi del comportament
de la demanda dels diversos grups de renda que
s'enfronten a preus-impostos distints a diferènts ni
vells governamentals, vegeu K. V. GREENE Some
institutional considerations in federal-stat� fiscal
relations, «Public Choice», tardor 1970 (v. c. a «Ha
cienda Pública Española», 1978, núm. 50).
(36) Per a una anàlisi de les perversitats que el sis
tema polític pot crear en els incentius necessaris
per a portar a terme amb èxit una política d'inter
nalització d'externalitats jurisdiccionals amb trans
ferències graduades, vegeu Richard E. WAGNER, The
Fiscal Organization o/ American Federalism: Des-

. cription, Analysis, Reform, Chicago 1971. 
(37) En la defensa del SPAIN enfront de les sub
vencions graduades com a mètode d'internalització
de spillovers es poden utilitzar pràcticament tots
cis ar�uments i . tot l'aparell analític que Edgar 
Brownmg fa servir per a mostrar la supt'rioritat de 
les transferències en efectiu sobre les transferències 
en espècie per a interna!itzar extcrnalitats interin
dividuals de consum. Vegeu, en aquest respecte, 
�dgar K. BROWNING, The externality argument for 
in-kzd transfers: some critica[ remarks «Kyklos,, 
1975, fase. 3 (v. c. a «Hacienda Pública' Española»'
1977, núm. 47.) '

( º } La formulació de les idees d'aquesta ponència és 
encara provisional. L'autor la presenta d'aquesta manera, 
¡;otser poc matisada, amb la intenció ex¡nessa d'aixecar 
debat sobre un tema prou important per no cenyir-se 
exclusivament a la "saviesa convencional" 
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1. INTRODUCCIÓ

En el present estudi s'ofereix una aproximació al 
tema de la Finança autonòmica en tres línies princi
palment. La primera d'elles es refereix a · les carac
t_í!rÍstiques fonamentals que mostra el sistema com
parat actualment, en ordre a oferir una síntesi sobre 
la manera en què s'organitza el federalisme o l'auto
nomia fiscal en cis principals estats. La segona línia 
es proposa analitzar quin és l'esquema més apropiat 
per al sistema d'ingressos de la Finança de Catalunya, 
atès el marc que ofereix la Constitució, i en una 
hipòtesi de màxima autonomia fiscal; en tractar de 
les possibilitats en aquest sentit s'avaluarà la posició 
del Ministeri d'Hisenda en aquest terreny. Finalment, 
es conclourà aquest treball amb una valoració de 
les possibilitats de situar al nivell de la Generalitat 
l'Administració Tributària de l'Estat, amb el fi d'evi
tar duplicacions administratives i burocràtiques, i a 
profit de l'cconomicitat del servei públic. 

2. PRINCIPALS TENDtNCIES DEL FEDERALISME

FISCAL

De l'estudi déls sistemes actuals en què s'organitza 
la descentralització i/o el federalisme fiscal, i també 
a partir dels estudis i propostes acadèmics que es 
van formulant en ordre a resoldre o minimitzar les 
dificultats i els inconvenients amb què de fet es de
senrotllen tant els processos de descentralització fiscal 
com el funcionament de sistemes ja consolidats de 
descentralització fiscal, es pot concloure l'existència 
de certes línies de tendència en .el modern federa
lisme fiscal (l). 

La primera d'elles és que la descentralització J is cal 
es dóna principalment pel costat de la despesa pú
blica. Aquesta tendència es fonamenta teòricament 
en què la descentralització de les decisions en matè
ria de despesa pública, sota unes certes condicions, 
permet aconseguir, o aproximar-se a, una més eficient 
assignació de recursos, que amb un sistema d'adop
ció de decisions més descentralitzat (2). Des del punt 
de vista polític -i almenys mentre es manté la 
confiança en el procés descentralitzador- permet 
�uperar el sentiment de frustració que experimenten 
els ciutadans en constatar cl deficient nivell de ser
veis que se'ls presten. que rnlen atribuir-lo. en un 
sistema centralitzat. a la ·llunyania des de la qual es 
resolen els problemes. Hipòtesi que en moltes oca
sions resulta realment plausible. El cert és que des 
del punt de vista de la despesa pública es pot afir-

mar l'existència d'un important efecte de desccntr,1-
lització en els últims quinze a vint anys (3). 

Lu creixent uniformitat del sistema impositiu consti
tueix la segona de les nostres tendències. Es defensa 
modernament, àdhuc en presència d'un grau elevat 
de descentralització, amb el fi de garantir un adequat 
nivell de satisfacció dels objectius econòmics tals 
com l'estabilització del nivell d'activitat econòmica 
i la redistribució de la renda. i en evitació de la 
proliferació d'incentius i altres provisions fiscals dife
rencials de naturalesa discriminatòria que competei
xen amb els d'altres jurisdiccions al mateix nivell de 
govern. També des del punt de vista de l'Adminis
tració tributària s'obtenen importants avantatges tèc
nics d'aquesta creixen_t uniformitat -que no s'ha de 
confondre aamb una uniformitat estàtica absoluta, 
que diu poc a favor de la descentralització-; entre 
aquests avantatges es compten el d'independttzar dels 
interessos locals la legislació tributària i en el cas 
de la imposició personal perquè una base territorial 
més àmplia permet perfeccionar i completar cl conei
xement que es tingui de la base imposable; i, en defi
nitiva, desapareixen progressivament amb la creixent 
uniformitat els enuntjosos problemes de la integració 
vertical de sistemes impositius distints dels diferents 
nivells de govern, i que es procuren solucionar amb 
el recurs als crèdits fiscals i a les despeses deduïbles, 
i, en el seu cas, limitant Ics quanties d'uns i altres. 
En el progrés cap a la uniformitat impositiva, a l'ob· 
jecte de garantir l'adequat compliment dels objectius 
d'estabilització de l'ocupació i dels preus, la Llei 
Financera alemanya del 1969, basada en la modifica· 
ció de l'article 105 de la Constitució d'aquell país, 
representa un jaló important (4). En aquest mateix 
sentit, la recent extensió del sistema de piggybacking 
nord-americà (consistent a posar l'Administració fis
cal federal al servei dels governs estatals i locals a 
condició que aquests uniformin la seva legislació de 
la imposició sobre la renda amb la federal}, iniciada 
cl 1974, constitueix una importênt confirmació de la 
tendència que ens ocupa (5). Resulta oportú advertit 
4uc si bé aquesta tendència és en suport tècnic de 
la necessària ubicació de la sobirania fiscal al nivell 
del govern central, no per això no es pot conferir als 
governs intermedis i/o municipals una certa potestat 
tributària limitada -a determinats tributs. i fins i tot 
impostos- que fins i tot es pot completar amb la 
cessió de tots aquells tributs l'exacció diferencial dels 
quals no produeixi efectes de naturalesa interjuris
diccional. Una altra qüestió molt distinta és que l'Ad 
ministració tributària. que propendeix substancialment 
a ser única. no es pugui ubicar al nivell dels governs 
intermedis i que tan excel·lents resultats està propor· 
cionant en el cas alemany. 

Una tercera tendència és l 'imporwnt procés de subs-

27 



litucicí cie/s siste111cs cie s11h\·e11cio11s co11dicio11ades 
o específiques per sis1e111es de s11b\·e11cio11s globals
Aquest procés constitueix J 'afirmnció de In descentra
f itznció fiscal. Mès que garanteix als governs regio
nals després de rcafitZ'.l! cl trasp:1s de SL'rveis L·ap als 
nivells inferiors de govern. la lliure assignació dels 
recursos pfobals que es reben. pcrmetcnr accentuar 
el grau d'interès de cnda col·lectivitat en una diver· 
sitat qualirnti\a de serveis. D'aquesta manera. en no 
quedar prèviament determinat el destí exacte dels 
fons rebuts. a difcr.':ncia del que anava succeint amb 
les subvencions condicionades. n determinades aplica
cions específiques. ,í que es pot parl;ir d'mitonomin 
per a decidir estàndards diferents en cis nivells de 
prestació dels distints serveis públics. In n:sponsabi
fitat dels quals és atribuïda als governs receptors de 
les subvencions. En aquest mateix sentit. s'ha pro
nunciat favorablement fa Comissió per a la Reforma 
de la Constitució a Anglaterra (6). considerant Ja sub
�cnció global. corn el principal vehicle per a conso
lrdar un vei:rtabfe procés de descentralització que 
permet considerar aptes -majors d'edat- cis go
verns locals en ordre a nssignar lfiurement els recur
sos de què disposen. La subvenció global pot incor
porar. també. elements que garanteixin tant una ele
vada utilitnt cie In despesa pública que es finaneiï 
amb, els . seus recursos. corn un adequat compliment
de 1 equitat horitzontal. desvinculant d'aquesta ma
nera les crítiques que habitualment se li formulen. 
En l� mateixa línia. per exemple, es manifesta el 
Specta! Re�enue Sharing nord-americà que tendeix a 
co_ns?lrdar 1 ref?ndre la multiplicitat de programes 
Publics estatals I locals (7) que es nodrien amb sub
vencions federals específiques; amb això no tan sols 
�s ?óna claredat al procés de correcció dels desequi
libris fiscals verticals. sinó que amb la seva substi
tució per subvencions globals es va assegurant erei
xentmcnt la capacitat de decisió per a l'assignació 
dels recursos disponibles. 

L
_
a creixent importància dels sistemes de participa

c!ons en els ingressos impositius (o ingressos compar-
11/s) és una altra tendència a considerar. Aquesta 
moderna característica del federalisme fiscal es va 
'obrint pas fermament en els últims anys als Estats 
Units a través del sistema de General Revenue Shar
ing (8), i està mostrant des de molt antic un exeel
lcnt �uneionamen( en el cas alemany. Cal assenyalar 
que es un procediment que es va aplicant de manera 
corrent a fa generalitat dels països perquè permet 
no tan sols objectivitzar fes quantitats a transferir, 
a!hora que pr�scnta tots cl.s avantatges de les subven
cions globals I fa compatible la uniformitat del sis
tema impositiu àmb una veritable descentralització 
de. les deci�ions fiscals en termes de fa despesa pú
blica. Els sistemes de partieipaeion:;, en un altre or
dre de coses. tendeixen a incorporar de manera erei
"cnt elements rcdistributius i d'esforç fiscal. en ordre 
a satisfer més àmpliament cis distints objectius de la 
moderna política fiscal. A diferència del sistema de 
subvencions mitjançant les participacions en els in
gressos es dóna una certa preferència als recursos 
r_ccaptatoris obtinguts. a 111ora de determinar la quan
tra global a transferir a fes distintes unitats situades 
al mateix nivell de govern. F.n definitiva. els sistemes 
de participació s'estableixen a favor del govern cen
Lral (cas alemany), o dels regionals-estatals (Itàlia i 
E.U:J, scg�ms quin sigui el nivelf de govern al qual
s1gu1 confiada la competència en l'Administració tri
butària. Normalment, els sistemes de participació pre· 
nen com a element bàsic cl mòdul de la població, 
encara que en alguns casos predomini l 'element de 
derivació geogràfica dels recursos obtinguts. A part 
de la població, els mòduls de participació s'articulen 
a l'entorn de diverses variables econòmiques com 
són l'invers de la renda per habitant rcgionrl/naeio-
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na!, l 'esforç fiscal assolit amb cis ingressos autònoms, 
etcètera, atribuint-se una determinada ponderació a 
cada una de les variables incorporades al model. 

Una _ci_nqu�na característica es pot establir en el pre
domrnr creixent de la discrecionalitat en els procedi
ments d'ajust intergovernamental. Tant la plena cons
ciència de les limitacions dels sistemes autonòmics i 
generals de participacions intergovcrnamentals en els 
recursos obtinguts, per ajustar-se a tots i cada un dels 
casos susceptibles de presentar-se, com els excel·lents 
resultats aconseguits amb els ajustaments discrecio
nals utilitzats de manera peonera en cl cas australià, 
i també la preferència que va assolint el mètode de 
fa necessitat fiscal per aconseguir un ajust adequat 
dels desequilibris horitzontals. mitjançant l'adequada 
distribució del muntant global dels recursos fiscals 
disponibles. permet _apuntar Ja força actual d'aquesta 
tendència. En el mateix ordre de coses, tant la pro
liferació dels fons especials de compensació -cas 
italià i nord-americà- com les provisions legals en 
ordre a les revisions freqüents dels sistemes de dis· 
tribució aplicats -Alemanya i Canadà- abonen 
aquesta afirmació de creixent pes de les fórmules 
discrecionals. Això és així, en raó que, a la pràctica, 
el compliment del principi polític de la solidaritat 
interregiona( es resol modernament a través de tres 
vies: a) mitjançant la introducció d'elements redis
tributius en cis sistemes de participació en els ingres
sos globals de l'Administració Central; b) mitjançant 
sistemes de transferències -subvencions de la Fi
nança estatal a favor de les Finances autònomes, 
en ordre a garantir un nivell mínim de prestació dels 
serveis fonamentals que sigui uniforme per a tots els 
habitants de tots els territoris autònoms; e) mitjan
çant una actuació discrecional d'última instància amb 
el fi de corregir els desequilibris fiscals horitzontals 
residuals. 

La sisena i última característica bàsica que aquí es 
planteja és fa de la preponderància dels sistemes uni

formes de descentralització fiscal. Gairebé sense ex
cepció es dóna una situació uniforme, a totes les 
nacions, per a tot cl territori naeionaC si bé cal pun
tualitzar que la solució és uniforme en el sentit dels 
criteris a aplicar i en el de les competències consti
tucionalment reconegudes a cada territori, i no en el 
sentit de la igualtat o proporcionalitat del� recursos 
n distribuir. Com a conseqüència d'això, l'esquema a 
aplicar és el mateix per a tot el territori nacional, i 
això no ofereix cap tipus de problemes, tenint en 
compte la creixent consideració de fórmules redistri
butives (a favor de les regions més pobres), i de 
l 'esforç fiscal (a favor de les regions que més pa
guen), i fins i tot de la importància que en alguns 
casos. per exemple Austràlia i Suïssa, es confereix 
al criteri de la necessitat fiscal. De tota manera, cal 
assenyalar que resulten excepcions a aquesta tendèn
cia: ltàFa (amb el seu doble matís d'autonomia es
pecial i ordinària); Canadà (en base als intents de 
Quebec): i Espanya (Estatut de Catalunya del 1932, 
i règims forals històrics i actuals). 

3. UN PROJECTE DE SISTEMA D'INGRESSOS PER
A LA FINANÇA DE LA GENERALITAT

A la claror de les tendències més amunt assenyala
des. tenint en compte el mare que estableix la Cons
titució espanyola en aqut.:st terreny. i adoptant una 
hipòtesi· de descentralització màxima, !'esquema apli- · 
cable podria ser el que segueix: 



------- ----------

a) Ingressos patrimonials. di1,ersos i cie naturalesa no
i111positil't1. Rendes patrimonials. de dret privat. di
versos. taxes per serveis prestats, per aprofitaments
especials. contrihucions especials. i procedents d'ope
racions de crèdit.

b) Impostos propis. Sobre la propietat i rendiments
immobiliaris (rústics i urbans): sobre l'activitat i els
rendiments de la ramaderia. les industries extracti
ves i la mineria; sobre l'activitat comercial, la indus
trial i la professional en general (Llicència Fiscal de
l'Impost Industrial i de Professionals); sobre Consum
final de determinats béns (especials. luxe en destí. üs
del telèfon. consum de serveis públics -aigua, gas i
electricitat-, circulació de vehicles. etc.).

e) I m postos cedits. Successions, Transmissions pa
trimonials, Actes Jurídics Documentats, i Béns de
Pcrsonc3 Jurídiques.

d) Recàrrecs sobre impostos estatals. Sobre els im
postos directes. però no sobre els indirectes (rent.la,
societats i patrimoni n-::t).

e) Sistemes de participació en els ingressos estatals.
Que haurien de ser sobre la seva totalitat; incloent
també cis ingressos patrimonials de béns no atribuïts
a les Comunitats Autònomes. de Loteries, de tributs
parafiscals en determinats casos. etc. Sistemes de par
ticipació que, en definitiva. caldria establir sobre mò
duls com cis de població, renda relativa territori/
Estat, i esforç fiscal. amb determinades ponderacions
per a cada una d'aquestes variables, i amb cl fi de
garantir tina fórmula àmplia. que incorpori cis ele
ments necessaris per a facilitar el compliment del
principi de solidaritat, i perquè pugui ser aplicable
a la totalitat de l'Estat espanyol.

Esquema que resulta de debò molt pròxim al contin
gut del Títol Til. D'Economia i Finances del Projecte 
d'Estatut. Però que no sembla uc fàcil, ni pròxima. 
consecució. a pesar del conjunt d'avantatges bI1sics 
i fonamentals que presenta, del seu seguiment de 
les principals tendències més ben assentades en cl 
sistema comparat, i de la seva total i absoluta ade
quació al text constitucional vigent. 

En efecte, de l'anàlisi dels textos disponibles del que 
l 'article 157 .. 3 de la Constitució espanyola preveu que 
serà la Llei Orgànica per a regular l'exercici de les 
competènciès financeres de les Comunitats autòno
mes. i per a les possibles formes de col-laboració en
tre aquestes Comunitats i l'Estat. més bé la posició 
ha de ser cscèotica. Això és així perquè en els dits 
textos s'estableix una duplicitat de fonts tributàries 
sobre determinats conceptes (volum de vendes i con
sums específics en fase minorista per les administra
cions subestatals i impost sobre el valor afegit al ni
vell estatal), escassa importància quantitativa a favor 
de sistemes de participacions i de subvencions glo
bals. reduït marge a la possibilitat real d'establir im
postos propis. importància destacada a l'alternativa 
de recàrrecs sobre la imposició personal (renda i pa
trimoni) i. finalment. cap provisió respecte a l'atribu
ció de competències delegades a les Comunitats Au
tònomes de cara a l'exercici de l'Administració tri
'-ntària. 

4. ANÀLISI DE L'ADMINISTRACIÓ TRIBUTARIA DE

LA GENERALITAT EN RELACIÓ TANT AMB L'ESTAT

COM AMB LES FINANCES LOCALS

l.a frnl!mcntació de l'estructura tributin-;n t0WI (esta
tal. Generalitat i municipal) present:i un import:int
inventari ck dificultats. Entre nquestcs dificultats dcs
u1quen amb llum pròpia les que segueixen: a) és
molt més difícil assolir estructures tribut.".1rics òptimc�:
hl disminueix la capacitat impositiva glohal de les
unitnts locals: cl es dónn una forta dc6igunltat de
les fonts de recursos: i ei) s'originen importants pro
hlcmcs administratius i de recaptació. al mateix temps
que es duplica la pressió tributària indirecta sobre
cis contribuents (9).

Com :i conseqüència d'això és absolutament necessari 
garantir una adequada instrumentació cooperativa dels 
aspectes de l'Administració trihutària que la faci al 
més eficient possible -en cl sentit de minimitzar els 
seus costos- per a la totalitat del Sector públic (tots 
el, nivells de govern) considerat en el seu conjunt. 
T ndcpcndcntment que en cl sistema comoarat Ics so
lucions siguin molt diferents. la seva aplicació en cl 
nostre cas arnh vista a la Generalitat es podria ins
trumentar en la líni:i del model alcmanv. i sota la 
hipòtesi de la dcscentralitzacicí tributliria inàxima pos
sible nermisible dins la Constitució. 

És necessari. aprofitant fins i tot l'actual procés 
de Reforma Fiscal. orogrcssar en una adequada rces
tructmacicí blogal del sistcrn:i imposi!iu en cl quaf 
coincideixen. segons els casos. tant la separació de 
les. fonts impositives ner nivells de govern. corn la 
utilit7nció coniunta d'aquestes mateixes fonts impo
sitives. 

l'erò és necessari que aquest esquema transcendeixi, 
en el pla de l'Administració tributària, cap a ur1 
plantejament unitari (o al més semblant que sigui 
po:'sibk) c/'aquesta.

En aquest sentit. caldria pensar que situada la sobi
rania fiscal al nivell estatal, cosa que significa que 
la competència legislativa s'atribueix al govern cen
tral. en canvi això no impedeix que la totalitat de 
l'Administració tributària estatal (amb excepció dels 
ingressos per Renda de Duanes i. Monopolis Fiscals), 
s'atribueix a la Gennalitat: amb nixò la Generalitat 
s'ocuparia de la gestió, la inspecció i la rccaptac.ió 
de to!s els tributs estatals per la delegació que 
d'aquestes competències realitza plenament la Finan
ça de l'Estat (10). La Generalitat podria assumir, així 
mateix. de manera delegada. les funcions pròpies a 
la inspecció financera i tributària en ordre a una 
adequada actuació en els terrenys de la comprovació. 
la investigació, la integració de bascs, les valoracions 
i les estimacions objetivcs; i els inspectors financers 
i tributa,is podrien optar per la integració a l'Ad· 
ministració de tributs de la Generalitat. 

Ets Jurats Territorials tributaris i els Tribunals Eco
nòmico-Administratius continuaran incardinats a l'Ad
ministració de l'Estat. pel que a les seves compctèn· 
cies sobre els tributs estatals es refereix, en ordre a 
garantir l'adequada defensa del contribuent. Tanma
teix. totes Ics rnatèries en les quals entenen aquests 
Tribunals referide� a tributs municipals o de la ma
teixa Generalitat. s'haurien cie resoldre pels Tribu
nals que la Generalitat creï reglamentàriament en 
cl seu Estatut interior. 

Fins i tot és oportú plantejar-se el tema, en cl mo
ment actual. J 'una Rcf orma Fiscal global. uc cedir 
sobirania limitada en l'exacció dels impostos esta
tals als governs subcstatals ( 11 ). dels resultats rccap
tatoris dels quals participaran tant la Finança esta· 
tal com les Finances municipals. L'oportunitat sobre 
el plantejament de !'ubicació de l'Administració tri
lrntària en un nivell o altre de govern, és tant més 



grnn com m0s pe t i t  s igu i  c l  te rreny  dc,h ro;,;,; 1 t en 
tc rn7l's d ' i n form ac ió t r i bu t i1 r ia  i n tegrada per a l 'cxnc 
c i6  de ls  d i t s  i m pos tos .  Com pi tjor s igu i  cl con e i xe
ment  de la  rea i i t a t  econòm i c a  i dels seus aspectes t r i 
bu tnris de  carn n la im posi c i ó .  mt:s  nrgumen t s  caben 
sobre c l  seu estab l imen t .  aquí i ara .  al n i v e l l de la 
General i t a t .  abans que es vagi perfecc ionant  l 'Admi 
n i stració tr ibutàr ia  cstalal a impu l sos de la Reforma 
fiscal recen tment  in i c i ada .  

A par t  d 'aquesta temàtica . la Genera l i t a t  haur ia  de  
ten ir  sohirnn ia  fi scal i n-es tr ic ta  sobre cis seus  pro
p i s  tr i bu t s :  taxes ; contr ibucions especial s ;  con t ri bu
c ió terr i tor ia l  rÍl s t i ca  i urbana ;  impost sobre l 'act i-
1 •itat i els re11di111e11/s de la ramader ia .  indústr ies ex
t ract ives i professionals en general ; sobre cl consum 
fi nn l  de determinat s  béns (espec ial s .  impost de luxe 
en destí .  sobre consum de telèfon . a igua ,  gas .  elec
tr ic i t a t . e tc . ) . 

En cl seu cas,  serà l a  General i tat com a t i tu lar de  
la sobira n i a  impos i t i va l a  que  acordarà cl camp pro
pi per a la potestat tr ibutària munic ipa l .  que ca ldr ia  
estendre a les taxes per serve is  prestats .  i per  aprofi
taments espec ia l s ,  referits a les seves p ròpies compe
tències.  a la impos ic ió sobre l a  r iquesa rúst ica i ur
bana, i a de terminades modal i tats d ' imposició de 
consum.  En cl cas dels t ributs prop i s .  per suposat que 
l 'Admin i s t ració t ributàr ia s'exerc ir ia  plenament i amb 
absolu ta  sob i ran i a  per part de l a  General i t a t .  A i xí 
mate ix l a  General i t a t  hauria d 'assumir  plenament 
l 'Admin i s t rac i ó  t ri hu tària dels i mpostos que fossin ce
d i t.s per l 'Es ta t  (en els quals  no tan sol s la gest ió,  la 
inspecció i la recap tació cauria d in s  les seves com
petències.  sinó també la legislació -d ins  un� certs 
lími ts- d 'aquests impostos) . 

Com a pun t  final  d 'aquest apartat convé a ix í  mate ix 
assenyalar que potser s igui aquest  el punt  que me
reixi una més gran oposició per part dels rectors del 
Min i steri d 'Hisenda. basada en al-lcgadcs raons d 'efi
c iència .  que només es poden considerar com a certes 
en determ inats casos , p erò no per a la genera l i t a t  i 
n i  tan sols per a l a  m ajoria dels casos. E l  meu bon 
amic i i l-lustre col·le¡rn Césare Cosc i an i ,  de l a  Un iver
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t iva aquest t em a :  «Atès que el contr ibuent només té 
una  butxac a .  hauria de pagar impostos només a una  
Finança» .  El  pols p ol ít i c  consisteix a determinar qui
na ha de ser aquesta Finança. 
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SITUACIÓ ACTUAL DE LES FINANCES LOCALS J 

Enric ARDERIU I GRAS 

1. SITUACIÓ ACTUAL DE LES FINANCES LOCALS

La insuficiència de m11¡ans econòmics posats a dis
posició dels Ajuntaments és una constant històrica 
en cl nostre país. fs tan notòria aquesta caracterís
tica. que en totes Ics reformes legals que han afL:ctat 
Ics Finances locals. ja des del 1901, es fa reconeixe
ment, més o menys accentuat. dL: la insuficiència dels 
recursos locals. motiu fonamental en què es basL:n 
ks modificacions que proposa cuda nova regulació. 
Vcg..:u. sinó, les exposicions de motius o preàmbuls 
dels projectes del 7 de novembre de 191 O i del 16 de 
juliol de 1918; cl R. D. del 31 de desembre de 1917 
i l'Estatut municipal del 8 de mnrç de 1924 i cl R. D. 
Llei del 3 de novembre de 1928: Ics licis de Hascs 
del 17 de juliol de 1945 i del > de tkscmbrc de 1953; 
la lici 85/ 1962 dd 24 cie desL:mbrc sobre Reforma 
de les Finances locals: la llei 48/ l %6. del 23 d..: ju
liol sobre modificació del Règim Locril: In llei 41/ 
1975 del 19 de novembre de Bascs tk l'Estatut de 
Règim Local, i finnlmcnt cl R. D. 3250/76 del 30 de 
desembre pel qual es posa en vigència la dita lici 
41/1975 pel que es refereix a ingressos de les Corpo
racions locals; en totes clics es fa evident la notòria 
insuficiència financera de Ics Corporacions locals. 
La situació actual de Ics Finances locals ha esdevin
gut tan caòtica que fins i tot es van dictant normes 
per tal que els Ajuntament puguin liquidar deutes, 
moltes vegades dimanants d'obligacions de caràcter 
ordinari, que han estat contrets sense tenir dotació 
pressupostària; és a dir, s'ha arbitrat la solució ex
traordinària, que tradicionalment havia estat consi
derada sempre il·legal (art. 774-3 de la Lici de Règim 
Local), de facilitar cl recurs al crèdit per a cobrir 
despeses ordinàries. 
t.s evident que la situació tan deteriorada de les 
finances locals és fruit d'una diversitat de causes, 
entre Ics quals destacaria: 

a) l.a poca flexibilitat dels ingressos locals per adap
tar-se a un corrent inflacionari, que produeix un aug
ment progressiu de Ics despeses locals. i alhora dóna
lloc a una més �ran insuficiència dels recursos.

h) La manca d'autonomia fiscal que sotmet les Cor
poracions locals a un rigorós control. per part de
l'Administració central. en aquesta matèria i dificulta
cl manteniment de l'equilibri financer.

e) La legislació vigent. en f'?rdrc P;essupo�tari que.
d'una manera exagerada. obliga a l acompliment de
formulismes. moltes vegades realment innecessaris que
retarden cis expedients. fins a l'extrem que a vega-

des ja no es poden dur a terme cis acords perquè 
han quedat desfasats quan arriben a tenir plena 
cxecutivitat. 

d J L'augment de la cúrrega financera derivada de la 
necessitat de cobrir cis pressupostos. fins i tot ordi
naris. per mitjú del crèdit. 

ei La manca d'un control d'dicI1cia de Ja dcspL:sa 
püblica que permeti un aprofitament més òptim dels 
recursos. !'.:s él dir. les Finances locals milloraran 
scmc dubte. si se "Is assignen cis ingressos suficients. 
però també. i això és molt important. si prest!! els 
serveis al cost més petit possible. 

I és que sembla que Ics esmentades reformes de Ics 
finances locals han pres cura més dels efectes que 
no pas de les causes; han estat sempre solucions 
aparents i transitòries. però mai no s'ha produït una 
veritable reforma que afecti l'estructura tradicional. 

Això és així perquè les reformes de Ics Finances 
locals han anat sempre imposades en tant que els 
Ajuntaments s'han vist impotents d'enfrontar Ics se
ves competències per manca de recursos, i han apa
regut com la bombona d'oxigen que salva la vida 
in extremis, però la malaltia subsisteix i cada vegada 
s'agreuja més la situació. Creiem que l'única opció 
possible és una reforma coordinada de totes les Fi
nances públiques en les quals atenent Ics competèn
cies dels quatre nivells administratius (estatal. terri
toris autònoms. província o comarca i municipi) es 
distribueixin cis recursos financers d'acord amb Ics 
despeses que reporta cada nivell de serveis. Aquesta 
opció suposa una reforma fiscal coordinada, que sig
nifica ésser coherent i racional i al mateix temps 
simultània per a tots cis nivells d'actuació del sec
tor públic. 

2. PES RELATIU DE LES FINANCES LOCALS DINS

EL SECTOR PÚBLIC

En el 
. 
Congrés <lc la Unió Internacional de Ciutats i 

Autoritats Locals (l.U.L.A.), que va tenir lloc a 
Viena l'any 1959, es va destacar com a característica 
essencial de Ics Finances locals el seu estancament. 
Si bé en la major part de països aquesta situació ha 
evolucionat favorablement,- no lla estat així a l'Estat 
espanyol, on. per contra, la participació de la fisca
litat local dins el sector públic ha anat disminuint. 

Per exemple, l'any 1971. la participació relativa dels 
diferents agents en la mitjana dels països de la Co
munitat Econòmica Europea i a Espanya, presentava 
aquesta distribució: 
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Estat . 
Corporacions locals 
Seguretat Social . 

MITTANA C.E.E. 
PER 100 

43 
21 
36 

ESPANYA 
PER 100 

51 
15 
34 

Aquesta problemàtica té encara un caire més greu 
si a més resulta que Espanya és un dels països que 
presenta cotes més inferiors de percentatge dels in
gressos fiscals respecte al propi P.N .B. (Font: Reve
nue Statistics of O.E.C.D. Members Countries 1965-
1971, París 1975, pàg. 72). 

Si examinem la informació que ens dóna la publi
cació del Ministeri de Finances per mitjà de l'Insti
tut d'Estudis Fiscals, Cuentas de las Administraciones 
Públicas, on es presenten els pressupostos de Ics di
ferents administracions, i advertint que no està feta 
la seva consolidació, es pot deduir cl quadre següent, 
que ens presenta una panoràmica actual de la si
tuació i ens demostra la continua decadència de b, 
Finances locals. 

PARTICIPACIÓ DE LES ADMINISTRACIONS 
PúBLIQUES 

ANYS 1974 .¡975 1976 1977 1978 

Administració central 46,6 46,6 44,5 44,1 44,8 
Organismes autònoms 
administratius 6,9 6,5 6,- 5,1 6,3 
Corporacions locals 13,9 12,8 12,7 11,4 8,9 
Seguretat Social 32,6 34,1 36,8 39,4 40, 

100,- 100,-100,-100,-100,-

D'altra banda, segons les dades de I'Anuario Esta
dística de España del 1976 (pàgs. 284 i 441), es de
dueix que l'evolució dels Pressupostos municipalf 
respecte a la Renda nacional ha estat la següent: 

ANYS 

1970 
1971 
1972 
1973/74 

PRESSUPOSTOS 
MUNICIPALS 

% SOBRE LA 
RENDA NACIONAL 

2,2 
2,03 
1,94 
1,86 

Si comparen aquesta xifra de l'any 1970 amb l'equi
valent d'altres països la diferència és ben iHustra
tiva: 

PAÏSOS 

Suècia 
Regne Unit 
E.U.A. 
Alemanya (R.F.) 
Itàlia 
Bèlgica 
Espanya 
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1970 / PRESSUPOSTOS 
MUNICIPALS 
% SOBRE LA 

RENDA NACIONAL 

16,1 
15,2 
12,8 
12,5 
10,1 
7,-
2,?. 

De tot això es desprèn Ics poques possibilitats q uc 
tenen actualment Ics Finances locals per assumir Ics 
seves competències en matèria de serveis locals, i 
explica les extraordinàries dificultats financeres en 
què es veuen implicades. 

3. LES FINANCES LOCALS CONTEMPLADES PER

LA CONSTITUCló l PEL PROJECTE D'ESTATUT

DE CATALUNYA

L 'article 133-1 de la Constitució espanyola fa patent 
que la potestat originària per establir tributs pertoca 
exclusivament a l'Estat. D'aquesta manera es declara 
que el poder tributari correspon únicament a l'Estat 
i que li ve donat, amb caràcter o:-iginari, per la Cons
titució. Les Corporacions locals tenen només una po
testat tributària derivada, que serà definida per 1a 
mateixa Constitució i per Ics licis; així es desprèn 
del paràgraf 2 del mateix article 133. 

Seria molt positiu per a les Corporacions locals cl 
fet que la pròxima Llei de Règim Local. en definir 
les figures tributàries que podran establir aquestes 
Corporacions. introduís una nova figura que, a l 'estil 
de l'antic Repartiment General d'Utilitats, permetés 
a les Entitats locals d'anivellar els seus pressupostos; 
d'aquesta manera les Corporacions locals serien eco
nòmicament autàrtiqucs, la seva vida no restaria 
anodina i deslluïda, com és el cas actual, i per con
tra podrien tenir plena consciència de l'efectivitat 
de la seva llavor. En tot cas, cal recalcar que la nova 
Llei de Règim Local hauria de permetre, en matèria 
de Finances locals, una més gran flexibilitat en la  
tria dels tributs alhora que en el grau de la  seva apli
cació, de manera que cada Corporació els pugui 
adaptar a les pròpies necessitats, característiques i 
circumstàncies de cada localitat. 

Això no està renyit amb el contingent de l'article 
142 de la Constitució quan diu que ,,les Finances lo
cals hauran de disposar dels mitjans suficients per al 
desenvolupament de les funcions que la Llei atri
bueix a Ics respectives Corporacions», que sembla 
formular el principi de manteniment d'equilibri en
tre els mitjans financers dels quals gaudiran Ics Cor
poracions locals i les despeses que hauran de supor
tar en el compliment de les seves competències. 

Doncs bé, si aquestes competències tenen una gra
duació diferent i donen lloc a una repercussió eco
nòmica diversa, segons la manca o el dèficit dels dife
rents equipaments socials, sembla lògic que la pro
pera Llei, mantenint aquest esperit constitucional, 
sigui més flexible que l'actual j, permeti un cert mar
ge de tria i operativitat en matèria impositiva. 

Es podrien donar algunes solucions alternatives o 
conjuntes: 

a) Establir diferents quadres impositius i cada Cor
poració escolliria el que s'adaptés bo i millor a la
seva pròpia política municipal.

b) Tipus impositius màxims per Ics diferents figu
res hnpositives, i, per tant, flexibles.

e) Fixar certs recàrrecs que els Ajuntaments podrien
aplicar en determinades circumstàncies.



dJ Podria, també, com s'ha dit anteriorment, esta· 
blir-se una figura impositiva que permetés, en tot cas, 
cobrir Ics obligacions mínimes que els Ajuntaments 
haurien d'enfrontar, obligacions mínimes que esta· 
rien definides per la mateixa Llei de Règim Local. 

Aquesta actitud tampoc no és contraposada al con· 
tingut de l'anicle 47 del Projecte d'Estatut de Cata· 
Iunya que di•;: i,La Generalitat, mitjançant la lici 
del Parlament, establirà cl règim fiscal i les finances 
dels municipis i altres entitats territorials de Cata
lunya i vetllarà per tal que tinguin la capacitat finan· 
cera adequada per a garantir la màxima autonomia en 
l'exercici de les seves funcions d'acord amb allò que 
disposa l'article 142 de la Constitució». Sembla, fins 
i tot, que aquest text és més definitiu que cl contin· 
gut de la Constitució, ja que parla de garantir la 
màxima autonomia en /'exercici de les seves fun· 
cions, afegint l'adjectiu «màxima» al mot «autono
mia», quan l'article 140 de la Constitució expressa 
que es «garanteix l'autonomia dels municipis», i és 
reconfortant l'expressió que diu que la Generalitat 
«vetllarà» perquè els municipis tinguin l'adequada 
capacitat financera. 

Aquest seria un plantejament que superaria l'ordena
ment actual de les Finances locals que, seguint les 
Directrius de la Llei de Règim Local del 24 de juny 
de 1955 i les Disposicions posteriors, estableix d'una 
manera rígida les úniques figures d'impostos, recàr
recs i participacions que es poden aplicar per les 
Corporacions locals. Només en matèria de taxes, con
tribucions especials i tributs amb fi no fiscal aquelles 
tenen, actualment, una certa capacitat de maniobra. 

És de gran interès cercar un sistema fiscal local que, 
garantint els dre.ts dels ciutadans, i això suposa de
finir el marc de les figures impositives aplicables, si· 
gui suficientment flexible per tal que cada Corpo
ració pugui portar a terme Ics seves funcions. Aquest 
sistema hauria de complir dues condicions: 

a) Una racional i coherent distribució de les bases
impositives entre les diferents esferes de l'Adminis
tració, constituïda en una coordinació de tot el sis
tema fiscal.

b) Una suficiència de m1t1ans financers que es po
dria obtenir dins l'esfera d'actuació de les Finances
locals, per mitjà d'elecció entre les diverses opcions
presentades i definides per la Llei, donant un marge
de diferents possibilitats que permetrien a cada Cor
poració gaudir d'una veritable autarquia econòmica
per a poder complir els fins que li són encomanats.

En parlar de. coordinació en la distribució de recur
sos financers entre els diferents nivells de prestació 
de serveis es presenta en el territori autònom de Ca
talunya un problema, la solució del qual pot fer va· 
riar substancialment els plantejaments. Es tracta de 
si tindrà efectivitat la divisió comarcal, tan reivindi· 
cada, que podria incidir sobre el futur de les Dipu
tacions provincials. La tesi catalana sembla ésser que 
«les autonomies s'han d'oferir a totes les regions es· 
panyoles, sense que les formes en què es concretin 
hagin d'ésser uniformes. ja que en cada cas cal res
pectar les peculiaritats sociològiques i històriques de 
tots els pobles espanyols» (t). Aquesta �esi ·no es 
contraòiu amb el contingut de l'article 47 del Pro
jecte d'Estatut de Catalunya, abans referit, quan fa 
referència als «municipis i altres entitats territorials 
de Catalunya>+, afirmació que permet perfectament 
la incorporació de la comarca, com un nou nivell de 

pr�stació de serveis. (Vegeu també la dispo�ició trnn
sitòria S.' del Projecte d'Estatut.) 

Si bé l'article 137 de la vigent Constitució no fa 
cap referència a la divisió comarcal. en dir que «l'Es
tat s'organitza tcrritorialmcnt en municipis. en pro
víncies i en les comunitats autònomes que es cons
titueixin. Totes aquestes entitats gaudeixen d'autono
mia en la gestió dels seus respectius interessos». tam
bé s'ha de fer referència al paràgraf 3 de l'article 
141. on es declara que: «Es podran crear agrupa
cions de municipis diferents de la província»; i. en
un cert sentit, es pot entendre la comarca corn una
tal agrupació de municipis. Sembla que no hi ha
obstacle legal quant a la incorporació de la divisió
territorial; però el fet de mantenir, a la vegada. una
divisió de tipus provincial, encareix el cost adminis
tratiu. i potser també el cost dels serveis si les Dipu
tacions continuen mantenint-los.

Des del punt de vista tècnic cal reconèixer que Ja 
divisió comarcal és l'adequada per a l'assentament 
i la prestació d'alguns serveis, perquè cis equipa
ments respectius s'apropen a les comunitats a Ics 
quals aquests serveis es destinen. La divisió provin
cial, de basc artificial, no ha pogut, moltes vegades, 
donar solucions dintre l'àmbit de la seva competèn
cia. car l'allunyament de certes comarques respecte 
a la capital de la província ha dificultat l'ús i l'ac
cés a enfrontar serveis per part dels seus ciutadans; 
d'altra banda, la divisió provincial ha contribuït en 
gran mesura a la despoblació i a la crisi de certes 
comarques rurals faltades de tot tipus d'equipaments, 
produint-se moviments migratoris amb destí a Ics 
grans capitals o als propis caps de província. 

Per contra, una implantació de serveis públics a ni
vell comarcal és possible que, en el futur, contribueixi 
a mantenir els assentaments de població rural, en 
donar solució a molts dels dèficits socials, actualment 
existents. 

Els serveis comarcals, en el seu cas, haurien de donar 
abast a les necessitats socials que cis Ajuntaments 
separadament no poden dur a terme, perquè els cen
tres d'equipament resultarien molt costosos, o porquè 
és necessària la prestació d'un servei coordinat que 
afecti una pluralitat de municipis. En principi po
drien, per exemple, entrar dins el marc dels serveis 
comarcals: 

a) Uns serveis tècnics (arquitecte, enginyer, econo
mista, etc.) organitzats en l'amplitud que requereixi
cada comarca per a estudiar la planificació en tots
els ordres.

b) Prestació de serveis comuns als municipis de la
comarca, com podrien ser, per exemple. en matèria
de Sanitat (Hospital comarcal, depuració d'aigües).
educació (2n. nivell d'ensenyament. escoles de for
mació professional), seguretat (Servei contrainccndis,
llicències d'obra o instal·lacions), defensa del medi
ambiental. Mercats centrals, Centres de beneficència,
Centres d'esbarjo o esport, transports comarcals, etc.

e) Serveis econòmics de l'organització comarcal:
pressupostos, ingressos, despeses. Podrien estendre Ja
seva activitat a la confecció de pressupostos d'Ajun
taments petits de la comarca i control de la despesa
pública local i càlcul dels costos dels serveis.
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d) Serveis d'informàtica, en el seu cas.

Tots aquests serveis estarien coordinats amb els ser· 
veis generals de la Generalitat. 

4. POSSIBILITATS FUTURES DE LES FINANCES

LOCALS

Dins la gestió econòmica local hi ha una serie de 
qüestions que haurien d'ésser especialment conside
rades dins la futura regulació legal de les Finances 
locals. Examinem algunes de les que considerem més 
importants. 

A) ADMINISTRACIÓ DEL PATRIMONI

La manca de terrenys públics per instaHar els equi
paments absolutament necessaris és un dels proble
mes més grans amb què s'hauran d'enfrontar les prò
ximes administracions municipals; seria desitiable que 
es donessin uns mitjans legals per tal de facilitar l'ad
quisició de sòl disponible i apte per a la instaHació 
d'aquells equipaments. A tal efecte s'haurien de deter
minar les afectacions corresponents i projectar en un 
pla financer la possible adquisició dels terrenys; con
vindria que es permetés la utilització de cèdules amor· 
titzables com a forma de pagament. 

El Patrimoni municipal ha de recollir totes les in· 
versions de tot tipus que faci l'Ajuntament: inver
sions en adquisicions i inversions en serveis. Cadas
cuna d'aquestes inversions serà comptabilitzada mit
iancant fitxes, on es fixaran la localització material 
de la inversió, el proveïdor o contractista que ha fet 
l'obra, i el temps de vida funcional de l'element o 
obra, per tal de poder fixar la quota d'amortització 
que correspongui i fer en l'esdevenidor les aplica
cions de quotes que corresponguin. Cal tenir tota 
aquesta base de dades per poder fer el necessari 
càlcul dels costos dels serveis. 

B) PRESSUPOSTOS

Quant a la confecció de pressupostos municipals 
s'hauria d'arbitrar una fórmula que permetés la sim
plificació de l'expedient, que, tal com està regulat 
actualment, abunda en formalismes reiteratius que 
compliquen i allarguen el tràmit. Sembla que l'im· 
portant és que el pressupost es confeccioni amb cla
redat, amb participació àmplia dels membres de la 
Corporació i amb una informació ciutadana real i 
efectiva. 

Cal resoldre d'una manera uniforme el problema de 
les retribucions al funcionariat, establint de manera 
clara els diferents nivells d'emoluments, les dedica
cions i fins i tot els nivells de gratificació per tal que 
no es produeixin disparitats d'unes Corporacions a 
d'altres. 

El pressupost municipal ha d'esdevenir únic anual, 
desapareixent l'actual pluralitat de pressupostos ordi
naris, extraordinaris i especials. Dintre el pressupost 
únic hi hauria la part destinada a cobrir les despe· 
ses ordinàries o pressupost de consum, i la part des
tinada a Inversió o Pressupost de Capital, que haurà 
d'adequar-se als programes d'inversió de l'Entitat lo
cal. 

Aquest pressupost únic hauria d'acomodar-se a la 
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classificació funcional de despeses o a una classifi
cació econòmica funcional que ja es va establir per 
als Pressupostos Generals de l'Estat en l'Ordre del 
Ministeri de Finances de l'l d'abril de 1967 en cl 
preàmbul de la qual Ordre ministerial es preveia  
l'aplicació de la nova estructura a les Corporacions 
locals, si bé és cert que fins ara res no s'ha ordenat 
en aquest sentit. La classificació funcional del pres· 
supost permet una certa homologació entre els crè
dits pressupostaris i els conceptes de cost dels ser
veis i, per tant, constitueix un punt de partida essen
cial per portar a terme els estudis de costos, tan 
fonamentals per a def:nir i clarificar l'eficàcia dels 
diferents serveis municipals. 

Finalment, en matèria pressupostària, seria molt ade
quat modificar l'actual regulació dels suplements i 
habilitacions de crèdit per mitjà d'aplicació de supe
ràvit res;dual de la liquidació de l'exercici anterior o 
per mitjà de transferències d'altres partides de despe
sa, simplificant l'expedient de manera que no fos 
necessari l'ulterior visat de la superioritat sempre 
que es tractés d'habilitacions i suplements per apli
cació de superàvit en quantia inferior a un determi
nat percentatge del pressupost, o bé d'habilitacions i 
suplements per mitjà de transferències dintre un ma
teix capítol de despeses del pressupost. En aquests 
casos seria suficient l'acord corporatiu i l'exposició 
al públic. en el supòsit que no es presentessm recla
macions, i en cas d'haver-hi reclamacions s'hauria de 
sotmetre l'expedient al visat de la superioritat. 

C) INGRESSOS

L'actual regulació legal dels ingressos municipals sem
bla que hauria d'ésser simplificada, produint estalvi 
de costos de gestió i alhora una més gran facilitat i 
més claredat respecte a les obligacions dels contri
buents. 

Aquesta simplificació es podria basar en dos punts· 
fonamentals: a) la possible refundició de diferents 
figures impositives; i b) la recaptació única de l'exac
::ió per part del nivell administratiu que fos més 
adient i la posterior distribució d'aquesta recaptació 
entre els diferents nivells de gesti6 de serveis. 

Potser seria necessari entrar en el contingut específic 
de les principals fonts d'ingresso$ municipals per tal 
de fer algunes consideracions respecte a cadascuna 
d'elles. 

TAXES 

Si s'examinen les relacions de figures establertes en 
els articles 15 i 19 del R. D. 3250/1976, que regula 
la matèria d'ingressos de les Corporacions locals, sem· 
bla evident l'exagerada proliferació de taxes; algu
nes d'elles són de difícil aplicació o tenen un cost 
de gestió molt gran i haurien d'ésser supri_mides; 
d'altres poden ésser refoses o incorporades als cor· 
responents impostos si la prestació del servei té un 
caràcter general o els fets impositius, les bases o la 
qualitat del subjecte passiu ho permeten. En aquest 
cas es trobaria una possible taxa per serveis immobi
liaris, empresarials i professionals (2) que tindria dues 
vessants: la primera, que aniria dirigida al titular de 
l'immoble i podria quedar incorporada dins un im
post municipal sobre la propietat territorial, recap
taria l'actual taxa per conservació i neteja de clave
gueres, així com la de determinats elements cons
tructius de l'immoble; la segona, de la qual seria 
subjecte impositiu l'ocupant, podria incloure les taxes 
per eliminació d'escombraries, vigilància nocturna i 
determinats elements constructius o publicitaris reia· 
tius a l'empresa o professió, i fins i tot podria ésser 



incorporada també, en part, a un impost global sobre 
la titularitat empresarial o professional. 

D'altra banda, seria molt convenient incorpor.ir en 
forma de taxa els conceptes següents: 

a) Els costos d'urbanització d'un sector per assegu
rar les despeses d'aquesta urbanització en cis supò
sits de l'article 83 de la Lici del Sòl quan la parcel·la
urbana no té la qualificació de solar.

b) Els costos d'equipament per assegurar aquestes
despeses com a quantitats avançadas o a compte de 
l'expedient de reparcel·lació, sota Ja modalitat d'in
demnització substitutiva, quan per les circumstàncies
de l'edificació no resulti possible de portar a terme
la reparceHació material immobiliària (art. 125 de Ja
Llei del Sòl).

e) Els costos de plans i projectes, en forma d'hono
raris i despeses de redacció de plans parcials, pro
jectés d'urbanització i de rcparceJ.lació que han d'és
ser satisfets íntegrament pels propietaris (art. 120 b),
i 122 e) de la Llei del Sòl), i que si són avançats
per l'Administració municipal, aquesta ha de recu
perar.

CONTRIBUCIONS ESPECIALS DE MILLORA 

La matèria de Contribucions Especials de Millora 
haurà d'ésser reconsiderada en la seva totalitat, per· 
què tal com estan regulades actualment s'haurien de 
considerar aspectes sobre el fet imposable, la data 
en què neix l'obligació fiscal i la determinació dels 
subjectes passius. També s'ha de disèutir si realment 
aquest tipus d'exacció haurà de mantenir-se en cl 
futur. La major part dels seus detractors es fonamen
ten en la consideració que la contribució especial de 
millora diuen que és un impost regressiu que, en 
definitiva, grava principalment els nivells de pobla
ció de menys capacitat econòmica. 

De tota manera, si s'inclouen dins l'esquema fiscal 
local les taxes sobre costos d'urbanització, d'equipa
ments i de plans i projectes a què s'ha fet referència 
abans, possiblement les contribucions especials de 
millora veurien reduït en gran mesura el seu camp 
d'aplicació. 

IMPOSTOS 

AO)b caràcter general el quadre de la imposició autò
noma municipal hauria d'estar constituït per les exac
cions següents: 

a) Impost Territorial Urbà, que refondria les actuals
contribuciofü territorials urbanes, l'impost actual so
bre solars i les actuals taxes que recauen sobre ele·
ments externs a la propietat immobiliària. Aquest
impost, d'acord amb l'article 45 del Projecte d'Esta
tut de Catalunya, seria gestionat per la Generalitat,
a qui correspondria també la recaptació, Ja liquidació
i la inspecció del tribut. En aquests aspectes les
organitzacions administratives comarcals podrien te
nir una tasca important i, tanmateix, podrien µerce
bre un percentatge de la recaptació per a la pròpia
finançació.

b) Impost Territorial Rústic, que refondria la Con
tribució Territorial Rústica i alguna taxa que afecta
la propietat rural, com pot ésser la de Guarderia Ru·
ral. També seria aplic_able a aquest impost l'article 45

del Projecte d'Estatut de Catalunya. 

e) Impost sobre l'Activitat Empresarial i Professio
nal, que refondria la llicència fiscal de l'impost in
fostrial (que passaria a ésser impost municipal). l'ac
tual impost sobre radicació, i les taxes que afecten
aquestes activitats. entre les quals hi podria haver
perfectament les de publicitat, aparadors, etc. Igual
que en els anteriors, amb intervenció clc la Genera
litat de Catalunya (art. 45. Projecte d'Estatut).

d) Impost �obre Increment de Valors dels Terrenys,
que requereix també una nova regulació. igualant
fiscalment l'impost quan recau sobre persones físi
ques. i quan recau sobre persones jurídiques (taxa 
d'equivalència). 

e) Impost sobre circulació de �ehicles. que recolli
ria les taxes que els puguin afectar.

f) Impost sobre determinats consums, que a més
d'aplegar els actuals impostos sobre despeses sump
tuàries podria recollir també, com a proposta, nous
impostos sobre el tabac i els alcohols, espectacles
esportius, de braus, curses de cavalls i similars.

g) Amb caràcter suplementari i només per tal d'es
tablir l'equilibri pressupostari (amb les degudes limi
tacions al possible augment del pressupost), es po
drien els Ajuntaments acollir temporalment, i per tal
de cobrir els dèficits, a un recurs anivellador que
podria consistir, per exemple, en un repartiment ge
neral entre tots els ciutadans d'acord amb les bases
impositives de l'Impost General sobre la Renda de
les Persones Físiques i proporcionalment a aquestes
bases.

PARTICIPACIONS I RECARRECS 

En un sistema fiscal coordinat ens inclinem pel sis
tema de participacions, evitant en el possible l'apli
cació de recàrrecs. 

fs evident que els recàrrecs i participacions de què 
actualment gaudeixen les Corporacions locals, tenen 
un rendiment econòmic molt baix. Per tant, a la vista 
de la seva insuficiència, s'hauria d'insistir a establir 
una nova reestructuració de cara a la distribució de 
recursos en forma de participacions. En aquest sen
tit, el Projecte d'Estatut de Catalunya en el seu 
article 43 parla de cessions concretes d'impostos a la 
Generalitat (núm. 2), així com també de percentatges 
de participació i recàrrecs (núms. 3 i 6) en la recap
tació d'altres ingressos. 

Cal que la nova Llei de Règim Local reguli la matè
ria establint de manera definitiva les participacions 
i els recàrrecs que correspondran a les Corporacions 
locals, procedents d'ingressos estatals o d'ingressos 
cedits per l'Estat als organismes autònoms, assigna· 

·cions que es podrien fer de manera directa o bé 
indirecta. 

Sembla que, en principi, les Corporacions locals hau
rien de participar directament en l'impost sobre trans
missions patrimonials, la taxa sobre el jóc, i l'impost 
sobre la Renda de les Persones Físiques en allò 
que recull actualment l'anterior Impost sobre Ren
diment de Treball Personal. Cal dir que, fins i tot, 
el rendiment d'aquestes participacions podria ésser 
compartit entre els Ajuntaments i les organitzacions 
administratives comarcals o metropolitanes. 

D'altra banda, amb assignació indirecta, constituint 
un fons destinat a ésser distribuït entre els diferents 
Aíuntaments, s'haurien de tenir en compte participa· 
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cions en els impostos indirectes de l'Estat, l'impost 
sobre publicitat en la part que gestiona l'Estat, i 
l'impost sobre tràfic d'empreses o el que el substi· 
tueixi. Es recomana que el fons indicat no s'hauria 
de distribuir, com ara es fa. tenint únicament en 
compte el cens d'habitants, sinó també altres circums
tàncies com podria ésser: dèficits d'equipaments, pres
supostos, pressió fiscal local, nivells de renda, etc. 

D) DESPESES

L'administració municipal del futur ha de reafirmar 
la seva atenció en ordre a Ja necessitat i l'eficàcia 
de la despesa pública. En aquest sentit es requereix 
la màxima transparència i un rigorós compliment de 
les normes de contractació que estableixi la nova 
Llei de Règim Local. Si els recursos locals són pocs, 
cal aprofitar-los al màxim. fixant ordies de prioritats 
en ef compliment de les necessitats i amb criteris 
econòmics que permetin una veritable selecció de 
les inversions, sempre d'acord amb els plans d'actua
ció i els pressupostos aprovats. 

Cal establir un sistema normatiu de determinació dels 
costos dels serveis públics locals. costos que han de 
fer-se públics per tal de poder fer estudis compara
tius dels costos i arribar a la determinació de quines 
formes d'organització i d'exacció dels serveis són 
més òptimes, tant des del punt de vista econòmic 
com social. 

Sense dubte la més gran autonomia de la Corpora
ció local reporta una més gran responsabilitat per 
part dels seus administradors davant la collectivitat. 
Cal, doncs, que l'actuació dels responsables en matè
ria de despesa pública sigui meticulosa, clara i trans
parent; a tal efecte és necessari conèixer i seguir 
de forma contínua la situació cconòmico-financera 
de la Corporació. 

E) CRt:DIT LOCAL

El Crèdit Local s'ha d'apropar a les entitats a les 
quals es destina. Això vol dir que l'actual Banc de 
Crèdit Local d'Espanya s'hauria de reestructurar 
creant e�tabliments, almenys de base regional, que 
afavorissin aquella aproximació. Aquests establiments 
podrien recollir els dipòsits d'existència en caixa de 
les diferents Corporacions locals, i això facilitaria la 
concessió de crèdits. 

Si bé el R. D. 3250/76 ha concedit una més gran 
autonomia als Ajuntaments en aquesta matèria, creiem, 
això no obstant, que les Corporacions locals encara 
han de tenir més llibertat d'actuació en ordre a l'ob
tenció de crèdits, sobretot si s'estableix el pressupost 
únic, en el qual cas s'haurà de recórrer habitualment 
al crèdit per mantenir l'equilibri pressupostari. 

Aquest és un ràpid repàs de conjunt de le� qüestions 
que s'han considerat més primordials dins el camp 
de les Finances municipals; s'han suggerit unes pos
sibles solucions als problemes que es presenten, solu
cions que no són úniques i que, per tant, poden 
presentar noves alternatives d'acord amb els textos 
que defineixin l'Estatut de Catalunya i el nou Règim 
Local. 

Barcelona, març del l 978 
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(!) Acords Suarez-Tarradellas del 2 de juliol de 
1977. 
(2) Vid. /mposición Municipal Autúnoma, per Al
bert de Rovira Mola i Enríc Arderiu. VII Col·loqui 
de Divulgació. Institut d'Estudis d'Administració 
Local. Madrid. 
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1. FUNCIÓ ECONÒMICA DE LES ÀREES

METROPOLITANES

Les àrees metropolitanes s'insereixen de la tendència 
mundial de concentració espacial d'activitats i urba
nització. El fenomen (vinculat a un mode productiu 
característic) apareix demostrat com un procés con
tinu i autosostingut que genera les seves pròpies ba
ses econòmiques i tendeix a articular-se a nivell en 
un sistema d'àrees metropolitanes. 

L'Area Metropolitana no suposa simplement una 
aglomeració demogràfica més gran, sinó la creació 
d'un sistema urbà complex més desenrotllat i con
nex. La seva formació obeeix a l'obtenció d'econo· 
mies d'escala i aglomeració. Es pot dir que forma 
en realitat una gran base productiva de caràcter físic 
amb estructura pròpia i, per tant, amb diferents 
nivells de desenrotllament (econòmic, tecnològic i 
cultural) i de problematització o deteriorament. En 
una anàlisi estructural es podrien diferenciar les àrees 
metropolitanes per aquests distints nivells. 

Diferents mercats es desenrotllen en el seu interior 
que requereixen un correcte funcionament, un mer
cat ampli de consum, el mercat de treball i el de 
capitals. D'altres, tal com el de l'habitacle o el trans
port, tenen la seva especificitat en aquesta forma 
urbana complexa. 

La composició per sectors econòmics és característica, 
amb més gran desenrotllament del terciari i el qua
ternari; fins i tot a les àrees metropolitanes «subdes· 
enrotllades» apareix un fort terciari marginal for· 
inat per venedors ocasionals de béns i serveis (a 
Buenos Aires, Lima, Sao Paulo, etc., són caracterís
tics aquests lumpen-terciaris). S'ha arribat a assenya
lar que la més gran necessitat de comunicació a les 
modernes economies era el principal condicionament 
per a l'aglomeració, i concretament la necessitat de 
comunicació persona a persona; no sembla que si
gui aquest l'únic element, però sí. en canvi, resulta 
clar que els nivells de comunicació permeten un 
més gran intercanvi i més difusió de la innovació, 
ja sia cultural o tecnològica. 

En un altre ordre, hi ha també una més gran deman
da de nivells de jerarquia més elevats que condicio
nen els volums d'aglomeració; així empreses multina
cionals, organismes internacionals, etc., tenen neces
sitats d'aquestes localitzacions per al seu funciona
ment. 

L'eficiència del sistema metropolità és bàsica, tant per 
a una més gran competitivitat del seu sistema pro
ductiu com per a garantir als seus habitants uns 
mínims costos socials i més bona qualitat de vida. 
L'actuació del sector públic sorgeix per a millorar 
el ¡¡;rau d'eficiència a través del control del desen
rotllament urbà i la prestació de serveis metropoli
tans. Amb ·això apareix la nova figura de l'adminis
tració metropolitana i queda plantejat el problema 
de la seva finança. 

2. L'AREA METROPOLITANA DE BARCELONA
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Durant cis últims decennis s'ha assistit en un canvi 
molt important en el model d'organització territorial 
de Catalunva. Efectivament, des d'un model de divi
sió regional en comarca s'ha passat a una àrea metro
politana que s'insereix en el model anterior, cl do
mina i cl condiciona. 

Evidentment. aquest model anterior tenia un suport 
històric vinculat a una més gran predominança del 
sector primari i uns nivells de mobilitat restringits, 
s'ha produït una consciència cultural comarcal que 
cal respectar. però que es troba en una certa manera 
amenaçada pel desenrotllament actual que té efectes 
més homogeneïtzadors. 

L 'important creixement econòmic ha estat impuls i 
resultat del creixement metropolità. cercant la forma
ció física de la seva base productiva. EI desenrotlla
ment del sector terciari és una característica impor
tant de tot el procés. Els encara baixos nivells de 
terciari i la tendència a ia concentració i a la centra
lització especial típica d'aquests, permeten preveure 
la continuació del creixement de l'àrea, fins i tot en 
el cas que es poguessin assolir altes cotes de descon
((estió industrial. 

Les activitats de la metròpoli condicionen tot l'espai 
regional per la tendència sostinguda de concentració 
de població. 

Any 

1950 
1960 
1965 
1970 
1975 

població activa 

1970 Regió J / Catalunya 

Primari 

15 % 

Sectors 
Secundari 

72,6 % 

Població 
Regió l l Catalunya 

52,8 
63,2 
65.2 
67,6 
69,6 

Terciari 

72,7 % 

Total 
p. a.

66% 

però també per la influència en espais no continus, 
tals com les proporcionades per segona residència i 
activitats d'oci i esbarjo. 

L'àmbit funcional real de l 'A rea Metropolitana de 
Barcelona deu ser semblant al de l'antiga Regió pri
mera, que era formada per les comarques del Barce
lonès, Baix Llobregat. Vallès Occidental, Vallès Orien
tal i el Maresme. D'aquest, només una part té una 
organit:z.ació administrativa pròpia, i correspon als 
27 municipis que integren la Corporació Metropoli
tana de Barcelona (pertanyen a la comarca del Bar
celonès: Badalona. Barcelona. Esplugues de Llobre
gat, l'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, 
Sant Just Desvern i Santa Coloma de Gramenet. A la 
comarca del Baix Llobregat: el Prat de Llobregat, 
Cornellà de Llobre¡¡;at, Sant Joan Despí. Sant Feliu 
de Llobregat. Molins de Rei, el Papiol. Gavà. Vila-



decans. Sant Climent de Llobregat, Sant Boi de Llo
bregat. Santa Coloma de Cervelló. Sant Vicenç dels 
Hlirts. Pallejà í Castelldefels. A la comarca del Va
llès Occidental: Sant Cugat del Vallès, Cerdanyola, 
Ripollet i Montcada i Reixach. A la comarca del 
Maresme: Tiana i Montgat. A la comarca del Garraf. 
la part de Sitges denominada Ics Botigues). 

El desenrotllament econòmic de Catalunya, i fins un 
cert punt d'Espanya, es troba basat a l'Arca Metro
politana de Barcelona, d'on la importància de valo
rar els avantatges d'un procés no. pel que té d'irre
versible. menys sensible a deterioraments. En el pe· 
ríode pròxim passat, on els desavantatges, sobre tot

socials, no es podien expressar políticament, es van 
anar acumulant densitats i dèficits que afecten serio· 
sament els avantatges d'aglomeració i que han ocasio
nat constants reivindicacions de qualitat urbana. 

Hi ha. per contra, unes demandes de n;equilibri ter· 
ritorial de Catalunya que tendirien a obtenir una 
dispersió de la congestió. 

La progressiva pèrdua relativa d'importància del sec· 
tor primari, així com uns nivells de mobilitat abso
lutament superiors, han modificat un sistema que, 
basat en unes condicionants físiques, delimitava unes 
àrees de mercat que servien per a definir Ics comar· 
ques. L'actual model metropolità recolzat sobre l'an· 
tiga base comarcal no fa possible un reequilibri del 
territori en base a distribucions de població i activi· 
tats en forma més igualitària, això tant per la més 
gran importància dels sectors secundari i terciari amb 
requeriments específics de localització i fins i tot de 
concentració, com per la pròpia capacitat i riquesa 
del territori amb evidents desigualtats. 

Els increments del nivell de rendes que han incidit 
sobre una més _gran mobilitat, així com unes deter· 
minacions infrastructurals fan pensar en un desen· 
rotllament preferent a través de l'eix litoral i pre
litoral de l'àrea metropolitana que tindria com a 
extrems principals Tarragona (amb el seu triangle 
format, a més per Valls i Reus) i Girona. Aquest 
estiratge és emfatitzat pels avantatges locacionals de 
l'eix per al sector secundari, especialment de comu
nicació respecte als mercats i els nuclis urbans exis· 
tents. Els ritmes de captació d'inversions industrials 
apunten cap aquesta direcció, així com en forma més 
tardana cap al nucli de Lleida amb capacitat per a 
transformar-se en base a la seva potència agrícola 
(possiblement el sector agroalimentari). 

Enfront d'aquest procés de descongestió amb limi
tacions (en part degut a la poca autohomia de l'ac· 
tua] estructura industrial catalana) hi ha forts movi
ments interns en el si de l' A rea Metropolitana fun
cional, especialment vinculats als trasllats d'indústries 
transformadores i la seva substitució en molts casos 
per terciari o habitacles (principalment en el conurbà 
Barcelonès) o bé per distribució i serveis industrials 
o serveis tècnics urbans.

l'ant els processos de descongestió externs a l'Arca 
funcional resulten encara petits, com els interns creen 
importants desequilibris en el sistema metropolità 
que maximitzen en molts casos els viatges obligats 
(habitacle · treball. habitacle · escola) augmentant, per 
tant, els costos urbans i disminuint les rendes. 

La correcció dels desequilibris interns, així com un 
més gran control en el procés de desenrotllament 
urbà, fins i tot en els seus efectes sobre tot el terri· 
tori català, justifiquen una actuació específica en 
l'àmbit metropolità. La base de partida institucional 
ha de ser l'actual Corporació Metropolitana de Bar
celona. 

3. L'ORGANITZACIÓ DE LES ÀREES

METROPOLITANES

El fenomen metropolità es desenrotlla sobre divisions 
administratives més antigues tals com els municipis, 
sense qu:.: immediatament aparegui una nova autori
tat en aquest nivell. Els nivells municipals actuen 
generalment com a fre a una nova autoritat defen
sant d'aquesta manera les seves ütribucions enfront 
del que poden creure un poder absorbent. No és 
aquest l'únic problema que es planteja, així el ciu
tadà prefereix accedir a una autoritat propera que 
no pas a una més llunyana centralitzada i jeràrquica. 
Un altre problema bàsic radica en els nivells d 'admi
nistració, òbviament s'ha de tendir a una minimit
zació d'aquests nivells, el qual és més complicat en 
països amb sistema federal o quasi federal, on aparei
xen regions o nacionalitats amb administració pròpia. 
Sobre aquests tres punts les escasses experiències 
existents assenyalen un doble camí, els extrems del 
qual podem situar en els models de Londres i To
ronto. 

En el primer cas (Londres) cl nou ens es presenta 
com a substitut dels antics municipis, s'atribueix una 
finança central amb recursos propis i divideix cl seu 
territori en parts dependents d'aquests, del tipus dis
trictes. En el segon cas l'ens metropolità (Toronto) 
es configura com un organisme més o menys espe
cialitzat en la prestació de determinats serveis (comu
nament el transport és dels més importants), la seva 
finança es correspon amb la del servei (les taxes 
són un element bàsic), però no es pot parlar pròpia
ment d'una gran diversificació de recursos, la divisió 
administrativa inferior subsisteix cedint atribucions 
en els serveis que aconsegueixen aquest nivell metro
polità. 

Per al sector públic el fet de l'existència de l'àrea 
metropoljtana planteja problemes de prestació de 
serveis d'aquesta escala, que l'antiga divisió adminis
trativa es troba incapaç de resoldre, hi ha serveis en 
aquest nivell que no es troben atesos. però també 
d'altres que es presten, però, a costos més elevats 
per la fragmentació administrativa. La ineficiència 
és un altre dels aspectes que justifica el tractament 
al nivell metropolità, així, per exemple, la lluita con
tra la pol·lució atmosfèrica o bé la contaminació de 
les aigües, no té efectivitat si no és a una escala 
suficient. La prestació d'aquests serveis són els 
que justifiquen una administració metropolitana, així 
U. Hicks (1) assenyala: «L'Arca Metropolitana és
quelcom més que una ciutat gran en creixement, és
una reunió, una estructura i, per tant, genera deman
des de connexió i estructuració.»

Els serveis metropolitans es configuren com a siste
mes bàsics de sosteniment i suport de l'estructura, 
els principals són: 

a) Transport:

Planificació. 
Transport públic: autobusos, metro, taxis, estacions, 

park and ride. 
Transport de mercaderies: emmagatzemament, frac· 

cionament, distribució i intercanvi. 
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b l Residus sòlids:

Planificació. 
Recollida. eliminació. tractament i control de resi· 

dus sòlids urbans i industrials. 
Recollida, eliminació, tractament, intercanvi con-

trol de residus sòlids industrials i perillosos. 

e) Aigües:

Planificació. 

lità. en especial aquells que es presten amb unitat 
d'explotació o destí i en concret: 

a) Transports.

b) Proveiment d'aigua.

e) Evacuació i tractament d'aigües residuals.

d J Subministr.e d'energia elèctrica gas. 

Subministre en alta i baixa. Estructuració 
xió de la xarxa. 

conne· e) Foment de l'habitacle. 

Depuració d'aigües residuals. 
Xarxa bàsica de col·lectors. 

d) Proveiment:

Mercats centrals. 
Escorxadors. 

e) Cementiris.

f) Extinció i prevenció d'incendis

g) Pollució atmosfèrica

Així els objectius bàsics de l'actuació metropolitana 
són la prestació de serveis, l'estratègia i el control 
del desenrotllament urbà, la política de sòl i habita
cle, i la redistribució de les rendes mitjançant aques
ta actuació. 

4. L'ORGANITZACIÓ DE L'ÀREA METROPOLITANA
DE BARCELONA

Per Decret de data 5 de desembre de 1947, es van 
atorgar facultats a l'Ajuntament de Barcelona per 
a efectuar l'estudi i la preparació del Pla d'Ordena
ció Urbana de Barcelona i la seva zona d'influència. 
Després de diverses vicissituds aquest Pla fou aprovat 
mitjançant la Llei d'Ordenació Urbana de Barcelona 
del 3 de desembre de 1953 per la qual s'afectava un 
àmbit de 27 municipis, per a això es creava la Co
missió d'Urbanisme de Barcelona, que fou desenrrot· 
llada pel Reglament del 22 d'octubre de 1954. La 
dita Comissió va tenir competències especialment so
bre urbanisme i promoció de sòl urbanitzat, i fou 
substituïda per la Comissió <l'Urbanisme i Serveis 
Comuns de Barcelona i Altres Municipis que apareix 
amb la creació de la Carta Especial de Barcelona 
arnh competències essencialment iguals, si bé s'inicia 
la línia de serveis comuns· i passa a tenir un caràcter 
més clar d'organisme de l'Administració Local. 

Per Decret-Llei 5/1974 del 24 d'agost fou creada la 
Corporació Metropolitana de Barcelona, que succe'ia 
a l'anterior, i amb cl mateix àmbit territorial dels 
27 municipis, atribuint-los serveis d'interès metropo· 
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f l Destrucció tractament d'escombraries· 

g) Serveis funeraris. inclosos els cementiris.

h) Extinció d'incendis.

i) Escorxadors i mercats centrals.

Aquest procés institucional corre paral·lel al creixe
ment de la metròpoli i assenyala una actuació que, 
partint inicialment d'un aspecte de planificació urba
nística i progressant lentament en els nivells d'inter
venció fins a una definició teòrica bastant clara de 
serveis metropolitans. segueix l'enfocament del model 
Toronto. Malgrat la pràctica de cinc anvs d'existèn
cia de la Corporació Metropolitana, als -quals s'hau
ria d'afegir els vint des de la primera Comissió d'Ur
banisme, produeixen un balanç més aviat escàs. L'èm
fasi principal se centra en l'actuació urbanística amb 
dos plans generals (1953 i 1976) i un control amb 
escassos resultats. A part d'això, la promoció de sòl 
urbanitzable a la primera època i els serveis d'elimi
nació de residus sòlids per als municipis de Ja co
m�rc_a excepte Barcelona ciutat, algunes poques obres
publiques t la compra de terrenys, i últimament la 
creació del servei de taxis a nivell metropolità, són 
a grans trets Ics principals i magres actuacions. 

Es pot observar amb tot això una variació en la 
forma d'intervenció pública, des de la política d'anne· 
xions dels municipis limítrofes de Barcelona a fi i 
efecte de controlar el creixement d'aquesta, que fina· 
litza amb l'annexió el 1921 de Sarrià, fins a la inter
venció des cfe l'Ajuntament de Barcelona, que es 
torna a reprendre amb la creació de la Comissió 
jament físic que, de fet. condiciona el naixement 
Ics Comissions d'Urbanisme ja apuntades, fins la Cor
poració Metropolitana de Barcelona (on l'Ajuntament 
de Barcelona té sempre un paper preponderant). De 
qualsevol manera la tendència ha assenyalat sempre 
cap a un organisme autònom amb cl seu propi nivell 
de competències, recursos fins i tot representació 
directa. 

Aquest desenrotllament progressiu del concepte me· 
tropolità es troba àmpliament expressat en cl plane
jament físic que, de fet, condiciona cl naixement 
dels òrgans administratius. així cl Pla del 1953 dóna 
lloc a la Comissió d'Urbanisme de Barcelona i la 
revisió d'aquest Pla aprovat inicialrnent cl 1974 i 
definitivament el 1976 dóna lloc a l'actual Corpora
ció Metropolitana; en l'endemig. dels treballs per a 
la redacció del Pla Director de l'Arca Metropolitana 
de Barcelona que té els seus inicis cap al 1962, però 



4ue no resulta aprm at llns cl juliol del 1968 i sola
ment .imb cari1cter d'Esquema Director. És precisa
ment aquest úl!irn que dóna peu a un desenrotlla
ment de diferents Plans \1e1ropolitans que tracten 
l';1mbit exterior de J'A.M.8. funcional. i que després 
<le diverses vicissituds no arriben a veure's reflectides 
en una norma. En tots aquests estudis i treb.ills cl 
concepte metropoliti1 és fon.imcntal i ddineix un 
territori més ampli i funcion:-il format per les comar
ques del Barcelonès. Bai:-. Llobregat, Maresme. Vallès 
Occidental. Vallès Oriental i Garraf (això és equiva
lent a Regió l excepte Garraf). denominat Arca d'Ac
ció l mmediata. i un altre més ampli amb vista a un 
desenrotllament de futur que inclou l'Alt Penedès. 

La Corporació Metropolitana de Barcelona suposa 
un marc administratiu correcte; tanmateix, té tres 
punts de clara insuficiència: 

a) El nivell de política, on no sembla suficientment
representada Ja perifèria; cl tema de l'elecció directa
dels representants, i a més l'ocupació de la Presidèn
cia, ocupada tradicionalment per l'alcalde de Barce
lona.

b) L'àmbit territorial que. com hem vist, s'ha man
tingut des de la primera Comissió d'Urbanisme. actua

_ com un desajust entre l'àrea funcional real i l'àrea
administrativa més restringida; això és especialment
greu respecte a la planificació física, però també per
a Ja correcta prestació d'alg9ns serveis, tant pels re
queriments d'espais que no poden disposar en l'àmbit
escàs de la C.M.B., com per la necessitat de prestar
los en unitat d'explotació.

e) Els recursos econòmics de què disposa es troben
limitats a dues subvencions, una del Ministeri de 
l'lnterior i una altra del d'Obres Públiques i Urba
nisme: més les aportacions de les Corporacions Lo
cals que la componen situades en un límit inferior
d'un 3 % dels seus Pressupostos Ordinaris, cosa que
els fa realment escassos respecte a les seves compe
tències.

Resulta, per tant. important definir una finança me
tropolitana; però per a això és necessari establir el 
tipus <l'entitat metropolitana que es proposa. Al nos
tre entendre, en el cümul de circumstàncies que ex
posarem, l'entitat metropolitana s'ha de desenrotllar 
en ducs línies d'actuació bàsica, una, la dels serveis 
metropolitans ja apuntada, una altra, Ja <lc l'actuació 
urbanística fonamentada especialment en Ja política 
del sòl. 

La conveniPncia de mantenir una proximitat del ciu
tadà en relació amb aquells serveis públics que li 
són més propers resulta una argumentació fonamen
tal per al manteniment dels municipis com a nucli 
bàsic i primari d'administració i fins i tot indueix en 
el cas de Barcelona-ciutat a un cert procés descen
tralitzador potenciant els organismes de nivell barri
districte. 

Aquest model tindria unes característiques molt ac
tuals; d'una banda. no restaria poders a una entitat 
d'ampli arrelament com el municipi i alhora evitaria 
entrar en fricció amb el nivell superior: la Genera
litat de Catalunya. En el mateix sentit es podria 
pensar a desenrotllar aquest tipus d'ens intermedis 
(comarques o regions) que tindrien un caràcter molt 
funcional i relatiu a uns certs serveis per a tot Cata
lunya encara que. per la grandària. el IT''.!tropolità 

de Barcelona tindria un caràcter especial. 

Evidentment. això no obsta perquè hagi de ser estu
diat a nivell de comissió tècnica dependent del Con
sell de la Generalitat la futura divisió territorial de 
Catalunya, la seva distribució de competències i re
cursos econòmico-financers. així com el tema dels 
funcionaris (Escola d'Administració Pública de Cata
lunya. condició. proves. etc.). De tota manera, per 
a no destorbar un procés de definició de divisió admi
nistrativa i competències com l'apuntat, és pel que 
es creu més convenient un model «menys acabat» 
alhora que molt funcional i operatiu, que un model 
més estructurat amb una finança central completa 
i complexa. Possiblement aquest segon model tindria 
més raó de ser en el cas de la no existència de go
verns regionals; això és, possiblement fa deu anys 
es pensava que fóra més operatiu anar cap a un 
esquema en què de fet Catalunya funcionés com 
quatre províncies i una àrea metropolitana. Potser 
el procés de consolidació urbana de !'A.M. provoqui 
una modificació d'aquests plantejaments en el sentit 
d'anar cap a una A.M. gran i en cl seu interior ens 
comarcals de serveis; en aquest sentit la representa
ció política directa a l'A.M. seria un bon instrument 
per a controlar més bé els processos de creixement. 

En resum. es tractaria de partir d'un enfocament 
tipus Toronto en base a l'ens metropolità existent 
(C.M.B.), però dotant-lo de recursos suficients; la 
seva adaptació a l'àmbit funcional metropolità seria 
progressiva i s'acoblaria a la nova divisió territorial 
i administrativa cie Catalunya. La modificació d'una 
representació política més àmplia i democràtica amb 
la participació de tots cis municipis seria efectuada 
immediatament. 

Aquest camí suposa un nivell d'assumpció de serveis 
«lent» (en funció de necessitats) i una finançri limi
tada a aquests serveis. L'estructura organitzativa in
terna se'ns presentaria, d'una banda, en un esquema 
tradicional amb Direccions de Serveis, això és per 
funcions, mentre que s'hauria de realitzar una altra 
més flexible i operativa per projectes i que consisti
rien inicialment a realitzar tota l'operació d'estudis, 
discussió i propostes fins a la implantació real de 
cada servei o projecte. Això resulta important si es 
té en compte que molts d'aquests serveis esmentats 
no els té realment la C.M.B. i que són en realitat 
de molta complexitat no tan sols tècnica, sinó també 
per les formes de gestió que s'han de realitzar. Evi
dentment. no es descarta que s'utilit:-;.in a més fór
mules societàries que permetin una gestió més àgil 
i eficaç. 

Un aspecte, al nostre entendre. molt important a rea
litzar per la C.M.B. (i cis altres organismes del tipus 
comarca o regió) seria el de constituir-se com a ele
ments vàlids en la discussió sobre la planificació 
territorial de Catalunya i sobre els rols a acomplir 
de cara a un desenrotllament regional més equilibrat 
en relació a possibilitats i objectius totals del país. 
En cl seu interior tindrien competències de planifica
ció urbanística. control i seguiment. Dins aquest camp 
tindria especial importància el que hem denominat 
política urbanística i que cl fonamentem principal
ment en la política del sòl per a l'obtenció dels ne
cessaris equipaments, espais lliures i operacions de 
localització d'habitacle i indústria (tant per a la polí
tica d'habitacle públic c0m per a l'actuació del sector 
públic en els preus del sòl i també per a fer efectius 
els objectius del desenrotllament urbà a través de 
la direccionalització de determinades localitzacions). 
Aquesta actuació a través d'un J nstitut o Consorci 
del Sòl es realitzaria tant per necessitats directes de 
la C.M.S. com per als mateixos municipis o altres 
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òrgans de l'Administració, actuant en alguns casos 
com a òrgan gestor. En la política del sòl s'hauria 
d'incloure la utilització i cl desenrotllament de la 
capacitat ja actualment reconeguda a la C.M.B. de 
co:irdinar la programació d'inversions del sector pú
blic central (o en el futur de la Generalitat) a fi i 
efecte d'obtenir determinats objectius en cl territori, 
tals com el creixement ordenat, l'equilibri d'equipa
ments a l'espai. la prioritat d'actuació a l'espai cap 
a zones de renda inferior amb l'objectiu d'augmentar 
la renda real per l'actuació pública, priorització de 
sectoi:s �'act�ació pública sobre d'altres, explicitació 
d� defic1ts I demandes, captació pública de plus
values, cte. Annex a l'anterior hi ham ia els estudis 
d'anàlisis del desenrotllament urbà que serien el su
port per a la presa de decisions de l'Administració 
i que s'hauria de tendir a utilitzar també per a l'ac
tuació del sector privat en aquests àmbits. 

S. FINANCACló RESPECTE A LES
COMPETtNCIES (2)

Els recursos de caràcter ordinari de la C.M.B. pro
cedeixen dels conceptes següents: 

A) SUBVENCló DE L'ESTAT

La subvenció procedeix dels Ministeris de l'Interior 
i del d'Obres Públiques i Urbanisme, recollint _aques
ta última la que ja anava realitzant el Ministeri de 
l'Habitacle a la Comissió d'Urbanisme i Serveis Co
muns de Barcelona i altres municipis. 

B) APORTACIONS DE LES CORPORACIONS
LOCALS

L'aportació de la Diputació Provincial es troba esta
blerta en un 3 % del seu Pressupost Ordinari, deduï
des les càrregues financeres i les aportacions a pres
supostos especials (art. 32 del Decret 3276/1974). 
L'aportació dels Ajuntaments s'estableix entre un 3 % 
i un 10 % dels seus Pressupostos Ordinaris, també 
deduint les càrregues financeres i les aportacions a 
pressupostos especials (art. 33 del citat Decret). 

C) TAXES

No hi ha un quadre desenrotllat de prestació de ser-

CORPORACIÓ METROPOLITANA DE 
BARCELONA. 

Subvenció Administració Central 

Aportació Administració Local 

Diputadó Provincial de Barcelona 
Ajuntaments . 

Taxes . . . 
Altres (Patrimonis, etc.) 
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TOTAL. 

TOTAL. 

veis per part de la C.M.B., encara que actualment 
la Corporació percep com a taxes més importants les 
de: 

l) segell de la C.M .B.;

2) taxa sobre eliminació de deixalles i residus sòlids
urbans;

3) taxa per ordenació dels transports mecànics per
carretera, i

4) taxa d'atorgament de llicències d'autotaxis i auto
turismes.

Els recursos extraordinaris de la C.M .B. procedeixen 
dels conceptes següents: 

.4) INGRESSOS DE CAPITAL 
Procedeixen d'eventuals alienacions de béns de ca
pital. 

B) EMPRESES D'ECONOMIA MIXTA
En tant que la C.M.B. pot participar a empreses pro
ductores d'ingressos juntament amb la iniciativa pri
vada.

C) CRÈDIT
La capacitat d'endeutament de la C.M.B. es troba
prevista en el Decret 3276/ 1974 (art. 37) en establir
que la «suma de les partides del Pressupost Ordinari
de despeses de la Corporació destinades al servei
d'interessos i amortizació del Deute i Prèstccs, podran
assolir fins el 40 % de l'import del dit Pressupost,
calculat amb inclusió de Ics dites partides».

[)) CONTRrBUCIONS ESPECIALS 
Aprobació del superàvit dels Pressupostos Ordinaris. 

Els ingressos provinents de les subvencions de l'Ad
ministració Central són absolutament inelàstics i no 
guarden cap relació amb les necessitats. Quant a les 
aportacions de Ics corporacions locals es troba en el 
3 % mínim i representa una aportació desigual dels 
diferents tipus de municipis existents respecte a la 
seva riquesa i les necessitats i de qualsevol manera 
una detracció real dels recursos d'aquesta adminis
tració local, cosa que no deixa d'actuar com a meca
nisme que fa pensar en una penalització per a l'ens 
municipal per pertànyer a la metròpoli, sense que, 
d'altra banda, arribi a afectar directament cl possible 
beneficiari individual d'aquest avantatge. 

EVOLUCIÓ PRESSUPOSTOS APROVATS 
INGRESSOS 

1975 1976 1977 

213,3 420,6 372,0 

100,0 100,0 100,0 
335,I 417,0 556,0 

435,l 517,0 656,0 

40,9 65,5 76,0 
10.7 6,9 56,0 

700,0 l.O l 0,0 1.160,0 

1978 

416,5 

100,0 
600,0 

700.0 

169,0 
14.5 

1.300,0 



5.1. ELS INGRESSOS BASICS 

E.Is ing.ressos .b.�si.cs �erien el� i.mpostos sobre la pro·
pietat 1mmobihana i la participació en renda i so
<;ietats . . L'impost so�re la propietat immobiliària (3),
es un impost que te el seu principal beneficiari en 
l'administració local municipal i s'ha pensat sempre 
que en un futur passarà a ser totalment seu, no sem· 
bla que una participació en aquest impost comportés 
altres efectes que els ja apuntats en parlar de les 
aportacions; això és una simple detracció de recur· 
sos d'un nivell a un altre; per això, i a desgrat de 
tots els inconvenients, ens decantaríem per pensar 
en un recàrrec metropolità de l'impost que tindria 
com a avantatge principal que gravarà clarament la 
riquesa i, per tant, les rendes generades per la situa
ció a la metròpoli, a més té la seva justificació en els 
beneficis especials que per a la propietat té !'estar en 
aquest àmbit i els serveis i l'economia de tot tipus 
que gen�ra la seva situació a la metròpoli. (No es 
descartaria una certa possibilitat d'utilitzar-lo fins i 
tot corn a element disuasori de localització.) 

El seu objectiu, com ja s'ha indicat, seria de cons· 
tituir-se corn a ingrés bàsic i dedicat fonamentalment 
a la política urbanística. 

La participació ·en ingressos ha de constituir una 
altra de le_s bases principals de la finançació metro
politana i això tant pel que es refereix a ingressos 
de nivells superiors com als de nivells inferiors. Si 
la realització de serveis antigament operats a nivell 
municipal justificaria que els municipis cedeixin al· 
guna part dels impostos o taxes municipals a la Fi
nança Metropolitana, l'administració metropolitana 
pot, o més bé, ha de disposar de participació en 
alguns tributs estatals. Aquesta segona exigència es 
pot argumentar utilitzant a favor de les Finances Me· 
tropolitanes les mateixes consideracions que es farien 
per a les finances locals en general, però amb un 
fonament encara més gran. D'una banda, s'ha de 
tenir en compte que, en un Estat descentralitzat o 
en procés de descentralització, nombroses funcions 
que tradicionalment s'atribueixen a l'Administració 
central passen a ser exercides per nivells inferiors 
de govern. D'altra banda, cl sistema tributari cen
tral acostuma a detectar Ics figures més flexibles i de 
més capacitat recaptatòria mentre que la finança lo
cal disposa d'una imposició rígida i insuficient per 
a afrontar la creixent demanda de serveis locals. 
Doncs, bé, en el cas de l'A. M. la dita problemàtica 
local s'ha de veure com a considerablement augmen
tada alhora que la seva capacitat administrativa per 
1 fer-se càrrec de serveis, fins i tot estatals, també 
creix. 

Probablement, la figura en què amb més claredat es 
pot establir una participació metropolitana sigui en 
l'impost sobre la renda personal, modalitat en apli
cació des de fa anys a la República Federal d' Ale
manya a favor dels municipis, i els Laender. La cor· 
relació consum de serveis metropolitans/renda per· 
sona! pot justificar perfectament aquesta participació 
i amb més gran justícia que un recàrrec o un impost 
metropolità addicional. Però no s'acaba aquí el camp 
possible d'aquestes participacions i que, per la seva 
mateixa vaguetat, l'article 142 de la Constitució fa 
concebible la seva aplicació a Espanya. Fins i tot 
coneixent la problemàtica de la possible translació 
parcial o total de l'impost sobre el volum de vendes, 

és lògica la participació de la F. M. a la imposició 
sobre les vendes de minoristes i sobre la riquesa 
creada a l'àmbit de l'A. M. que es pot mesurar amb 
una precisió apreciable a través del valor afegit, figu
ra de pròxima implantació a Espanya i en vigor a 
la C.E.E. a més de molts altres països. Igual, o alter
nativament, seria concebible. una participació de la 
F.M. a l'impost sobre el benefici de les Societats, que
es podria temperar mitjançant la introducció de coe
ficie_nts reductors com la xifra relativa de negocis 
reaht�ada a l'A.M.: el personal metropolità sobre la
plan!1\la total de l en_ipresa o el percentatge de l'im
mobilitzat de la societat Que radica al territori de
l'A.M. 

Una proposta alternativa seria la donada per J. Ca
sahuga quan fonamenta l'ingrés bàsic per a tota l'ad
ministració local (Generalitat, regions o comarques i 
municipis) en la part proporcional de l'impost sobre 
la renda. Ara, aquesta proposta, d'indubtable dificul
tat política suposaria a més per a portar-se a la pràc
tica que fos realitzada i aprovada la proposta de 
nivells administratius i competències a Catalunya. 

5.2. TAXES PER PRESTACIÓ DE SERVEIS 

La més gran part dels serveis metropolitans suposen 
la generació dels ingressos suficients a través de les 
taxes que els són d'aplicació. La repercussió tari
fària seria en forma directa quan el servei el prestés 
la mateixa Corporació Metropolitana o bé indirecta 
quan ho fos a través d'una companyia que actués en 
concessió administrativa. El problema de les inver
sions en aquests serveis és important; en alguns ca
sos les inversions són a càrrec de l'Estat; per això 
no ha de representar una càrrega per a la Finança 
Metropolitana; en els altres casos la repercussió a 
través de la taxa pot suposar un increment, atès el 
curt període de realització i, per tant, finançació de 
les obres; per això s'hauria d'acudir al crèdit a llarg 
termini a fi d'allargar el període de finançació i, 
per tant, distribuir en el temps la càrrega. 

5.3. CONTRIBUCIONS ESPECIALS 

L'aplicació de contribucions especials hauria d'abra
çar la zona que abasta l'àmbit de prestació del ser· 
vei en qüestió, que seria definit prèviament en el 
Pla de cada servei. La contractació especial finan· 
çaria només en part la despesa i seria repartida se· 
gons el valor cadastral (4). Per al cas de l'adquisició 
de sòl per a equipaments i zones verdes les contri· 
bucions especials només finançarien una part, essent 
els ingressos ordinaris els que cobririen la resta. El 
percentatge de cobertura mitjançant contribucions es
pecials entre beneficiaris seria utilitzat de manera dis· 
criminatòria entre distintes zones, de tal manera que 
servís per a garantir la funció redistributiva i com· 
pensar els diferents nivelts de dèficit. 

5.4. POLITICA DEL SOL l DE L'HABITACLE
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Els recursos per a la política del sòl serien Ics con
tribucions especials i cis provinents dels ingressos 
bàsics que cobririen la resta. es tractaria aqui d'insis
tir en cl tema de la gestió que suposaria un Institut 
del Sòl i <le l'Habitacle; per això l'actual Patronat 
Municipal de l'Habitacle de Barcelona, un cop sane
jada la seva situació, passaria a incorporar-se a l'Ins
titut. La possibilitat d'actuar a l'àmbit metropolità 
suposaria intervenir sobre el desenvolupament urbà 
de l'àmbit de la C.M.B. i fins i tot per a garantir 
aquest Ja realització d'operacions mixtes fora d'aquest 
àmbit. L'habitacle podria ser de venda i amb lloguer 
rcvisablc. La necessitat d'una actuació metropolitana 
en aquest sentit és obligada pel control sobre els 
processos de descongestió i fins i tot les operacions 
de remodelació interna amb possibilitats d'incidir so
bre els equilibris ocupació · residència i equipaments/ 
serveis· residència. 

La política del sòl no s'ha de limitar a l'habitacle, 
sinó també al sòl per a indústria. equipaments. cs
pais lliures, serveis tècnics, etc., per tal d'actuar so· 
bre cis diversos mercats com per a incidir sobre l 'es
tratègia de desenvolupament i. finalment, subvenir 
les necessitats d'actuació pública. 

lnicialment l'actuació de l'habitacle s'ha de pensar 
com a sense fi de lucre. però no deficitària. cosa que 
plantejaria necessitats de fons de finançació a curt 
termini i de maniobra. 

Caldria afegir els ingressos previstos en la Llei del 
Sòl i, especialment, l'aprofitament mitjà. 

5.5. ENDEUTAMENT 

El recurs a un ampli endeutament ha de ser a curt 
termini el que faciliti la prestació de serveis o espc· 
cialment la política del sòl i de l'habitacle, efectiva· 
ment, atès que la posta en marxa d'una finança me
tropolitana suficient suposa una modificació dels re
cursos disponibles s'ha de pensar en aquest recurs 
com a font inicial. 

En un altre aspecte més general, la C.M.B. es pot 
presentar com un ens capaç de captar capitals mit· 
jançant l'emissió de deute públic metropolità que 
utilitzaria per a ell o per als municipis que la com
ponen. En aquest segon cas aquests municipis es 
farien càrrec de la càrrega financera que l'emissió 
dc. deute suposaria. El paper de la C.M.B. serviria a
manera d'intermediari financer de captació de recur
sos a fi d'evitar la proliferació d'agents i actuacions
que forçosamènt hi hauran de recórrer. però la ca
pacitat <lc gestió dels quals és òbviament més p!!tita,
en aquest sentit és simptomàtica la capacitat de cap
tació de recursos crediticis realitzada per ]'Ajunta·
ment de Barcelona enfront de la resta de municipis
de l'àrea. no es tracta com es podria suposar de
capacitat d'endeutament. sinó fonamentalment de ca
pacitat de gestió i, per tant, de força política.

5.6. AJUT A MUNICIPIS 

Corn un altre clement d'activitat compensatòria s'in-
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troclucix l'ajut a municipis en els nivclb següents: 

al Per a la redacció de projectes: Ajut tècnic. 

h) Per a projectes d'Inversió:

Distribució de part del deute públic metropolità
o recursos crediticis.

- Subvencions directes provinents dels recmsos or
dinaris de la C.M.B. i a fons perdut.

- Subvencions directes provinents dels recursos or
dinaris de la C.M.B. i recuperables (per exemple
aquelles que generen ingressos per als municipis).

5.7. FIGURES IMPOSITIVES ALTERNATIVES 

5.7.1. L'IMPOST SOBRE NÒMINES l L'IMPOST 

SOBRE LA RENDA 

Una alternativa a considerar la constitueix la impo
sició sobre nòmines i la imposició sobre plantilles. 
Des del començament de la dècada en curs, a ]'A.M. 
de París es recapta un impost finalista sobre Ics nò
mines de Ics empreses. destinat a cobrir el dèficit 
funcional de la R.A.T.P., entitat pública encarregada 
dels transports col·lectius al dit àmbit. La seva jus
tificació, expressada en el preàmbul de la Llei, es 
basa en cl servei que suposa l 'existència de la 
R.A.T.P. per a la disponibilitat de mà d'obra per 
part de les empreses; en altres paraules, aquestes 
es beneficien que els transports metropolitans treba
llin amb pèrdues per a abaratir el preu dels billcts 
del treballador. La utilització de la nòmina com a 
base gnranteix l'elasticitat o flexibilitat de la recap
tació del tribut. encara que puguin donar-se dificul
tats per al seu coneixement, si bé pot redundar en la 
regrcssivitat del tribut en considerar-lo l'empresari 
com un cost més de personal. Si el tribut pren com 
a base la plantilla, l'incentiu per a incloure'l en la 
massa salarial disminueix sense desaparèixer, però, es 
planteja llavors cl problema del tipus aplicable per 
treballador. La imposició sobre plantilles estimula els 
processos capital-intensius i pot ser utilitzat com a 
instrument de política de localització empresarial. mit
jançant l'ús de tipus diferencials, fins i tot en cl si 
de !'A.M. Això no obstant, la tendència a la regressi
vitat d'ambdós tributs i la seva conflictivitat social 
no aconsellen la seva introducció. 

La imposició sobre la renda personal constitueix un 
altre dels camps possibles per a la fiscalitat metropo
litana. L'experiència històrica mostra que. en alguns 
casos. l'impost local sobre la renda ha precedit l'es
tatal. i encara avui, a Suècia. cl primer és el bàsic. 
Si molts municipis no es poden plantejar la utilit· 
zac10 d'aquest impost. indubtablement Ics administra
cions de les i\ .M. figuren entre les capacitades per a 
això, almenys si es tracta d'una modalitat senzilla. 
Des del punt de vista teòric. la justificació del gra
vamen es pot defensar en base en la seva progrcssi
vitat, la flexibilitat del seu rendiment i la rc.JCió en
tr'.! la renda percebuda i cl consum de béns públics 
realitzat. D'acord amb cis principis anunciats ante
riorment. la cosa lògica seria l'establiment d'un gra
vamen proporcional o moderadament progressiu amb 
un tipus diferenciat per als residents i cis no resi-



dents. En aquesta línia s'ha desenvolupat el tribut 
pel municipi de Nova York, i ha estat copiat per 
nombrosos municipis nord-americans, sobretot per ca· 
pitals d'A.M. Malgrat que conceptualment no és ne
cessari, la comoditat de l'administració i del contri
buent ha portat que, sovint, s'adopti com a base 
la del corresponent impost estatal o central; a·mb això 
el tribut metropolità o municipal es converteix en un 
recàrrec fixat amb una certa autonomia pel corres
ponent govern local. En alguns casos. el cicle evolu
tiu s'ha tancat amb la cessió de la gestió de l'impost 
a l'administració federal: el municipi es limita llavors 
a establir el tipus. De fet, un cop assolit aquest punt, 
hi ha poques diferències respecte a la participació a 
l'impost central: la principal és, òbviament, la possi
bilitat d'alterar el rendiment sense intervenció del 
poder central mitjançant la modificació del tipus im
positiu. En el nostre cas hem apuntat la via del re
càrrec com a ingrés bàsic. Cosa que no és obstacle 
per a la seva contemplació més extensa en les seves 
altres formes. 

5.7.2. LA IMPOSICIÓ INDIRECTA METROPOLITANA 

Com en el cas de la imposició directa, el planteja
ment metropolità permet un aprofitament ple de les 
potencialitats tributàries de la finança local en cl 
camp de la imposició indirecta, i, freqüentment, és 
l'única fórmula que permet la seva utilització cohe
rent i l�eliminació de distorsions generades per la 
diversitat de la imposició municipal. 

L'impost sobre el volum de vendes dels detallistes 
o minoristes, de gran rendiment encara que el tipus
sigui baix, s'ha d'incloure en el bagatge potc!lcial de
les F.M. Als Estats Units i al Canadà són nombrosos
els municipis pertanyents a A.M. que l'han implantat
malgrat les dificultats institucionals existents. Les F.M.
integrades han procedit també a la seva utilització,
atès que en elles augmenta la seva eficàcia en elimi
nar-se l'efecte de la mobilitat intrametropolitana. El
camp d'aplicació pot ser general, però, per tal de
limitar la seva regressivitat, s'acostuma a excloure
els comerços d'alimentació, les farmàcies i els restau
rants econòmics. Així, doncs, el fet imposable és la 
venda en la fase minorista de béns durables; per això
la translació de Ja càrrega més enllà de !'A.M. és
molt limitada. La integració fiscal de !'A.M. resol els
problemes que podria plantejar una imposició muni
cipal autònoma d'aquest tipus. La tendència, ja evi
dent a Espanya, a Ja instal·lació de grans complexos
comercials a grans distàncies dels nuclis urbans, pot
significar la pèrdua d'algun contribuent important,
però la F.M. permet en Ja majoria dels casos de sot
metre'ls a tributació a favor de )'A.M. en què resi
deixen els seus clients.

A part d'aquest impost general, la F.M. també pot 
establir alguns impostos sobre consums específics Ja 
gamma dels quals consisteix bàsicament en impostos 
de luxe, consums de no residents i els relacionats 
amb l'automòbil. La teoria ha debatut suficientment 
l 'ambigüitat del terme «luxe» per a insistir-hi o en 
la seva relació amb els béns de demèrit. D'altra ban
da, els altres dos grups de consums poden oferir, d'al
guna manera, característiques de luxe. Els consums 
de no residents fan referència, essencialment, a esta
des a hotels, consumacions a restaurants i bars d'una 
certa categoria i entrades en espectacles. És una ma
nera perquè els aliens a l' A.M. contribueixin a la 
seva finançació, atès que durant la seva estada con-

sumeixen béns i serveis públics metropolitans. Quant 
als consums relacionats amb l'automòbil, Ja seva im
posició es basa en l'estreta relació entre els automò
bils privats i una sèric d'importants partides de Ja 
despesa metropolitana (vialitat, senyalització, guàrdies 
de trànsit, lluita anticontaminació, etc.). Consegüent
ment, es grava la compra-venda· del vehicle, la seva 
tinença mitjançant llicències anuals, però també el 
consum local de carburant i la utilització d'aparca
ment. L'encariment de l'aparcament i la circulació a 
les zones centrals de )'A.M. beneficia els deficitaris 
transports coHectius i contribueix a reduir la conta
minació atmosfèrica. plaga de moltes A.M. Per tant, 
la seva utilització ha de ser seriosament considerada 
per una F.M. 

5.7.3. SUBVENCIONS 

La insufi�iència financera de les finances locals pot 
ser especialment greu en cl cas de la consolidació 
metropolitana. Evidentment. cis municipis integrats a. 
!'A.M. poden contribuir mitjançant subvencions a la 
seva finançació, però. orobablemcnt, les seves pròpies 
dificultats els facin creditors d'algun ajut més que 
no pas permetre'ls accedir a la condició de conce
dents. Així, doncs, el tema s'ha de centrar en les 
subvencions o transferències provinents de nivells 
superiors de govern. 

La doctrina sobre les subvencions tendeix a primar 
les transferències globals i incondicionals, o amb con
dicions molt àmplies atribuïdes mitjançant fórmules 
objectives preestablertes. No hi ha cap dubte que 
aquestes subvencions contribueixen considerablement 
a una més gran assignació de la despesa, faciliten una 
programació a llarg terme per part de l'ens subven
cionat i suposa una merma mínima d'autonomia po· 
lítica. Per això es recomana la utilització d'aquestes 
subvencions generals per a contribuir a la finançació 
dels governs del nivell intermedi (estats federats, re
gions autònomes) o municipal per part del correspo
nent nivell superior. En aquest terreny, és d'especial 
interès el seguiment d� l'experiència nord-americana 
de l'anomenat General Revenue Sharing (comparti
ció general d'ingressos) pel qual s'estableixen uns 
fons de repartiment amb una programació a mig ter
me -U[]S cinc anys-, però amb adjudicació anual, 
sobre la base de la combinació de dues fórmules, a 
cada Estat d'una subvenció general de la qual ha de 
destinar ducs terceres parts a l'ajut, al seu torn, dels 
nivells inferiors de govern del seu àmbit, incloent 
específicament les A.M. i Ics reserves índies entre 
aquests. Els paràmetres inclosos a la fórmula apro
vada pel Senat són ia població, l'esforç fiscal i la 
renda per capita, mentre la Cambra de Representants 
afegia el. grau d'urbanització i l'ús de l'impost esta
tal sobre la renda personal; com es pot coHegir fàcil
ment, la fórmula senatorial afavoreix els estats rurals 
i relativament subdesenvolupats mentre que, lògica
ment, la de la Cambra baixa. respon més bé a Ja 
problemàtiva dels estats industrialitzats, fortament po
b)ats i, per tant, amb A.M. La redistribució d'aquest 
aiut pels estats cap als nivells inferiors ha de seguir 
criteris anàlegs als aplicats a la primera fase del re
partiment i les condicions )imitatives són igualment 
rr:ioJt_ obertes. Probablement. Ja idea americana que
siguin els estats els encarregats de redistribuir entre 
els ens locals l 'ajut federal és extensible a tot Estat 
óescencralitzat. ja que normalment és a &quests ni
vells intermedis de govern a qui correspon tant el 
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règim local com la major part de les competències 
relatives a la planificació territorial. 

Això no obstant, la problemàtica local i, particular
ment, la de les A.M., poden fer aconsellable l'ús de 
transferències que s'inscriguin específicament en el 
desenvolupament de programes bàsics, tals com en
senyament, formació professional, habitacle, sanitat o 
assistència social. Per últim, la crítica situació de les 
F.M. suggereix que pot ser aconsellable l'ús discre
cional d'ajuts per a resoldre problemes concrets o 
finançar determinats projectes de gran envergadura; 
en aquest cas, seria aconsellable la utilització de 
subvencions condicionades del tipus proporcional. és 
a dir, aquelles en què la subvenció cobreix només 
una proporció determinada del cost del programa 
amb el qual s'impedeix que la finança subvencionada 
adopti un comportament acomodatici. 
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( l) Ponència presentada al congrés de Toronto.
(2) Vegeu Estudi sohre recursos cco11ò 111ics ver a
l'ac/uaciú urbanística i la prestació de serveis a la
Co1 11arca cie Barcelona. Comissió d'Urbanisme i
Serveis comuns de Barcelona i altres municipis.
Barcelona 1973.
(3) S'haurien d'establir freqüents revisions de Ics
bascs. Per a la seva ,·a]oració i la seva revisió es
podria utilitzar la mecanització, en basc a un sis
tema d'indicadors que expliquen un percentatge
molt elevat del valor, tal com assenyala en la seva
tesi doctoral Pasqual Maragall.
( 4) Cal asscnvalar la constant referència al valor
cadastral com a relació amb la riquesa urbana que
es presta d'aplicar com a basc a distinte!; impo
sicions. 
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2/1 ALGUNES NOTES SOBRE EL PROCÉS
D'INDUSTRIALITZACIÓ A CATALUNYA 

Signen la ponència: A. MASQUE, M. PARELLADA, 
A. PETITBO, A. PUGÉS, R. SOLÉ, R. SOY,
R. TOMAS ------ - - -------· --- ----------

Aquesta ponència vol contribuir a l'anàlisi del procés 
d'industrialització a Catalunya a partir de la post
guerra. En aquest sentit es planteja l'estudi d'! les 
característiques principals de l'estructura industrial 
catalana -global i sectorial- i de la seva reestruc
turació productiva, a partir de l'evolució d'una sèrie 
d'indicadors, essencialment la quota d'excedent me
surada en funció dels salaris monetaris, els preus i 
la productivitat física del treball. Al mateix temps 
es consideren les línies essencials de Ja política eco
nòmica i específicament les principals mesures de 
política econòmica i específicament les principals me
sures de política industrial, que han anat configurant 
el procés d'industrialització i reestructuració. Final
ment, s'assenyalen alguns dels principals fenòmens 
que han acompanyat aquest procés, aprofundint-se 
alguns d'ells pel seu caràcter fonamental o perquè 
d'altres s'han tractat en altres ponències: En concret 
el progrés tècnic, l'estructura i evolució de les activi
tats terciàries i l'estudi de les grans empreses i la 
formació d'oligopolis a Catalunya. 

Aquestes reflexions recullen alguns aspectes d'una 
investigació coHectiva més comprensiva i matisada 
sobre el procés d'industrialització a Catalunya realit
zada en el Centre d'Estudis de Planificació (Institut 
d'Economia Política) amb el suport de la Caixa de 
Pensions per a Ja Vellesa i d'�stalvis. 

La redacció d'aquestes notes ha comptat amb el cons
tant esperonament del professor Josep M. Bricall. 

A. EL MODEL D'ACUMULACIÓ AUTÀRQUIC

En el decurs dels anys cinquanta la indústria cata
lana ha seguit un procés de creixement de caire 
extensiu sostingut per una elevació general dels 
preus. Aquest procés, entre d'altres conseqüències, ha 
conduit a una concentració financera notable per raó 
de l'estalvi forcJs i de la redistribució de rendes a 
favor del capital . 

El model de creixement en aquests anys ha creat les 
condicions per l'acumulació de _capital-diner. i per la
centralització financera del capital. En canvi no sem· 
bla que aquest creixement hagi esmerçat decisiva· 
ment un procés d'acumulació productiva que hagués 
pogut permetre assegurar continuadament la repro
ducció del sistema productiu i la industrialització en 
un marc de competència creixent (1 ). Si més no la 
crisi declarada l'any 1956 testimonia el bloqueig d'un 
cert model de creixement fent necessària una recti
ficació profunda quant a l'estratègia econòmica. 

En aquest període el creixement industrial en un 
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marc d'autarquia i intervencionisme tingué un caire 
extensiu. Diversos indicadors econòmics (vegeu anne
xos l a 6) ens confirmen aquest caràcter dominant. 
Observeu per exemple el ritme intens de creació de 
nous llocs de treball industrials i consegüentment 
l'augment notori de la població activa inclustrial a 
Catalunya. En particular aquesta dinàmica ve forta
ment afavorida per l'ampliació de plantilles dels sec
tors no manufacturers tradicionalment poc represen
tats a Catalunya però també per l'expansió de deter
minades indústries convencionals com el tèxtil i per 
sobre de qualsevol altre el metal·lúrgic. Nombroses 
noves empreses, generalment de petita i mitjana di
mensió es crearen en aquesta època a mesura que 
s'alliberava la reglamentació administrativa i es reac
tivava la conjuntura industrial. A més aquestes em
preses manifestaren un gran dinamisme quant a la de
manda de força de treball. L'ampliació de plantilles 
es realitzà principalment per la incorporació de tre_s 
balladors sense qualificació. En definitiva es tractava 
d'un procés de multiplicació d'aquells llocs de trebalI 
que exigien menys formació professional prèvia (2). 
La productivitat física industrial, al contrari, es manié 
pràcticament estancada per una majoria de branques 
industrials expressant l'escassa o nuHa incorporació de
progrés tècnic en aquests anys. El salari monetari 
experimentà, jc a la fi del primer lustre dels anys 
50, una elevació clara, insuficient no obstant per a 
millorar sensiblement la capacitat adquisitiva dels 
treballadors que romandre a nivells pràcticament de 
subsistència. 

Aquest creixement industrial extensiu, ultraprotegit, 
sense progrés tècnic i amb inllació es traduirà, a 
nivell de la distribució de la renda, en un augment 
considerable de l'excedent absolut (fort creixement 
de les rendes d'origen fadustrial no destinades a la 
remuneració dels treballadors assalariats) i també de 
l'excedent relatiu o marge brut de benefici (3). L'evo
lució creixent de l'excedent absolut per damunt fins 
i tot de l'increment de la producció, don�t el creixe
ment del marge brut de benefici, és el resultat del 
model de creixement i la condició material que fa 
possible l'acumulació i la centralització del capital
diner. 

B. L'EST ABILITZACIO ECONòMICA

Els estrangulaments i desequilibris que es produïren 
des de mitjan dels anys 50, unes circumstàncies ex
teriors favoraole� i la presa de consciència de certs 
nuclis de Ja classe dirigent espanyola de les noves 
circumstàncies nacionals i internacionals de l'econo
mia espanyola pressionaren. l'obertura d'una nova 
etapa que s'inicià amb el Pla d'Estabilització. Aquest 
pla pretenia, a curt terminí, sanejar la situació de 



l'economia espanyola, i a llarg termini, la liberalitza
ció interior i l'obertura a l'exterior en Ja perspectiva 
d'una integració progressiva a la divisió internacional 
del treball. Per tant, els objectius més generals de la 
política industrial a partir de l'any 1959 foren: inte
gració progressiva de l'economia espanyola a l'àrea 
dels països capi!iilistcs avançats. aconseguir un creixe
ment industrial accelerat que permetés reduir distàn
cies en relació als països més desenvolupats i desfer 
tot l'intervencionisme autàrquic a la indústria (4). 

Nogensmenys, durant el període estabilitzador la in
dústria a Catalunya travessarà un temps de quasi es
tancament en cl qual anaren contigurnt-sc les con
dicions per l'endegament d'un procés dinàmic d'acu
mulació productiva en economia oberta. Entre 1957 
i l 960, per tant, el creixement industrial fou feble 
com també ho fou l'alça dels preus i els salaris que· 
es congekn pràcticament. Durant aquests anys no 
es crearen gairebé nous llocs de treball ni tampoc 
s'aconseguiren, en termes globals, avenços significatius 
de la productivitat física del treball a la indústria 
catalana. La productivitat es mantigué estancada més 
per la recessió de l'activitat econòmica industrial que 
per Ja inexistència d'incorporació de progrés tècnic: 
Aquest darrer s'aplica de forma puntual en determi
nades empreses i/o branques industrials. Al llarg del 
parèntesi estabilitzador. l'excedent absolut augmenta 
molt modcradmnent: en canvi. la quota cl 'excedent 
persistí en la sc\'a tendència creixent. co1,scqi.iència 
principillment de In disminució pronunciada del sa
lari rcill. 

C. LA PRIMERA ETAPA DEL DESVENVOLUPAMENT

( 1960-1967) 

Entrats en els anvs 60 a Catalunya es desenvolupà un 
procés industrial;ncnt força dinàmic sustentat sobre 
noves bas..:s i amb caract..:rístiques específiques que 
cl diferencien d'altres períodes o d'altres formacions 
socials. Algunes de Ics coordenades del creixement 
industrial foren: l'estabilitat relativa dels preus indus
trials, els guanys notoris en el nivell de productivitat 
física del treball, l'elevació de la intensitat de capi
tal fix emprat en els processos de producció i els 
augments, no menyspreables, del poder adquisitiu 
dels salaris monetaris dels treballadors industrials. 

La nova estratègia de l'acumulació productiva poten
cià l'augment de la productivitat, cercant a través 
d'aquest mitjà l'ampliació del mercat interior (per 
augments de la capacitat adquisitiva dels treballadors 
- i d'altres sectors econòmics) i la penetració en el mer
cat internacional (millora del grau de competitivitat
dels productes manufacturats), per tal de garantir es
table i durable el desenvolupament d'un excedent
absolut tot evitant recórrer a augments de preus que
comprometrien l 'oportunitat d'inserir-se amb avan
tatges dins la jerarquia de sistemes industrials a es
cala internacional.

El procés dinàmic d'industrialització que s'inicià l'any
1960 es perllongà sense mutacions estratègiques fona
mentals almenys fins al 1967. A l'inici d'aquest pe
n.orle el creixement industrial prengué encara un
caire manifestament extensiu si hé es cert que les
carauerístiques de l'entorn eren diferent.., de les de
la dècada precedent. La dominant extensiva del crei
xement industrial persistí encara durant varis anys,
especialment en determinades branques, però a rar
tir del 1963 vingué �mmascarada o neutralitzada en 

bona part per una dinàmica de reestructurà�ió in
tcrscctori:1 l amb transvas:iment de for<;a de treball 
des dels sectors en regressió vers els sectors amb for-
ta expansió de llur ocupació. 

Un aspecte fonamental, doncs, de la industrialització 
a Catalunya entre els anys 1963 i 1967 fou el creixe
ment desigual de les branques i cl canvi d'equilibri 
en la representació de Ics diferents branques dins 
l'economia industrial catalana. De fet durant aquesta 
etapa se superposaren almenys dos moviments: a) 
l'evolució de certes branques tradicionals àmpliament 
representades a Catalunya Ics quals a través d'un pro
cés de reconversió interior tendiren a perdre efectius 
i disminuir llur influència dins l'estructura industrial 
(cas del tèxtil) i b) l'evolució d'aquelles branques que 
gaudeixen d'un gran dinamisme tecnològic, sovint 
sots-representades a Catalunya. Ics quals coneguc:ren 
un fort creixement extensiu a través de la incorpora
ció de noves línies de productes i de noves empreses. 

El nombre d'empreses i establiments industrials, en 
termes generals continuà la seva evolució creixent 
fins a la segona meitat de la dècada. Tot i que en 
termes de nova ocupació, o de nou valor afegit, Ics 
petites i mitjanes empreses continuaren manifestant-se 
globalment com les més dini1miques. un tret carac
terístic del període fou la irrupció de nombroses 
empreses multinacionals que desplaçaren algunes de 
llurs filials de producció a Catalunya per conquerir 
i defensar millor cl prometedor mercat interior. La 
industrialització en aquest període, per altra banda, 
potencià encara més la dinàmica de concentració 
geogràfica de les localitzacions productives a Cata
lunya: primer, per raó de localització preferent de 
les noves empreses, per una maj0ria de sectors, en
torn de Barcelona-capital; i segon. per la rcestructu
ració de diferents branques tradicionals dispersades 
en el territori que afectà la localització dominant 
d'aquestes (5). 

El salt endavant que experimentà la productivitat del 
treball a la indústria a partir de 1960 és un altre 
factor distintiu de la nova industrialització. El com
portament creixent d'aquesta variable es deu a la 
influència de diversos factors: a) el creixement sos
tingut de la producció pel que significà de relativa 
plena ocupació dels factors de producció i d'incidèn
cia positiva de les economies d'escala; b) l'alteració 
de l'eguilibri intersectorial que comportà un avenc 
de la representació de les branques i empreses que 
gaudien de nivells de productivitat més elevats; i e) 
la reconversió industrial conseqüència de la incorpo
ració de nova tecnologia i de les tècniques de racio
nalització del treball. Importa notar, però, que du
rant aquest període, excepte el tèxtil, principalment, 
l'avenç de les productivitats es féu compatible. per 
una gran majoria de branques amb augments signi
ficatius de nova ocupació. Per aquesta raó parlarem 
d'un creixement industrial dominant extensiu. 

L'evolució del salari monetari també reflecteix un can
vi de tendència que marca una rupturn neta amb cl 
període estabilitzador. L'ampliació del capital pro
ductiu industrial i els seus efectes sobre la resta de 
sectors econòmics (l'agricultura en particular) imposà 
una forta mobilitat intcr-regional i intra-regional de 
la força de treball. Aquest exèrcit de reserva indus
dus.trial i els seus efectes sobre la resta de sectors 
econòmics (l'agricultura en particular) imposà una 
forta mobilitat intcrrcgional i intraregional Jc la for
ça de treball. Aquést exèrcit de reserva industrial, 
representa un factor de fre per als salaris monctaris
Malgrat això, la manca de transparència i Ja defec
tuosa organització del mercat del treball a Espanya 
així com també la carència de tota política cnca-



minada a p l an i fi c a r  i ..: n ca rr i l a r  e l s  nous assent:.l!ncnts 
humans .  l im i t li e l s  e fec te, de res i s tènc ia a ia puja 
sa l a r i a l  ck r i \ a t s  de l ¡;  s,,h re, ,fe rt ::i de fo rc:1 <. k t reba l l  
a l  mercat .  

Ben av iat ,  en  canvi , e l  descn\'o lupament  i d i nam isme 
de les invers ions poc i n tens i ves en capi tal (baixa 
r..:l ae ió K/L ) .  J ' :1 par i c i C, de les i n c í p í c' n t s or_ga n i tza
cions au tònomes de  la c las�c t reba l ladora i la  con
cen trac i ó  del s trebal l adors en un i ta t s  producti ves 
més d imens ionades en im�cs geogràfiques supcrpobl a· 
des ,  potenc i a ren dec i s i \' amen t  l 'a l <;a dels sa lar i s .  En  
e l  mate ix  sent i t  i nc i d í  i gua lment J ¡¡ i rru pc ió cie Ics  

grans em preses .  m u l t i nac· i ,,n : 1b en par t i nd :1 r .  que en 
gaudir  correntment de n ive l l s  superiors de producti· 
vitat i salaris actuen de capdav,1n tcrcs en la fixació 
de Ics condicions de remunerac ió  sectoria l .  Indepen
dentment de Ics raons que ,· L, 1 , t n h ulc,1 a l 'e levació 
dels salaris, aq uest pe ríode es carac teri tzú per un 
substancial augment de la capac i t a t  adqu i s i t iva dels 
sa lari s  monetaris dels t reba l l adors i ndustr ials .  Les 
con t rad icc i on s  ckr i 1' : 1 ci L'> d ,_. i ·c· , 1 1 1 ,· 1 1 1 : 1 1  p 1·océs de cre i 
xement de Ics forces produc t i ves inc id ien a Ics rela
cjons de producció. En conseqüènc ia  començaren a 
sorg i r  li; s pr i meres t..:n s iun,  ,·,· u 11t1m i cu-,,K i ab  s ign i 
fic at ives a part ir  de  1 %4/65 .  P e r  aquests mate i xos 
anys els impulsos que permeteren endegar la nova 
i ndustri a l i tzació semblen afeb l i r-se o ,  s i  més no ,  fo. 
n:n con t ra i·es t :1 t s  per k, nH1 1 r : 1 d i cc io 1 1 ,  i d i f i cu l t a t s  
t: ngcndradcs pe l  nrn t e i x  c r,· i .\ ·c' lll è l l l  i mlu , t r i a l .  E l  eo,t 
de la vida emprengué de nou la  seva ascensió a par
tir d 'aquests moments ; la balança comerci al espa
nyola, l l uny d 'aconsegu i r  recqu i l ibrar-se veié aug
mentar,  e n  tarnes monetaris absoluts ,  el seu déficit ; 
cl r i tme del cre ixement de la producció industrial 
seguí una tendènc i a  a la desaccel eració  que cu lminà 
l 'any 1 96 7 ;  !a creació de nous l locs de treball indus
trials s 'es tancà pràct icament a Catalunya entre 1 965  
i 1 967 .  Precisament fou  en aquest darrer any quan 
s 'observà també un fort estancament de les inver
sions i ndustr ia ls fru i t  de l 'a tonia i nversora i n terior 
com a l a  cri s i  i cl rt: pkg:1 rn..: 1 1 t  d e  la i n 1 ·ers i0 fo rana .  

Les matc ixt:s i n s u f i c i i: nc ie, de· h 1  i 1 1 dus t r i :d i tzae ió  dds 
anys 60 cun t r i bufrt: n :t ! cu l·l , 1 p,11 mcn l  econòm ic  dt: 
l 'any 1 96 7 .  E l déscn vol u pa ment  econòmic desigual 
tant en t re grans sectors d 'act i v i t a t ,  branques, empre
ses, com en t re reg ions arreu de l 'Estat generà ten
� ions i 111 : 1 1 1 c ¡ 1 1 1 ce, en  ..: l l l l c' l ' c , 1 1  i n t e r ior .  qu t: repercu-
t i ren sobre e ls  preus i costos i sobre l 'equil i bri co
mercial  exter ior .  L 'augmen t  del cost de la vida en 
aquests anys t:xpressa en bona m ida l ' insufic ient  des
envolupamt:nt  de determinats sectors que es t roben a 
la per i fèr i a  del  moviment d ' industrial i tzació, però que 
no obstant  con t i nuaren jugant  un paper destacat en 
Iu determinac ió  del cost de l a  reproducció de la 
força de t reba l l .  Aquesta e\'olució del cost de la vida 
inc id í  en la fixac ió dels salaris monetaris afavorint 
el seu augmen t .  E l  dèfi c i t  comercial exterior es veié 
impulsa t  per la cles;i r t i cu l a c i ó  inherent al p rocés in
dus t r i a l i t zador .  per l a  manca  d ' i nnombrables estadis 
in termt:d i s  de la  producc ió  així com de l 'equi pament 
necessar i  pt:r J 'arnp l i ac i ú  i rcno\'ació del s i stema pro
duc t i u .  

A l  J J ,1rg de l  pe ríode l %0- 1 % 7  l 'l.:voluc ió dels preus 
deb prod uc tes  i n du� tr i a l s  es man t i ngué per sota del 
cre i xemen t  _ge nera l  de l �  pr ..:u s  a l 'econom i a .  knumcn 
aqut:st que  : 1 fa\'lm: i x  l 'c rmió o progress i va d ism inu
c ió  dt: I  ma r)!e bru t  d e  hcnc f1 c i  o q uota d 'excedent 
d l: l a  ma jur i a  de Ics hr:1 11q ucs i ndustr ia ls a Cata
Iun \  a .  

E v i den tmen t .  u n a  c:: \· uluc ió  molt d i n iim i ca  de  la pro
duc t i \ i t a t  fis i c 11 de l  t reba l l en cl sector i ndustr ial 
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h : 1 u r i :1 pu,: u t  c·o 1 1 1pc 11 , a r e l  d c 0 ta 0 8mt ri t  en ,ré e !s ces
tos i c; l s  / lr è u ,  i n d t l · l r i a l ,  1n a 11 1 t r1 1 n 1  a p rox imao :imen i  
com tan t  1 �  q u ,> 1 ;., d 'cxc c'c ic' n t  l E e , .  :\ r: 1 . 1 1 1 a l 1: r :i t  d, 
avenços certs de la produc t i \' i  t :i t .  ,, ques t:-. es rn:m t ,:
ncn no obsurn t per �o t .1 dt: I c re i xement  ckl , �i l ur 
afeg i t  i ndu s t ri a l i ben l l uny de l ' ínckx d e  cn.: i xe 11 1 c n t  
d cb  sa l a r· i ,  m Lln cu 1 r i ,  l· l ln·11a en  què c 1·o l u c i ,  , 1 1 :1 

!a p rod uc t i \  i , d t  d e l  l r..:ha l l  ¡¡ l : 1 i 1 1 d ú , t r i ;1 ó .  pe r l :1 1 1 1 .
rnsul 1 e t L' P '  t : 1 1 1 1 pn cu11 1 r:1 re s t : 1 r  I cs  1 c n s ions : 1 l c i , t ,·,
de ls  costos que van mani f t:s t n n t-se .  corn també per
�1 con , qw i r  :1 m i g  t crn1 i 1 1 i  cl 1 1 i 1  c· l l  de· compcl i t i \  i 1 :1 t
nccc'ss: 1 r i  pn  t : 1 1  q u e' d i , t i 1 1 1 ,  l ' l :1 1 1 u f: 1 c l ll r :1 1 ,  L i h r i 
cats a Catalunya s 'obr in camí e n  cl  mercat  in te rna-
c iona l .

Aquests r i tmes de cre i xença de l  tot i n su fic ien t s  de 
la produc t i \  i ta t  a la indústr ia s 'cxp ! i q ue:n pn la t i rn i 
lk,a amb q 1 1 i_· e, po n i1 : 1  krrne c· I pro,· -::, lk rc'c'nn 1-c r
, i c'> i n d tl · l r i : . I  i ! :t dc·pc' t l l i 0 1 1 c i . 1  : t l , ,u l u t :1 r-: ,p,· c t l' :1 l :1 
tecnolog-ia i cap i ta l  es tranger amh qu �· es desem·ol upa 
l 'es tra tèg ia  de no\'a i ndus t r i a l i tzac i ó  a Cata lunya .  E l  
for t  crei xemen t  im1 : 1;:rri a l  d 'aques ts  anys  conduí a 
una  rccoll\ ·ersi ó  «natura l »  de l 'es t ruc tura i n dust r i a l  
e om  : 1  co 1 1 ,eq t1 11 c i : 1 d e  l : 1  i 1 1 ,·orpor;1e i ,·, d ,· 1w1 c'' l i n i ,· ,  
de producc i ó .  l 'npamió  o ampl i :i c i ó  c , t r:1ord i n iir i ;; 
d 'a l t res no abso lu tament  no\·cs pc rti sí d 't.;x t raord i n fi 
ria potenc i a l i t a t  a la fi de ls  anys '50 i l a  rnarg i n :1 c i ó  
d e  producc ions mé s  c l i1 ss i qucs .  E n  canv i  aquesta 
reestructuració no fou potenc i ada o encarr i lada. t re t  
d 'algunes excepc ion s .  per u n a  pol ít ica i n dustr ia l  que 
es p lantegés com a objec t iu  pr ior i tar i  una reconvers i ó  

e n  profundi ta t  d e  Ics empreses , uni tab d <:  produc.:
c i ó  i ! in i c.:, de produc t c 5  dom i 1 1 : 1 11 t , d i n , l 'c: eon om i a  
industrial cata lana .  La prI1c t i ca i nex i s tènc ia  d 'un pro
grama d 'aju t  a la reconvers ió  de Ics empresi;s indus
trials jun tament amb l 'a l t  proteccion isme de què con· 
tinuavcn gaudint i la forta expansió general del mer· 
ca t  i n t e r i o r  i C\ tcr ior  \ ;¡ f..: r pos, i bl c  1 10  t a n  ,o l �  
que mol tes empreses i produccions d'un n ivell tècnic 
i product iu  clarament desfasades sobrevisquessin ,  sinó 
que fins i tot durant  aquest període -o almenys du
ran t  una bona part  de l  mateix- cont inuessin creant
se  i/o ampl ian t-se un i ta t s  produc t i ves  i nsuficientment 
dotades de capi ta l  i tècnica per afrontar la compe
tència  exterior o interior. 

La rigidesa de les estructures p roduct ives i econòmi 
co-socials exp l i ca  cl r i tme rela t i vament l en t  i insu
fic ient  del canvi d 'espec ia l i t zació p roductiva i ,  e n  
darrera i nstància ,  d e  les tensions manifestades a ni
\ e l l  d t: la ba l a ll (;a de p:1gamt: n t s .  Enfro n t  d 'aques t a  
r igidesa es trn,::tura l  l 'es t ra tègia d e l  capital sembla ha
ver esta t  eondti'i da  amb t i m i desa i conservadori sme . 
A lmcnvs no sem b l a  que  durant aqut:sts anys s 'hagi 
p lfüteJat l a  necess i ta t  de sacrificar determinades fa. 
ses del procés de producc ió per conquerir en contra· 
part ida posicions de pr iv i legi o de fermesa a al tres 
indús t ries que po¡¡ucss i n  gau\l i r  a mig termini  d 'avan
ta tges comp,1 ra t i us t:n c l ,  m�rca ts c , t cr iors .  T:impoc 
no ,em b la  qu t: hag i  preocup:11 en excés l :• ncccssii r i ,1 i 
prufu nda  rccoll \ e rs i ó  i n dus 1 r i a l  d.: mo l t t::, i ndú s t r i e s  
c lüss iqucs i trad i c ionals que s 'han  n�ant i ngut en  cl 
mercat  per les condic i ons c \ l raord i n ii r i :i r, 1cn t  favora
bles de l 'evo luc ió  econòm ica i n terna.  Tampoc , en f i ,  
st:mbla q ue l a  pol í t i ca  i ndustr ia l  en aques ts  anys h;1g i  
cncat  e l s  m i tjans necessaris per ta l  d 'assegurar una  
autonom ia econòmica  i t e cn ològica per I c s  empreses 
d 'aque l ls sectors més d i nlirn ics . p rogress ius i de nova 
espec i a l i tzac ió  d i ns l a  i ndúst r i a  ca tn lana .  

Davant  cl  deter iorament de l a  s i tuac ió cccnòrnica 
general s 'adop taren mesu res de car2ictcr contractiu 
que a curt term in i  preten ien res t r i ng i r  t: I  consum 
in ter ior públic i privat . restali l i r  un  cert equi l ibr i  
comercial exteri or i frenar l 'evo luc ió ascendent dels 



preus, dels costos i dels salaris. Així s'establiren me· 
sures relatives a la congelació de preus i salaris, a la 
reducció de la despesa pública. a l'accentuació de la 
pressió fiscal. i nous estímuls a la inversió privada. 
Des del primer moment, i abans. fins i tot ck Ics d1fi· 
cultats conjunturals. a més d'aquestes mesures d'inci· 
dència conjuntural varen instrumentar-se una sèrie 
de mesures encaminades a incidir sobre l'estructura 
industrial. cercant distints camins per assumir una 
certa direcció i un control sobre la reconversió indu!>
trial. 

La política industrial es basà en criteris econòmica· 
ment racionals plantejant-se ia necessitat <l'una mi· 
llor especialització productiva que fes possible la in· 
corporació de la indústria espanyola i catalana dins 
l'economia europea i internacional en condicions, al· 
menys, d'un cert equilibri econòmic. En aquest se·n· 
tit. els dos camps principals de la política industrial 
que tindran a partir d'aleshores més importància fo. 
ren les mesures de política sectorial (acció concer· 
tada, plans de reestructuració i indústries d'interès 
preferent) per una banda (vegeu quadre a l'annex 
núm. 7) i aquelles altres mesures que es refereixen 
a l'estructura empresarial i a !a competitivitat de Ics 
empreses. 

De totes aquestes mesures les més rellevants -mal
�rat Ja seva pèrdua d'importància als últims anys
han estat les de l'acció concertada entre l'Estat i les 
empreses que acceptin les condicions proposades (6) 

Els resultats de l'acció concertada han estat satisfac· 
toris -com reconeixen tots els comentaristes- en 
els sectors on domina la gran indústria (siderúrgia 
construcció naval). on Ics empreses concentrades re· 
pre�enten percentatges molt importants de la produc· 
ci6 total del sector i inversions molt grans; en canví 
els resultats han estat més modestos en ds altres 
sectors {conserves vegetals. cuiro. etc.), on les peti· 
tes i mitjanes empreses són dominants. 

Altres m.!sures de tipus sectorial són les que es refe. 
reixen a les indústries o sectors d'interès preferent (7) 
Els sectors que s'han qualificat com d'interès pre
ferent, en una part important, són productors d'im 
puts intermedis i primeres matèries bàsiques (quími
ques. siderúrgiques. energia, etc.). També destaca com 
a pol(tica sectorial cis plans de reestructuració per 
millorar i modernitzar les empreses d'un determinat 
sector, facilitant la desaparició de les marginals (que 
obtenen a canvi una indemnització tant les empreses 
corn els treballadors). La majoria d'aquestes reestruc· 
turacions fan referència als diferents subsectors del 
tèxtil, sector en crisi des de fa anys, i moltes d'elles 
són prorrogues o/i rectificacions de les anteriors. 

Un altre camp important de mesures de política in
dustrial es refereix a l'estruc:tura empresarial i a la
competitivitat de Ics empreses industrials sobretot a 
nivell internacional. En aquest sentit cal considerar: 

La política sobre el règim d'instaHació, ampliació i 
trasllat d'empreses en relació a les dimensions míni
mes d'aquestes. El 1967, es reféu la legislació an
tt.:rior ( 1963) amb un nou decret en cl què conser
vant l'anterior classificació en tres grups d'indústries 
-les de lliure instaHació, ampliació i trasllat, les que
necessiten en tot cas autorització prèvia i les que po
dran instaHarse, ampliar-se i traslladar-se complint
certs requisits tècnics o/i dimensions mínimes-, s'in·
tcntà continuar la tasca liberalitzadora i al mateix
temps millorar Ics dimensions i la productivitat de
Ics empreses. En molts casos, però, aquests mínims
tècnics i dimensionals eren difícilment superables o/i
en ,iltres casos la concessió d'autoritzacior.s era molt

laxa. 

D'altra b:rnda, cal considerar la política d'estímuls,

a la concentració d'empreses (8). Quant als beneficis
concedits uns estan destinats a suprimir o reduir la 
incidència fiscal sobre Ics operacions de concentració 
i integració. mitjançant exempcions i bonificacions als 
impostos -sobre societats, �obre transmissions i ac
tes jurídics documentats, sobre rendes del capital, 
sobre la renda _de Ics persones físiques- que afec
ten Ics operacions de concentració: d'altres. són 
estímuls fiscals a Ics empreses que es concentrin i 
s'integrin. Aquests estímuls són un desenvolupament 
dels beneficis reconeguts a Ics indústries d'interès pre
ferent: essencialment reduccions fiscals. aranzelàries 
i llibertat d'amortització en cl primer quinquenni. 

D. LA SEGONA ETAPA DEL DESENVOLUPAMENT

(1967-1973)

A partir de 1967 /68 començà una segona fase del 
procés d'industrialització que es perllongarà fins a la 
gran crisi internacional, l'any 1974. Durant aquests 
anys el procés d'industrialització suportà fortes va
riacions conjunturals corregides o temperades per 
una política de stop a11d go de signe monetari prin· 
cipalment en tant que es desen v0lupen Ics línies de 
reforma estructural esmentades. 

Entre 1968 i 1974 el cicle econòmic ha passat per una 
primera fase expansiva confirmada plenament a les 
darreries de l'any 1968 i que s'estèn fins el primer 
trimestre del 1970 quan es produï un canvi de signe 
i s'inicià la recessió que durà fins aproximadament 
al tercer trimestre del 1971 en què reprèn l'activitat 
econòmica fins a l'any 1974, moment de ruptura en 
l'evolució general d'acord amb la crisi econòmica 
mundial. 

Al llarg del recorregut del cicle econòmic per les fa. 
ses expansives i contractives podem observar la dinà· 
mica canviant d'un conjunt de variables econòmiques 
que podem esquematitzar tan sois breument ací: 
en la fase expansiva del cicle -particulannent en la 
que comença l'any 1968- hom observa una certa 
disminució de l'atur acumulat, el qual fenomen con
tribueix a donar major força contractual als treballa
dors: traduint-se tot seguit en augments salarials im
porta;,ts però sobretot en avenços significatius en la 
capacitat adquisitiva dels salaris dels treballadors 
industrials. 

Aquest esquema general, vàlid a grans trets pels pe· 
·ríodes expansius. requereix no obstant algunes mati· 
sacions. En primer lloc: no sembla que a tota fase 
expansiva correspongui un ampliació equivalent de 
l'ocupació industrial, ans al contrari hom evidencià 
que l'expansió de l'any 1968 donà lloc a un volum 
percentual de nova ocupació més fort que no pas 
la fase expansiva que comença l'any 1972. Aquest 
fenomen sembla poder relacionar-se amb l'evolució 
de les característiques pròpies de l 'acumulació que 
tendeix a ésser progressivament més intensiva en ca
¡.,ital i per tant relativament més estalviadora en for
ça de treball. A la fase recessiva del cicle, per con
tra, lluny de disminuir el nivell d'ocupació o almenys 
frenar ostensiblement !a nova ocupació, hom observa 
un augment òc l'ocupació tan sols lleugernment per 
sota del ritme de creixement del període expansiu. 

j l 



Aquest aparent contrasentit és indicatiu de la rigidesa 
de l'ocupació o dificultats d'acomiadament de les 
empreses i sectors més afectats per la recessió per 
una banda i de la continuïtat del procés d'acumulació 
a d'altres sectors i empreses més dinàmiques que 
estableixen llurs plans d'inversions amb un horitzó 
temporal superior. En segon lloc pot dir-se que l'aug
ment del poder contractual dels treballadors sembla 
dependre cada cop menys del nivell d'ocupació reia· 
tiu de la força de treball i per contra cada cop més 
d'altres factors (l'elevat nivell de proletarització i de 
concentració del treball i el desenvolupament organit· 
zatiu dels sindicats autònoms de classe. p. e.). En ter· 
cer lloc cal precisar que els efectes d'un decanta
ment de la relació de forces socié!IS o augment del 
poder negociador dels treballadors no incideix tan 
sols en la determinació de les taules salarials sinó 
que incideix igualment en la fixació de les condi
cions de treball, riimes de producció, reconversió 
de plantilles, etc., comprometent així l'estratègia de 
racionalització capitalista desenvolupada per les em· 
preses. 

L'activitat industrial a partir d'aquesta segona etapa 
fou influïda extraordinàriament pel comportament 
oscil·lant de la demanda -ja es tracti de demanda 
de béns d'equip o de consum, interior o exterior
molt imperfectament controlada per les autoritats 
econòmiques. A tota expansió de la demanda seguí 
un creixement de la producció que s'acompanyà d'una 
elevació general dels preus industrials. Tanmateix, 
mentre la producció industrial seguí l'evolució del 
cicle econòmic en la fases de recessió, no podem dir 
el mateix dels preus. 

La correlació tradicional que estableix l'anàlisi eco· 
nòmica entre els preus i l'activitat econòmica sembla 
contradir-se per l'evolució dels indicadors econòmics 
d'aquests anys. Així, per exemple, l'any 1970 els 
preus augmentaren destacadament malgrat la baixa 
conjuntura. De fet entre els anys 1968 i 1974 hom 
observa un escalonament progressiu dels preus amb 
relativa independència de les variacions del cicle eco
nòmic. En part, aquest fenomen s'explica per la 
rigidesa del sistema productiu. Quan la dinàmica dis· 
minueix les fases recessives, les empreses es veuen 
forçades -si la seva capacitat financera ho permet
a incrementar llurs estocs per tal de no augmentar 
en excès els costos mitjans que resultarien d'una dis
minució pronunciada de la producció, i a pressionar 
en favor d'una elevació dels preus. Les dificultats 
d'acomiadar treballadors o la inexistència d'altres solucions alternatives per alleugerir a controlar cis 
costos no els confereix gran capacitat de maniobra 
P,eX: afrontar la recessió econòmica. L'expansió monc
tana, forçada per la necessitat de liquidesa i renda
b_ilitat de les �mpreses fou l'instrument que féu pos
sible repercutir en els preus el creixement del cost 
d�l treball. Els preus han jugat, doncs, a partir
d aquesta etapa, un paper central en cl creixement 
com a mitjà de protegir el benefici industrial i de 
sostenir el nivell d'activitat econòmica interior. 

A través del moviment conjuntural d'aquests anys, 
el procés d'industrialització prosseguí cl seu camí, 
mentre l'excedent absolut no deixà d'augmentar con
tínuament i la quota d'excedent. o marge brut <le 
benefici pel conjunt industrial tingué un comporta· 
ment alternatiu a l'alça i a la baixa que po'. inter· 
pretar-se com de relativa contenció de la tendència 
decreixent mostrada per aquesta variable entre 1960 
i 1967. El període 1968-1974 ha estat un temps que 
ha marcat profundament el procés industrialitzador. 
Entre d'altres característiques dominants del període 
podem citar la significa.tiva diversificació de les pro
duccions. l'acceleració quant a la incorporació úe nous 
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processos i nova tecnologia, la intensificació del ca
pital de les unitats productives, la nova articulació entre distints fragments productiu� i empreses in
dustrials i la profundització de la reconversió indus
trial de determinades branques tradicionals. Ultra
els fenòmens que apareixen com a rellevants en una 
perspectiva conjuntural es desenvolupa tota una dinàmica en profunditat, encara poc coneguda, que es 
correspon amb la llei d'acumuiació capitalista i a la 
que dóna suport a la política de reforma més activa 
propiciada per la burgesia i l'Administració. 
Podem esmentar tot seguit, sense ànim d'ésser exhaus
tius i aprofundint únicament en alguns dels fenò
mens, algunes de les línies d'evolució de l'organit
zació de l'estructura industrial que es potencien en 
especial durant aquests anys o que representen un 
canvi de tendència i comportament respecte a la 
dinàmica dominant en cl període precedent. 

Ai L'ARTICULACIO ECONOMICA INDUSTRIAL 
DE CATALUNYA A L'AREA CAPITALISTA 

Entre 1968 i 1974 es confirma el canvi en l'articu
lació econòmico-industrial de Catalunya dins l'àrea 
capitalista. En particular pel que fa referència a l'in· 
tercanvi de mercaderies hom constata una dinàmica 
d'interdependència creixent i un desplaçament de la 
indústria catalana dins la jerarquia de sistemes in· 
dustrials. Les exportacions i les importacions indus
trials coneixen aquests anys un ritme d'expansió que 
sobrepassa àmpliament el creixement de la renda ca
talana. Les exportacions més importants s'efectuen 
en productes <<madurs» nous (preferentment béns 
de consum final sense excloure ni els béns d'equipa
ment lleugers ni els béns intermedis químics o me
tal·lúrgics) d'un grau de transformació i d'una tecno
logia incorporada superior. Per contra, la majoria 
dels productes tradicionalment dominants entre Ics 
exportacions industrials (manufacturats de la pell, 
fusta. suro, productes tèxtils, confecció ... ) conegue
ren un creixement més moderat o fins i tot reces
siu (9). Les importacions inclouen en major propor· 
ció béns d'equipament d'alt contingut tècnic (produc
tes intermedis avançats). Quan l'origen d'aquests �ón 
els països en vies de desenvolupament Ics impor
tacions són prioritàriarnent productes energètics i pri· 
meres matèries industrials (10). 

BJ CANVIS EN LA LOCALITZACIO 
INDUSTRIAL 

Vers la fi dels anys 50 hom comença a observar 
també un cert canvi en la implantació de determi-· 
nades indústries. Tot i que les tendències concentra
cionistes romandran fortes, començà a produir-se una 
estratègia de deslocalització industrial, especialment 
pel que fa a les noves instal·lacions. Aquest movi· 
ment, que prendrà major relleu a la dècada dels 70, 
té com a manifestació primera la impulsió de nous 
enclaus industrials descentralitzats, el principal dels 
quals es troba en cl triangle que formen les pobla
cions de Tarragona-Reus-Valls, sense oblidar tampoc 
la implantació industrial creixent en el Gironès i el 
Segrià; una sc�ona manifestació correspon a Ja relo
calització industrial dins l'anomenada Regió I a 



profit del Baix Llobregat i el Vallès (Oriental i Occi
dental) i en perjudici del Barcelonès i del Mares
me (11). 

C) LA PROBLEMATICA DE LA FINANÇACIO

La realització de projectes d'inversió, sobretot quan 
aquests són de certa envergadura i/o són promoguts 
per empreses de talla mitjana o petita plantejà un pro
blema fonamental de finançació. Aquest ha estat 
certament un entrebanc de consideració, contra el 
qual han topat una majoria d'empreses durant la pri
mel-a fase de la nova industrialització donat el res
tringit desenvolupament tant de l'autofinançació com 
d�ls_ circuits i fons de finançament a mig i llarg tcr
mm1. Pot assegurar-se que, bàsicament, eren les grans 
empreses les úniques amb capacitat de recollir mit
�ans . de ti.n�nçació aptes per l'acumulació productiva,
¡a sia m1t¡ançant l'emissió de títols de renda fixa 
o variable. ja _si_a perquè comptaven amb un suport
financer nacional i internacional o bé gràcies a llur
influència política prop de l'Administració. A partir
de la segona meitat dels anys 60 van prenent forma
noves vies icanals de finanç-ació· L'especialització
bancària i en particular la consolidació i desenvolu
pament de la banca regional catalana ha pogut mi
llorar. en part, Ja satisfacció de les necessitats de
finançació plantejades per empreses radicades a Ca
talunya. Una certa contribució a l'ampliació del mer
cat de capitals pcrmetè la creació i ràpida creixença
de les societats de cartera i fons d'inversió. La mateixa
Administració, en fi, prendrà cura de potenciar el
desenvolupament de les Entitats Oficials de Crédit.

D) EL PROGRÉS Tf:CNTC

Encara que l'interès per augmentar la productivitat 
del treball continuà essent el centre de la preocupa
ció del capital, la idea que fou imposant-se com a 
prioritària fou la necessitat de maximitzar l'eficiència 
i la rendibilitat del conjunt de recursos disponibles. 
Aquesta perspectiva, que s'anà generalitzant, té una 
aplicació molt concreta en el cas de les noves inver
sions. Entre d'altres raons, atès que cl cost de les 
inversions. en irn:.:orporar cada cop més un equipa
ment més dimensionat i de més alta tecnicitat, aug
mentà extraordinàriament. Característica essencial de 
l'evolució de les inversions en aquest període fou la 
major incorporació d'equipament fix que expressa un 
progrés /abuur sa11il1g. A cont.inuació fem una breu 
anàlisi de les principals característiques de l'evolució 
del progrés tècnic a Catalunya en els últims anys. 

El procés d'industrialització de l'economia catalana, 
manifestat en el creixement desigual dels diferents 
sectors industrials. dins un notable augment de la 
producció global, s'ha fet en molts casos a partir 
d'una reestructuració interna dels sectors i, més par· 
ticularment, per la incidència del canvi tècnic. 

És prou coneguda l'absència de producció interior 
de tecnologia a Espanya. a partir dels habituals indi· 
cadors, despeses i personal de Recerca-Desenvolupa· 
ment (R-D). fonamentalment (12). Això significa que 
la nova tecnologia té, fonamentalment, un origen ex· 

terior. 

La conseqüència que se'n desprèn és la que Cata
lunya --economia inserida a l 'Estat espanyol- es 
•troba en una absoluta dependència pel que fa refe.
rència a la introducció d'innovacions. Més que depen
dència tecnològica cal pensar que la dependència
de l'economia catalana es produeix a través de la 
tecnologia.

f.s clar que la importació de tecnologia està sotmesa
a la lògica imposada pels detcni<lors i transmis�ors
d'aquesta tecnologia. Per tant. l'accent hauria de po
sar-se mé's en el domini de la tecnologia que es trans
met que en el seu cost monetari. A més. caldrà dis·
tingir entre la transmissió de la capacitat d'operar
una tècnica de la del coneixement tecnològic.

No podem oblidar en aquest resum el paper estra
tègic de l'enginyeria (enp,inerí11�) que pot definir-se
com Ics activitats que c.:omprenen des de l'estudi i ei
disseny fins a la responsabilitat tècnica. econòmica i
financera dels conjunts industrials projectats. És clar
que l'enginyeria té un paper clau a l'hora d'adoptar
i dominar les tècniques procedents de l'exterior. En
el cas català, l'absència d'una enginyeria forta amb
manca de l'organització i la tècnica necessàries i la
penetració en aquesta de capital estranger. no és una
excepció dins del marc espanyol. Es podria dir. de
forma molt esquemàtica, que l 'empresari catalit no
ha estat prou «racional» per dotar-se d'un mitjà propi
de domini de la tecnologia.

Fins a quin punt el canvi tècnic ha estat responsa
ble del creixement de la indústria catalana i a quins
sectors s'ha donat amb més forta intensitat, serien
dues preguntes pertinents en el tema que ens ocupa.
Malauradament, la migrada informació de què es
disposa no permet més que una primera aproxima
c10. En particular, haurem d'utilitzar un c.:oniunt d'in
dicadors que ens permetran situar la problemàtica
enunciada. En concret, la inversió estrangera. Aquest
és un indicador de la introducció del canvi tèc
nic a la indústria catalana, no tan sols perquè la
inversió estrangera suposa per a ella mateixa l'apor
tació de nova tècnica de l'exterior, sinó perquè dóna
origen a un flux de coneixements tècnics (contractes
d'assistència de tecnologia), i als productes del canvi
tècnic (importació de béns de producció) a partir,
habitualment, de l'empresa inversora. Així, pot supo·
sar-se que una forta inversió estrangera va associada
a la introducció del canvi tècnic als sectors consi
derats.

Així. pel període 1966-74 la inversió estrangera a la
indústria catalana va tenir la següent distribució:

Branques 

Alimentació i Begudes 
Tèxtil 
Pell i Confecció 
Fusta i Mobles 
Paper i Arts Gràfiques 
Químic 

l nversió estrangera 
a Catalun:fà (1966-1974) 

(% sobre el total) 

12,2 
3,1 
0,2 
0,3 
4,3 

Vidre. Ceràmica i Mat. Construcció 
Construcció 

42.7 
0,3 
0,2 

33,2 
3,5 

Metal·lúrgic 
Divt:rSO!; 

TOTAL 100,0 
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Així, Químic. Metal·lúrgica i, en menor mida. Alimen
tació i Begudes, concentren més del 80 % de la in
versió estrangera del període. Situació semblant a Ja 
del conjunt espanyol, encara que la distribució entre 
aquests tres sectors és diferent (Químic, 25,7; Metàl
lic, 56,5; Alimentació i Begudes, 6,3). 

Quant a les conseqüències del canvi tècnic, dos són 
els principals indicadors. D'una banda la productivitat 
i d 'altra l'evolució de la composició del personal 
ocupat. 

l) PRODUCTIVITAT. En termes generals pot afir
mar-se que el desenvolupament del capitalisme ha
anat lligat al gran canvi tècnic que s'ha donat des
dels seus orígens. Des d'aquest punt de vista, produc
tivitat i progrés tècnic van estretament lligats, de tal
manera que alguns autors, com Fourastié, afirmen que
«la productivitat és una mida del progrés tècnic» (13).
Tanmateix, en una anàlisi empírica, el concepte ma
teix de productivitat física del treball requereix, pel
,eu càlcul, una homogeneïtat del producte en el
temps i en l'espai, condicions que difícilment es
donen. L'aproximació més vàlida fóra considerar com
a un indicador de Ja productivitat del treball el
Valor Afegit per persona emprada a preus cons
tants. Utilitzant Ics dades del Banc de Bilbao, obte
nim el següent resultat, ordenant els sectors pel seu
creixement.

AUGMENT DE LA PRODUCTIVITAT 
A CATALUNYA 

(1964- 1973) 

Sectors 

Vidre, Ceràmica 
i Mat. Const. 
Tèxtil 
Metàl·lic 
Químic 
Cuiro, Calçat 
i Ccmf ecció 
Paper i Arts Gràfiques 
Fusta i Suro 
Alimentació i Begudes 

TOTAL 

Index 
1964 = 100 

226.38 
237 .82 
221.67 
104.90 

180,54 
170.17 
14 1.90 
116.57 

208.33 

Valor 
de la produc

tivitat 1964 
(milers 

de ptes.) 

98,33 
95.05 

113.89 
162.52 

94.61 
111.76 
97.88 

199.71 

131,77 

Els augments de productivitat di.:ls diferents sectors 
no poden lligar-se tots directament al canvi tècnic. 
Així podem observar com cl sector cie més f�J;t aug
ment (Vidre, Ceràmica i Mat. de Constn1cc10) �ar
tcix d'una productivitat molt baixa i es tracta d un 
sector lligat a un mercat en fort augment. El cas 
del tèxtil és òbviament particular, donada l'existèn
cia de plans de reestructuració que han «racionalit
zat» la seva estructura productiva. Cal destacar tam
bé el sector A limcntació i Begudes, tant pel seu ele
vat nivell de productivitat inicial com pel fet d'aglu· 
tinar dos sectors de tan diferent comportament com 
són Alimentació i Begudes. 
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2) CO;\,lPOSICló DEL PERSONAL OCLl'AT.
Aquest és un indicador complementari dcls cfcctcs
del canvi tècnic. Efectivament, el canvi tècnic pot
manifestar-se a través de la progressiva disminució
dels treballadors directes necessaris per a· l'obtcnciú
d'una unitat de producte o, des d'un altre punt <lc
vista, com l'augment del capital per treballador. Al
primer cas ens hem aproximat a través de l 'evolució
.de la productivitat «física» del treball. El segon,
equivaldria a poder estimar l'evolució de la relació
K/L (Capital-Treball) de cada sector. Tanmateix
aquest segon càlcul no apareix possible a través de
les dades disponibles; per això hem utilitzat un indi
cador que sembla força significatiu.

Dins el conjunt del personal ocupat a cada sector, 
podem distingir dos tipus de treballadors. D'una 
banda els treballadors directes, aquells que apliquen 
llur força de treball a la transformació del producte 
i cis treballadors indirectes, els que apliquen llur 
esforç a la realització de Ja producció (és a dir, el 
personal tècnic i administratiu). La nostra hipòtesi 
és que el canvi tècnic incideix en la proporció entre 
ambdós tipus de treballadors, en el sentit de dismi
nuir la necessitat de treballadors directes amb relació 
amb els treballadors indirectes (14). 

Així, a partir de les «Estadísticas, de la Producción 
Industrial» del Servicio Sindical de Estadística, hem 
analitzat l'evolució de Ja proporció de personal obrer 
dins el personal ocupat a cada sector. Si la propor
ció d'obrers disminuïda hem considerat que s'ha pro
duït un canvi tècnic en aquest sector i si era estable 
o augmentava, hem considerat que no es podia afir
mar l'existència de canvi tècnic significatiu. Els resul
tats apareixen tot seguit:

SECTORS AMB CANVI TÈCNIC 
(Decreixement del % d'obrers) (l) 

Químic 
Alimentació 
Tèxtil 

SENSE CANVI TÈCNIC 

(-0,76) 
(-0,33) 
(-0,23) 

A) PROPORCIÓ D'OBRERS ESTABLE

Vidre, Ceràmica i Mat. Const. 
Paper i Arts Gràfiques 

(-0.21) (2) 

(-0,14) 

B) PROPORCIÓ DiOBRERS CREIXENT

Begudes 
Fusta i Suro 
,Cuiro, Calçat 

(�:�¿¡ JConfecció (0.36) 

--------

Aquests resultats expliquen les evolucions de Ics 
productivitats en el sentit expressat anteriorment i 
recordem en especial el cas d'Alimentació i Begudes. 

En condusió. cl canvi tècnic sembla centrat a Cata
lunya als sectors Químic i Metallic i també a Alimen-



1ació. a part del sector Tèxtil. que és un cas especial. 
Aquestes dades semblen confirmar la idea <l 'una 
reestructuració de la indüstria catalana, en el sentit 
d'una pèrdua en favor de sectors més moderns (Quí
mic i Metàl·lic). Aquesta situació és. a grans trets, 
semblant a la del conjunt espanyol. Tanmateix, el 
fet diferencial pel que respecta a Catalunya és referí 
a la importància del sector Alimentari, productor de 
béns de consum moderns i sofisticats, enfront del con
junt espanyol. Així, els indicadors utilitzats donen per 
Espanya que en el sector Alimen!ari no s'ha donat 
un progrés tècnic significatiu. 

Si els sectors capdavanters en el procés de transfor
mació industrial de Catalunya són aquells en els 
quals es dóna el canvi tècnic, cl qual és d'origen 
exterior idligat a la presència de les empreses multi
nacionals.' podem veure com la industrialització a 
Catalunya és un procés cadR cop més depenent de 
la dinàmica supranacíonal del capital productiu. 

E) PROGRESSIVA TERCIARITZACló DE
L'ECONOMIA

El procés industrialitzador seguit en aquests anys í 
més concretament la mecanització progressiva del pro
cés de treball, cl desenvolupament de la dimensió 
de les unitats productives i en definitiva la profun
dització de la divisió tècnica i social del treball han 
tingut com efecte l'aparició. amb força, del fenomen 
de la terciarització econòmica. Dins la pròpia indús
tria hom observa cl creixement d'una sèric d'ocupa
cions terciàries que abans eren inexistents o bé eren 
assumides a tÍlol complementari per treballadors de
dicats parcialment a funcions secundàries. Per altra 
banda cl desenvolupament industrial provocarà igual
ment l'aparició i cl desenvolupament de noves necessi
tats i , ha creat una demanda efectiva que permet 
ampliar cl camp de les activitats terciàries i ha forçat 
la mode, nització i la racionalització del,, serveis tr..i
dicionals ( 15). 

A continuació analitzarem amb més detall la impor
tància i l'evolució de les activitats collcctives tcrciii
ries a Catalunva en relació a I 'Estat espanyol ( 16). 

És un fet inqüestionable el fort creixement del sec
tor terciari en l'economia mundial. La població ac
tiva en aquest sector està progressivament ocupant 
els primers llocs en els països desenvolupats i el per
centatge que ocupa en el P.N.B. segueix una trajec
tòria sem blan t. 

Pel conjunt espanyol les activitats terciàries tenen 
el major ritm� de creixement acumulatiu en cl perío
de 1964-1975 (un 18,21 % de taxa de creixement 
acumulatiu anual) cl que s'ha reflectit en l'augment 
de la seva participació percentual en el P.I.B. Així, 
les activitats terciàries han passat de participar en 
un 43 % del P.I.B. el 1964 a un 51,2 % el 1975; 
això çontrasta amb la forta disminució experimen
tada per les activitats primàries, que han passat d'un 
19.5 % cl 1964 a un 9,7 % el 1975, i el moderat 
ncixcmcnt de les activitats secundàries, que en cl 
mH!cix període han augmentat cl seu percentatge 
<l'un 36.7 % a un 39,1 Cló. 

Pel que fa referència a Catalunya, assistim també 
a un cn:ixcmcnt del percentatge de Ics activitats tcr
ciiirics en d l'.I.B., però tnnmatcix. amb un ritme 
menor al de l'economia espanyola (la taxa de creixe-

ment acumulatiu anual de les activitat, tuc,ane, per 
Catalunya és d'un 17,38 % en el període 1%4-1975, 
enlront del 18.21 ªo del conjunt espanyol. (Vegeu an
nex núm. 8.) Per aquesta causa l:, participació en t:I 
P.I.B. ha augmentat però en menor proporció que
a l 'economia espanyola. Alhoru, l'economia catalana
apareix encara avui com una economia relativament
més industrialitzada que l'espanyola en cl seu con-
1unt i això la suposar que cl sector terciari tindrii en
la seva estructura unes característiques diferents a
Catalunya que a Espanya. D'aquestes característiques
probablement s'hauria de destacar el percentatge que
representa la funció Administració qu:1,i el doble a
Espanya respecte a Catalunya, en aquest sentit la
inexistència a Catalunya dels serveis centrals <lc
l'Adlllinistració espanyola probablement 0s a la base
<l 'aquest menor percentatge.

Com a resum, podríem dir que a Catalunya encara 
que augmenta la participació de les activitats tercià
ries, aquest augment es realitza a un ritme menor 
que en el conjunt espanyol. Pel que fa a les funcions 
terciàries, destacaria co;n element diferencial cl major 
percentatge de la funció Administració a Espanya 
respecte a Catalunya i com característica similar en
tre els dos espais econòmics cl major dinamisme de 
Ics funcions financera i d'altres serveis enfront del 
menor dinamisme observat en la resta de funcions: 
Administració, comercial i transports i comunicacions. 

Els lligams que estableixen les activitats col·lectives 
terciàries amb altres branques de l'economia i amb 
la demanda final ens poden clonar un indicador im
portant sobre les p_ossibilitats i característiques del 
seu creixement. Però, l'anlilisi de la taula fnput
Output de 1967 -l'única feta fins ara- limita les 
possibilitats en impedir fer una c1nàlisi de la dinami
citat dels seus clements. En aquest sentit podem veu
re tot seguit el que es pot deduir de l'anàlisi de
l_a taula Input-Output de l'economia catalana pel que 
ta a les activitats col·lectives tcrciàri..:s. (Vegeu l'an-
nex núm. 9.) ' 

Cal assenyalar el predomini de la demanda final en 
el sector terciari -un 70,5 % del total de recursos 
utilizats enfron d'un 60 % en cl conjunt d'activitats no 
terciàries-. A més, un 89,6 % de la demanda final 
del terciari es destina a consum privat i públic davant 
un 7,9 % que es destina a formació bruta de capital 
fix i vmi,1ció d'estocs i un 2.4 ºo a exportacions a 
Espanya i la resta del món. Tot això contrasta amb 
els percentatges de la demanda final adreçats al con
sum en Ics activitats primàries (72.9 %) i sobretot 
les activitats secundàries (34,3 %). 

Pel que fa referència a les funcions incloses en les 
activitats terciàries, tenim que junt a les funcions 
d'Administració. Financera i altres serveis en els quals 
la seva demanda final es materialitza en el consum, 
també en les funcions Comercial i Transports i Co
municacions cl percentatge del consum és molb ele
vat representant respectivament cl 70,0 % i el 90,3 %. 

Tanmateix, juntament amb el subministre quasi ex· 
elusiu al consum de la demanda final terciària, no 
s'ha de deixar de tenir en compte cl paper dels out
puts i inputs intermedis en la producció final ter
ciària. Així la major importància relativa de la de
mandà final terciària respecte a la resta d'activitats 
..:ns permetrà constatar immediatament un relatiu ma
jor grau de desarticulació respecte als altres sectors. 
Unicam..:nt un 25.7 "o de la producció total del sec
tor terciari es destina a demanda intermèdia enfront 
d'un 62.8 ºo de Ics ucti1 itab rrimàrics i un 15.8 ºu a 
Ics sccundiirics. ;\ més. sï1a d'atribuir en primer lloc 
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la xifra obtinguda per la demanda intermèdia en les 
activitats terciàries, al pes específic que representa la 
funció transport i comunicacions amb un SO % de la 
seva producció final destinada a la demnnda inter
mèdia. 

A un altre nivell es pot subratllar la major impor· 
tància relativa de les utilitzacions intersectorials 
(input intermedi) en les activitats primàries i secun
dàries respecte a les terciàries. D'això es dedueix 
l'elevada importància que representa el Valor Afegit 
Brut (72,2 % ) en la producció final terciària. Al 
contrari, aquesta magnitud únicament assoleix el 
26,0 % en el primari i el 30,2 % en el secundari. 

Donada la importància del consum dins la demanda 
final de les activitats col·lectives terciàries en compa
ració amb el paper que representa aquest capital en 
les activitats no terciàries. l'evolució de l'estructura 
de �a despesa dels consumidors podrà ésser un ele
ment rellevant en l'anàlisi de les causes del creixe
ment del terciari. 

Pel que fa al conjunt espanyol, l'estructura de la 
despesa dels consumidors (convenientment reagrupa
des) en béns i serveis segons les xifres aportades per 
la Comptabilitat Nacional d'Espanya, ens mostren dos 
fets: a) el fort descens de la participació dels pro
ductes alimentaris, que passa de prop d'un 54 % a 
una mica més d'un 35 % a preus corrents i d'un 
58 % a un 37 % a preus constants en el període 
1954-1974; b) el fort augment de la rúbrica d'altres 
béns de consum -bàsicament duradors- que aug· 
menta, en el mateix període, d'un 19,6 % a un 25,8 % 
a preus corrents i d'un 15,7 % a un 29,8 % a preus 
constants; e) els serveis amb una tendència igual 
però amb un ritme de creixement més gran, passen 
d'un 13,4 % a un 25,2 % a preus corrents i d'un 
14 % a un 21,5 % a preus constants. D'això es 
dedueix que el major ritme de creixement (base 100 
el 1964) el té els serveis (215,2 %), molt per sobre 
de la mitjana de creixement de la despesa total en 
béns i serveis (183,6 %). 

Per analitzar la composició de la despesa a Catalu
nya solament podem utilitzar l'Enquesta de Pressu· 
postos Familiars, on amb dades referides als anys 
1973-1974, trobem la composició de la despesa per 
regions · El percentatge de despeses anuals mitjanes de 
consum per llar en aliments i begudes, vestit i calçat 
i mobles, accessoris, despeses d'entreteniment, _etc., és
menor per a Catalunya-Balears que per al coniunt es· 
panyol. Per un altre cantó, tenim que els serveis mè· 
dics i conservació de la salut, transports i comuni
cacions i ensenyament mostren una participació en 
la despesa per a Catalunya i les Balears superiors al 
conjunt espayol. Finalment, el percentatge de des· 
pesa destinat a lbguers i altres despeses de l'habita· 
cie i a esbarjo, esports i cultura és sensiblement igual 
per Catalunya-Balears que per Espanya. 

Sembla que la tendència observada pel conjunt espa· 
nyol d'augment relatiu de les despeses en serveis és 
a Catalunya-Balears encara més acusada, donat que 
les rúbriques en les quals el percentatge és més gran 
per Catalunya-Balears són -amb les excepcions que 
hem esmentat més amunt- les que reflecteixen des· 
peses en serveis. 

El progressiu creixement <le Ics activitats coHcctivcs 
terciàries a la Comptabilitat Nacional a preus corrents 
amaga algunes qüestions que constitueixen aspectes 
importants de la realitat del terciari. Una d'elles és 
que els preus de les activitats col·lectives terciàries 
augmenten en proporcions. sempre per sobre <le les 
de la resta d'activitats ,1 causa. probablement. de les 

dificultats existents en cl terciari -en cl bcncntés 
que el terciari no es hcmogeni-- a l'hora d'introduir 
innovacions tecnològiques que millorin relativament 
el producte per capita ( 17). Això facilita l'explicació 
del perquè un augment de la participació terciària 
en el P.J.B. a preus corrents s'acompanya amb un 
pràctic estancament de la participació considerada a 
preus constants. 

Ensems, cal introduir altres raons, com la debilitat 
de la competència almenys <l 'algunes funcions ter
ciàries. En cl marc internacional aquesta és pràcti
cament inexistent i actua freqüentment menys sobre 
els preus que sobre la qualitat i, finalment. l'impor
tant paper que juguen els salaris en els increments 
dels preus dels serveis. 

Així, la progressiva terciaritzadó de les economies 
espanyola i catalana que sembla deduir-se de la partí· 
cipació de les activitats terciàries en el P.l.B. a ;,reus 
corrents té un clar contrapunt quan ens referim a la 
mateixa magnitud però a preus constants. En aquest 
sentit les activitats terciàries a l'economia espanyola 
pràcticament han mantingut la seva participació en 
el P.I.B., a preus del 1964. Així, han passat de parti
cipar en un 43,8 % en el P.l.B. del 1964 a un 43,3 % 
en el del 1975. En canvi Catalunya mostra una clara 
disminució almenys en el període 1964-1969. A l'eco
nomia cillalana les activitats terciàries constituïen el 
45,2 % del P.J.B. el 1964 i el 40,7 % el 1975, preus 
de l'any 1964, tendència observad.; per un altre cantó 
en la quasi totalitat de països desenvolupats. (Vegeu 
ar:rnex núm. 10.) 

D'això es dedueix que la taxa <le creixement anual 
acumulativa a l'economia espanyola pel període 1964· 
1975 ha passat de ser <l'un 18,21 % a preus corrents 
a un 7,3 % a preus constants, xifra, aquesta última, 
que coincideix pràcticament amb la taxa de creixe
ment mitjana de l'economia 7,4 % ) i és clarament in· 
ferior a la de les activitats col-lectives secundàries 
(9,4 %). A l'economia catalana, la taxa que era dd 
17,38 % a preus corrents ha passat a ser d'un 6,6 % 
a preus constants, cosa que ens dóna un percentatge 
netament infcr;or respecte a la taxa mitjàna de l'eco
nomia catalana, que ha estat d'un 7,6 %. A la vegada, 
la taxa de creixemen·t de les activitats terciàries 
(6,6 % ha estat molt per sota (més que a l'economia 
espanyola) a la taxa de creixement de les activitats 
secundàries (9,3 %). 

Així .. les activitats terciàries en el seu conjunt i per 
funcions assoleixen un índex de preus el 1975 (base 
l 00: 1964) superior en tots els casos a l'índex de 
les activitats collcctivcs primàries i secundàries. De 
manera que la xifra abastada per les activitats ter
ciàries (297, l) és molt més gran que la de les acti
vitats col·lectives primàries (207,4) i secundàries 
(214,2). Pel que fa referència a les funcions terciàries 
destaca l'enorme creixement dels preus en la funció 
Administració (421,2) · i Comercial (325,2). Per un 
altre cantó, l'única funció terciària que creix per 
sota de la mitjana és la de Transports i Comunica
cions, el seu índex assoleix un valor de 217 ,2 enfront 
d'un índex de preu mitjà de 249,8. (Vegeu annex nú· 
mero 11.) 

Tot això queda reflectit a la taxa de creixement 
acumulativa anual <le l'índex de preus, en la qual 
la importància del terciari queda suficientment de· 
mostrada, enfront d'una taxa de creixement de Ics 
activitats no terciàries del 7,1 %. les activitats ter· 
ciüries han assolit cl 10,4 %, cosa que suposa prop 
d'un 50 % més. 

D'aquesta manera, la diferent variació dels índexs 



de prl'l1, hn pr01 ,,c;lt une, rc·l:JCions dl' cari1c1er asi
mètric entre els sectors. bcndici:111t-sc k, ae1i1itats 
tcrciiirics respecte n Ics primàries i sccundiirics pel 
nrnjor dinnmisme del seu índe;,. de preus. Això ha 
provocat un efecte de finnm;nció de Ics .1ctivitnts no 
terciàries a Ics terciàries ¡eràcies en suma al canvi 
desigual desfavorable 11 Ics primeres. 

Així cl 1975. el menor índex dels preus de les acti
vitats coJ.lcctivcs primàries respecte a l'índex mitji1 del 
PIB, ha suposat unes transterènc1es negatives d'aquest 
sector cap als altres del voltant d'un 19 % del total 
obtingut per ell el 1975. De la mateixa manera. però 
a un nivell inferior, fa relació real d'intercanvi nega
tiu en les activitats secundàries ha suposat en trans
ferències a altres sectors al voltant d'un 15 % del 
que obtingué cl 1975. En conjunt i gràcies a la millor 
evolució de l'índex dels preus de les activitats col·lec
tives terciàries respecte a Ics no tcrciitrics, s'han 
produït unes transferències d'aquestes últimes cap a 
les primeres que assolien prop del 8 % del PIB total 
a preus corrents l'any 1975. 

Un altre aspecte important a l 'hora de determinar 
les característiques principals de les activitats ter
ciàries fa referència al fort augment de la població 
activa terciària. El qual és degut essencialment a 
l'efecte combinat de la dificultat a introduir innova
cions tecnològiques en les activitats terciàries i l'aug
ment de la demanda de serveis junt al paper de 
l'ocupació residual en algunes activitats terciàries. 

Les xifres del cens (vegeu annexs núms. 12 i 13) ens 
donen idea del creixement ininterromput de la pobla
ció activa terciària en cl percentatge que representa 
sobre la població activa total. Tanmateix, mentre 
que pel conjunt de l 'economia espanyola aquest crei
xement es notòriament elevat durant el període 1940-
1970 en el qual ha passat d'un 19,9 % el 1940 de po
blació activa terciària a quasi el doble, exactament 
un 36,5 % el 1970. A Catalunya, probablement, com 
resultat del major percentatge de partida el creixe
ment ha estat molt més lent, passant d'un 28,7 % el 
l 940 a un 35,5 % el 1970. 

Les xifres així considerades amaguen ritmes de crei
xement distints segons els períodes; intercensals con
siderat�. D'aquesta manera podem apreciar un major 
dinamisme en cl creixement dels actius terciaris res
pecte al total d'actius, a partir del Pla d'estabilitza
ció (període 1960-1970) tant a Catalunya com a Es
panya que en cl període autàrquic ( 1940-1960). 

A Catalunya, aquest fenomen és clarament percep
tible donat que els actius terciaris el 1940 repre
sentaven el 28,7 % del total i el 1960 aquest per
centatge només havia augmentat fins al 29.4 %. 

En definitiva, mentre que cl conjunt de l'economia 
espanyola es caracteritza per: al una disminució agu
da de Ics activitats primàries que han passat d'ocupar 
el 54.8 % del total d'actius cl 1940 a ocupar cl 
24,8 % el 1970 (que encara és un percentatge molt 
elevat); b l per un ¡1ugmcnt important dels actius se
cundaris passant d\m 25,3 % cl 1940 a un 37,4 % 
cl 1970, i cl per una explosió terciària que quasi ha 
fet duplicar cl seu percentatge en el període 1940-
I q7o. passant d'un 19.9 % a un 36,5 %. L'economia 
catalana mostra. tanmateix, característiques diferents. 
En primer lloc, cl descens experimentat pels actius 
primaris els situa a nivells molt més baixos que a 
l'economia cspanvola passant d'un 29.S % cl 1940 a 
un 8.4 ºú el 1970. i disminuint en termes absoluts 
prop del 50 º" en aquest període. En segon lloc les 
activitats secundàries en les quals incloem la indús
tria manufacturera i la construcció junt a activitats 

cl,11,1rnc11t m11101ïUmcs com Ics explotacions minaires 
i electricitat. aigua i gas. ha p,1ssat d'un 41.8 ",, cl 
19·!0 a un 54.ï ºo cl 1970. percentatge que mostra 
la impor1ància a l'economia catalana de Ics activi
rnts industrials. En tercer lloc. les activitats tcrcii1rics 
en cl seu conjunt han augmentat també passant cl 
seu percentatge d'un 28.7 % el 1940 a un 35,5 % 
el 1970 essent superat en aquest últim any pel cor
responent a l'economia espanyola (36,5 %). A partir 
de 1970 aquestes tendències semblen mantenir-se 
(vegeu annex núm. 14). Així, les curacterístiqucs dife
renciadores entre una i altra ecor1ornia fan referència 
entre d'altres qüestions, al major pes específic dels 
actius primaris a l'economia espanyola. al major 
ritme de creixement dels actius terciaris explicat en 
p�rt per la inexistència de les conseqüències del fe
nomen de la capitalitat i de l'Administració central 
a Catalunya i finalment. al menor grau d'industria
lització de l'economia espanyola en cl seu conjunt 
respecte a la catalana. 

En conclusió. podem observar pel que fa a l 'econo
mia catalana un augment notori de la participació de 
les activitats terciàries t<1nt pel que fa al Plíl a 
nreus corrents com a la població activa terciària. 

Tanmateix. aquest ritme de creixement és lleugera
ment inferior ni de l'economia espan:,ola. degut prin
cipalment al major grau d'industrialització global de 
l'economia catalana i, probablement. a la inexistència 
de l'Administració central a Catalunva. Alhora. cl 
més elevat nivell cie renda de l 'economia rntalana ha 
incidit en un increment de la demanda de serveis 
que constitueix una de les causes principals del crei
xement d'aquestes activitats. 

Finalment. l'evolució dels preus de Ics act1v11ats col
lectives terciàries sempre ha estat per sobre del 
nivell de preus de les activitats no terciàries provo
cani. per un cantó. que a preus constants hagi dismi
nuit la participació de les activitats terciàries en cl 
Producte Interior Brut català en cl període 1964-1975 
i. per un altre cantó. s'hagi produït un efecte finan
çació de les activitats no terciàries a les tcrciitries,
afectant. per tant. el ritme de creixement de l'econo
mia catalana en el seu conjunt.

E. EL CONTROL DELS MERCATS DE PRODUCTES

INDUSTRIALS: ANÀLISI DE LES GRANS

EMPRESES CATALANES

En general pot afirmar-se que un dels mecanismes 
emprats per les empreses per atenuar -i àdhuc con
trarestar- la tendència decreixent de la taxa de 
benefici és el procés de concentració i centralització 
de capital. El resultat d'aquest doble procés és la 
transformació paulatina del mercat que va substituint 
una estructura basada en la competència per un al
tre en el qual la implantnció de formes oligopolísti
ques -i també monopolístiqucs- va esdevenint la 
característica dominant. 

Aquest procés també ha estat seguit a Espanya. La 
substitució del sistema autàrquic i la implantació de 
mecanismes que concedien un major poder a les for
ces del mercat constituí una condició necessària per 
garantir un procés de ràpida acumulació de cnpital. 
El resultat ha estat el reforçament de la concentració 
cmpresnrial. l'extensió de la imperfecció del mercat 
i l'aparició de formes de domini per part de Ics ¡.-:rans 
empreses. Cornplcmcntilriamcnt. les grans facilitats 
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concedides als inversionistes estrangers aplanava cl 
carni p.:rquè In nwjoria d'empreses dominants en cl 
mercat espnnyol fossin participades -i per tant con
trolades- p.:l capital estranger. 

Intentarem d'analitzar alguns nspectcs relacionats amb 
la rroblcmütica del control dels mcrrnts (18). Més 
concretament, l'objectiu és doble: a) presentar un in
tent de cnracterització de Ics grans empreses domici
liades a Catalunya utencnt la scva distribució p.:r 
branques industrials. i hl ai1alitzar cl grau de control 
dels mercats de productes industrials dins cl context 
del mcrcnt espanyol, tot destacant cl paper de les 
grans empr.:scs domiciliades a Catalunya. 

CARACTERITZACIÓ DE LES GRANS EMPRESES 

DOMICILIADES A CATALUNYA 

Analitzem tres aspectes: 

A. l.) Les relacions entre Ics grans empreses domi
ciliades a Catalunya i les domiciliades fora del seu
territori. destacant el nivell d'especialització (o sub
especialització) productiva a nivell de les diferents
branques industrials; A.2.) Les relacions de domini
i cl procés d'integració-protecció respecte a mercats
d'àmbit superior. i A.3.) Les relacions de poder en
cl sí del mercat espanyol.

A. l.)

L'anàlisi del nivell d'especialització de Ics grans em
preses ens permetrà palesar en una primera aproxi
mació aquelles branques industrials on les grans em
preses domiciliades a Catalunya han assolit una po
sició de predomini. 

L'abast de l'especialització es posa en relleu tenint 
en compte que Ics branques d'especialització de l'eco
nomia catalana n:prcscntcn un 63.0 o,b de la xifra 
d'afers global de l'un i vers de grans empreses domi
ciliades a Catalunya significant les branques d'es
pecialització acusada un 4 l .5 O.u (nnncx l 6 i 17). Res
pecte al eon.iunt d..: l'economia espanyola. els per
centatges són del 33.3 % i el 18,4 % respectivament. 

La magnitud d'aquestes xifres rdlcct1.:ix cl caràcter 
obcn i integrat a l'economia cspanvola de !"estructura 
industrial c:11alann i palesa el fer qÍ1e a nivell de grans 
empreses industrials Catalunya ha a�solit una posi
ció de relativa cspccialitza..:ió (prescindint de la con
sideració de la participació e�trnngcra). Aquest feno
men ens ha induït a aprofundir l'aniilisi en basc a 
les branques d'especialització. 

A.2.)

El desenvolupament de Ics grans em r reses ha d 'ana
litzar-se com un knomen lligat estretament al procés 
de com:cntració capitalista i cl seu estudi no pot 
separar-se de la considcr;ició dd desenvolupament 
de les forces productih·s ;1 ni .. cll mundial. Aquest 
procés té un objectiu: d control del mercnt (lg) 
tnnt a ni\-cll n:1cional com int,·rnacional i ducs con
,cqiièncics: la centralització i l;1 conc,·11traci,·, d'.:mpn> 
ses. 

Un primer balanç gloh;tl ck Ics situacions de control 
de ks gram empreses industrials domicilia(ks a Cn-
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taluma dc:,¡;lo>Sat a ni\·ell de re¡21ó cie pr,,-:edè11c:ia 
del capi1al estnrnger rosa de manifest lïncre111e11t en· 
trc cl l<J74 i cl _lg76 en cl nombre c1'e111pre,e, ¡>arti
cipadcs acom[)anyada d\111 <1 dióminució en els per
centatges corresponents a la xifra <l 'ingressos. Aquest 
fet rdkctc'i\ la i11frautilit1:1ciL> produciiva ck les .:111-
prcscs controlades explicable: pel procés de rccstruc
tur;ició de la producció a nivell mundial. endegat 
pn Ics cmpn:scs multinal'ionuls. (V1.:gcu annex nú
mero 18.) 

La participació relativa per àrees econòmiques en cl 
capital de Ics grans cmµrescs industrials domiciliades 
a Catalunya -que podem .issimilar a control de 
l'oferta de rrocluctcs industrials per part del capital 
internacional- ens fa arribar a la conclusió que a 
Ics branques industrials d'especialització es dóna una 
clara situació de control exterior. Altrament permet 
afirmar que· cl capitnl intcrtrnciunal és prçscn1 de 
forma selectiva a les branques d'especialització. és 
a dir. en cis sectors potencialment m0s dinitmics de 
l'economi:1 catalana. (\ egeu :111ncx.) 

Reforça aquesta conclusió cl fet que a nivell del con
junt industrial. la xifra d'ingressos cie grnns empre
ses sota control estranger rerrcscnten a Catalunya 
cl 42 % del total. En cl cas cie Ics branques indus
trials d'especialització aquest pcrc•:ntatgc s\:lc\ a al 
48.7 % i a Ics branques de no especialització es re
dueix al 30.6 %. 
Tanmateix. la distribució del control de cada branca 
industrial per pnrt del carital estranger, agregat a 
nivell de grans regions econòmiques. no segueix una 
tònica de dispersió entorn de la mitjana. sinó que, 
el contrari, s'efectua prioritúriament des d'una re
gió econòmica reservant a la resta de regions un pa
per secundari o de presència nul·la. Aquest fet . po
s,iria en relleu que la distribuci(Í cie Ics invcrs1on:; 
estrangeres es relaciona directnm1.:nt amb d tipus de 
producte i amb el domini del mercat mundial per un 
nombre reduït d'empreses multinacionals. 

Els resultats obtinguts s'exposen en l'annex 20 i 21. 
La seva anàlisi permet matisar afirmacions del tip11s 
«una Catalunva europeïtzada enfront d'un Madrid 
americanitzut»· . atès que en ambdós casos la propor
ció d'empreses controlades per capital europeu és supe
rior a la d'empreses controlades per capital americà 
encara que aquestes dnnTres siguin relativament trn:s 
importants a l'vladricl. Tanmateix. aquesta informació 
no autoritza a fer afirmacions categòriques. Solament 
posa en relleu el major nivell cie penctraci� _del ca
pital estranger a les grans empreses clom1ctl1ad�s a 
\<1adrid sense que se'n puguin extreure conclus1ons 
més precises sobre Ics preferències cl 'aqu1.:st· La 
nostra hipòtesi és que la localització de Ics inversions 
s'ha realitzat en funció de factors endògens a la 
branca. En els casos de les branques industrials tra
dicionals aquests factors es concreten 1.:n la seva prè
via implantació i cl desenvolupament. Ha estat cl fet 
cie la selectivitat cie la inversió del capital europeu 
en relació a branques industrials localitzades prefe
rentment a Catalunya i que cl contniri hagi passat 
en relació a les inversions ianquis el que. ha pogut 
prO\ocar cl miratge de l,t C'awlun�'ª curopc1tzada i cl 
Madrid amcricani tzat. 

A.3.)

En un altre lloc (20) i basant-nos en dad,·� corres
ponents a l'anv 1973. havíem escrit que «Prenent. 
doncs. xifre, globals. podem afirmar qu.: un 61.6 e,, 
de ln xifra rl';ifcrs total de Ics grans empreses pn:
scnts .:i Catalunva corrcspoJ>i a f!rans empreses domi
ciliades lora de ·caralun\;i. D'aquestn xifra. un g2.4 ,." 



curres pon a empreses domiciliades a \1adrid». Per 
a comprendre aquesta situació cal tenir present Ja 
presència a Catalunya d'establiments industrials per· 
tanyents a empreses domiciliades fora del seu terri
ri. L'estratègia d'aquestes empreses obeeix bàsica
ment a criteris d'expansió que comporten l'existència 
de plantes industrials distribuïdes geogrúficament i 
és una conseqüència de l'elevat grau de centralitza. 
ció administrativa i burocràtica de l 'Estat espanyol. 

La qüestió clau fa referència al tema de si pot afir
mar-se que Catalunya manté característiques d'espai 
geogràfic autònom: és a dir, si Catalunya. encara 
que inserida en un espai econòmic molt integrat 
disposa d'una estructura industrial caracteritzada per 
l'autonomia quant als nivells de decisió. 

De fet. la resposta a aquesta qüestió ja ens ve pre· 
figurada pels resultats dels c1partats anteriors. Hi ha 
un elevat grau de control (dependència) a nivell de 
la presa de decisions de Ics unitats de producció 
sobre l'economia catalana. especialment en aquells 
casos en què a Catalunya les unitats de producció hi 
tenen llocs cie treball però la seu social està domici· 
liada fora del seu territori. Aquesta dependència quant 
a la presa de decisions es veu incrementaria en cis ca· 
sos dels establiments industrials dependents del Sec
tor Públic o controlats per empreses multinacionals. 
La influència cie les decisions preses a Catalunya so
bre el comportament dels establiments industrials de 
la resta <l�Espanya és mòlt menor. Addicionalment pot 
concloure's que en els casos on la fracció maiorità· 
ria de la producció cie l'empresa és obtinguda a Ca
talunya, l'empresa gaudeix d'una elevada autonomia 
comptant amb centres de decisió propis localitzats 
en territori català. 

FORMES DE MERCAT A LA INDÚSTRIA CATALANA 

Catalunya és una nació econòmicament articulada 
amb l'Estat espanyol. Caldrà prendre, per tant, com 
a marc de referència l 'existència d'un únic merca: 
industrial. En aquest context ens plantejarem cl_ tema 
de les formes i dinàmica del mercat. Seria irrellevant 
analitzar aïlladament l'oferta generada a Catalunya i 
treure'n conclusions quant a la intensitat competitiva. 
Així, doncs, un primer tema a considerar serà !'es· 
tudi de les formes de mercat a l'Estat espanyol i 
llurs conseqüències sobre l'economia catalana. 

Detectats els mercats oligopolístics amb situacions de 
dominació es tractarà de veure cis casos i les situa· 
cions en Ics quals la indústria catalana acompleix 
un paper protagonista. 

A partir de la mostra disponible l';,nii l 1 ,i sï 1a dec
tuat en ducs etapes: a Ja primera hem irne11ta1 de
tectar situ,,cions d'oligopoli. A grans trets la idea 
<l'oligopoli es refereix a una situació <l'equilib ri o 
interdependència entre les empreses que formen !'«are
na oligopolística» situació en la qual un nombre 
limitat d'empreses -2. 3 o més- constitueixen cl 
nucli d'empreses interdependents amb valors de la 
xifra d'ingressos clarament superior a la resta d'em
preses. cosa que cis confcrci'( la possibilitat d'influir 
decisivament en cl mercat). En ·una segona ctnpa 
s'ha ·elaborat un «índex de dina111is111e» definit com 
la suma de les variacions en rnlor absolut de la 
quota de mercat cie les empreses que formen l 'arena. 
Aquest índex ens servirú per n calcular la intensitat 
competitiva o cada «arena oligcpolística». 

Podríem concloure. 

J. Les formes de mercat oligopolístiques són ja cl
factor dominant en l'estructura cie l'oferta industrial.
Pel cas d'Espanya la distribució cie Ics grans empre
ses en relació a la forma de mercat de la seva bran
ca es reflecteix en l'annex núm. 22 que cl 77 .lJ ''i, dc.
la xifra d'ingressos de Ics grans empreses correspongui
a branques amb formes oligopolístiques o quasi-nro-"
nopolístiques, dóna idea del caràcter absolutament
determinant del fenomen.

Les dades per a Ics branques d'especialització cata· 
Jana es reflecteix en l'annex n.· 23. Un 38 3 'lo d'entre 
el 59.4 s;, (21) que suposa el pes global cie les bran
ques d'especialització a Catalunya el representen bran
ques amb formes oligopolístiques o monopolístiqucs. 

2. La intensitat competitiva cie les branques oligo
polístiques assoleix en molts casos valors extrems.
En l'annex n." 24. hi figuren per a totes Ics branques
amb estructura oligopolística, una caracterització dels
oligopolis atenent a: l) la seva _amplitud; 2) el des·
equilibri a l'interior de !es empreses que form�n
l'oligopoli. i 3) el dinamisme o rigidesa en l'evolució
de Ics quotes de mercat de les empreses oligopolí,
tiques. Tan sols en relació a aquest últim factor cri·
den l'atenció les següents branques:

151 · Producció, transport i distribució d'energia elèc
trica. 

246 1 nclústria del vidre. 

321 · Construcció de màquines i tractors agrícoles. 

370. Construcció naval. Reparació i manteniment de
vaixells.

381 · Construcció. reparació 
rial ferroviari. 

manteniment cie mate· 

La base informativa continua essent 1a revista «Fo- 424. Indústria d'alcohols etílics de fermentació.
anterior la indústria química ha estat analitzada a 
mento de la Producción». A diferència de l'apartat 472 - Fabricació cie p,iper i cartó. 
nivell de subgrups (4 dígits). 

Atès que l'objectiu perseguit és l'anàlisi del poder 
de domini de les grans empreses s'hn emprat un 
índex que no resulta afectat per l'omissió dt: Ics 
variables corresponents a les empreses cit: menys di· 
mensió. En aquest sentit ens ha resultat pertinent ba
sar-nos (efectuant les necessàries modificacions) en 
la metodologia emprada per les Comunit:.ts Econòmi· 
qucs Europees efcctuaant una anàlisi cruss-seuio11 per 
a totes aquelles indústries per Ics quals tenir, una in· 
formació suficient i fiable. 

481 -Transformació del cautxú. 

252.1 · Fabricació d'adobs. 

255. J . Fabricació de sabons comuns. detergents i llei·
xius. 

Totes clics amb valors corresponents a situacions de 
1 igidesa o hi pcrrigide:;a a l 'evolució de Ics quotes de 
1m:rcat entre cr 1974 i el 1976. l aquesta rigidcsa 
probabkrncnt sigui fruit d'una cristal·li,zació dc la 
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situació entre Ics empreses oligopolístiques o bé de 
qualsevol forma d'acord (intern o afavorit per l'Ad· 
ministració) en el repartiment dels mercats. 

3. Referint-nos a les 17 branques d'especialització
catalana (domiciliació) amb formes oligopolístiques
de mercat (vegeu annex n.º 25) només en 3 branques
la fracció lliure del control exterior representa més
del 40 % de l'oferta global de les empreses oligopo
lístiques.

Aquestes tres branques: 

420 - Indústria del sucre. 

453 - Confecció en sèrie de peces de vestir comple-
ments del vestit. 

475 - Edició. 

estan totes en certa forma protegides de la competèn
cia exterior. 

D'altra banda a cap branca oberta al mercat inter
nacional. no hi apareixen empreses catalanes lliures 
de control exterior en situació de controlar el mercat 
nacional i amh possibilitats de representar un rol 
en la lluita competitiva en ·el mercat internacional. 
Una única excepció que s'està esfµmant ràpidament 
n'era la branca «Fabricació de sabons de tocador i 
d'altres prnductcs de perfumeria i cosmètica» (255.2). 

4. L'anàlisi de les formes ol;gopolístiqucs palesa com
el mercat espanyol s'ha integrat dins cl mercat inter
nacional. És molt pot freqüent el cas de presència
equilibrada de la regió econòmica americana l'euro
pea (CEE) en una mateixa branca. L'annex n.º 25 pa
lesa com en general hi ha de forma clara cl predo
mini d'una de Ics regions econòmiques munòials.
Aquest fet posa en relleu que a les branques <l'es
pecialització catalana amb formes de mercat oligopo
lístiques, que són potencialment les més dinàmiques.
el mercat espanyol està alternativament sota control
europeu o americà, en correspondència amb l'estruc
tura de l'oferta a nivell internacional. Solament a les
branques de « Fabricació de fils i cables elèctrics»
(341 ), « f-abricació de material elèctric d'utilització i
equipament» (342) i «Fabricació de pr?ductcs _ qt:_Í·
mies inorgànics (excepte gasos comprnrnts) >> (2J l .J) 
es donen situacions de domini compartit. 

En definitiva aquestes línies de reconversió industrial 
i de canvi en l'articulació econòmica exterior no són 
més que expressions del fenomen clominant per 
aquests anys. La internacionalització massiva del ca
pital productiu a Catalunya. La inversió estrangera 
prossegueix el seu desenvolupament però es dccant2 
progressivament pel control econòmic de les activi
tats productives; les principals E.M. han pres ja con
tacte amb cl mercat espanyol i semblen desenvolu
par una estratègia de decidida descentralització de 
moltes filials de producció. passant a controlar el 
capital estranger una majoria de branques indus
trials (22). 

L'aproximació vers una nova nrticulació industri,�I 
així com noves especialitzacions productives no evi
tarà, però. que ja l'any 1974 es trenqui la dinúmica 
expansiva, es contregui la inversió i l? producció. 
auomentin incontroladament cis preus 1 el nombre 
d'aturats. i entrem en una situ¡ició de crisi econòmi
ca persistent en què encara avui ens hi trobc111 (23). 
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la crisi a Catalunya. Sègons en� sembla. pot pens¡,r
se: a) d'acord nmb cl tipus de vincles que s'lrnn 
esrnblcrt entre la indústria a C,1talunya i l'economia 
mundial. és a dir. segons cl modus i ks condicions 
d'inversió de la indústria catalana dins l'economia 
internacional; i b! d'acord amb Ics debilitats i re
sistències al canvi que han persistit aquests anys tant 
pel que fa al proc�s de producció com en el terreny 
de la pol ítirn i de lc-s rrl;icions socials. 

És indiscutible que la crisi de l'economia catalana 
ha dïm1n:!ar-s<.: parcialment a una crisi generalit
zada del capitalisme mundial. a Ics contradiccions in
ten:apitalistes que esclaten en cl centre i es trans
meten a la perifèria. Això no obsta perquè la indús
tria catalana demostri una especial vulncrabilitil! en
front de l'ofensiva dels nous països en v:cs d'indus
trialització com així mateix de les polítiques defen
sives i neoproteccionistes dels països més industria
litzats (24). Hom podria avançar que la posició de 
la indústria a Catalunya o al conjunt de l'Estat dins 
la divisió internacional del Treball, lluny d'estar con
solidada demostra una especial fragiliwt tan aviat 
com sorgeixen elements nous d'inestabilitat nn l'equi
libri econòmic in!crnacional i es dibuixen noves línies 
de desenvolupament de la D.l.T. (25). 

La indústria catalana no ha mani festa t una elecció 
d'especialització productiva prou marcada. Manté per 
exemple detcrmi nades cspecialiizacions en sectors 
d'astagnació relativa (tèxtil o confecció); té dificul
tats en consolidar i desenvolupar certes especialitza
cions embrionàries adquirides en sectors de creixe
ment elevat (automoció. electrodomèstics); i incor
pora amb retard i amb lentitud noves especialitza
cions. Aquesta insatisfactòria adaptació cie l'estruc
tura productiva a les tendències de la demanda mun
dial tradueix la feblesa de les posicions de competèn
cia de la indústria catalana condicionant efectiva
ment una sèrie d'equilibris fonamentals de l 'ccono
rrna. 

L'inscrimcnt poc avantatjós de ía indústria catalana 
dins la D.l.T. no s'explica més que per la tradicional 
feblesa política i econòmica de la burgesia rrncional 
que no ha ambicionat mai ni dirigir ni controlar la 
intc¡mició econòmica en cl marc internacional dei
xant per tant In iniciativa principal al capital estran
ger. En bona part aquesta matcixn renúncia i feblesa 
ck Ja burgesia espanyola i catalana és a l'origen de 
Ics debilitats i rigideses estructurals de la indústria. 

N O T E S 

( l) Recordem que els principals instruments uti
litzats per la nolítica industrial durant l'autarquia
van ésser: a) control de l'establiment, ampliació,
modilicació i trasllat de les indústries mitjançant 
l'autorització prèvia, política que continuà vig<.:nt 
pràcticament fins als 1960; b) protecció i foment d.:
ks iondústrics declarades d'«intcrès nacinz,1»; e) li
mita('i<Í de ks inversions de capital estranger a un 
25 ºo dd capital social i en certes condicions; d) in
t<.:n·<.:nció directa de l'Estat a l'economia mitian
can! i'IN! a partir d<.: la sna creació <.:l 1941. Vegeu
F. Estapé: Apw11es de Política Econúmica, Ill. Fa
cultad (k Ciencias Económicas. Tomo sobre Política
<.:cunómíca industrial.
( 2) Rcspl·ctc a l 'evolució d<.: la composició de la
comanda de treball a ks empreses .:ntrc 1950-1970,
\'<.:l!cu Pinilla de las Hcras: «lnmigració i mobilitat
a Catalunya .. , 5 fascicles, ICESB, Barcelona, 1973. 



( 3 ) L I  margl..' tk bl'nc' f i c i  (E/Y )  s 'l..'x prcssa . d 'acord
,1 111 b els t reba l l �  dl' l s  prokssors d 'Antonio i Fari n a ,
a t r,1\ c' s  dl..' la  q uo t a  d 'e .,cedcn t  ( E/W) q u e  ò
fu 1 1 c i ó  d i rc·c t a  de ls  p reus  ( p ) ,  de l a  produc t i \' i t a t
f i  s ic  a de l  t rcb, t !  l ( r. )  i i nd ircc.:tamcn t proporcional
al  �a!ar i  monc' t a r i (w) .  segons aques ta  formulació

E• Y 
q i  

+ qi
p,t 

q r  E/ "' ---
(¡J 

on :  Y :  produck l' \"a lor a fegi t bru t  
E :  excedent absolu t  
W :  massa salar ia l  
P :  p reus i m pl íc i ts  a l  \·a lor  akgi t 
-¡¡ :  p roduc t ivi tat «física» (a preus cons tan t s )  de 

trebal l  
úJ : salari monetari un i tari per trebal l ador 
q i :  quota d 'excedc:nt . 

Mariano d'Anton io :  Svil11ppo e Crisi del Capiwlis
mo Italiana 1951-1972, De Bonato Ed i torc, Spa , 1 973. 
Francesco Farina, L'accurn11lazione in /!alia, /959-
1972, De Donato E ditorc , 1 976. 
( 4) Des del Pla d'Estab i l i tzació  fins al l er. P l a  de 
Desenvolupament s'instrumenten una  Sl'nc: de me
sures de polí t ica industr ial  per aconseguir un nou 
marc global, no  i ntervencionista ,  però l'act iv i tat 
i ndustr ia l .  Una part d'aquestes mesures són de 
caràcter molt general i afecten indirectament la  
indústr· ia : nova pari ta t  monetària, l iberal i tzac ió  
progress iva de l  comerç exterior, supressió  paula t ina 
d 'organ i smes i mecanismes intervencionistes,  c te .  
D 'a l tres mesures tenen u na més gran espec i íicitri t i 
i n íluència en relació a l 'act iv i tat  i ndustrial : l ibe
ral i t zació en la regulació de Ics i nversions estran
geres, l ibera l i tzació de les inversions industrials 
( decre t-lici de 1 963 sobre l l iure i ns ta l·l ació, ampl ia
ció i tras l la t )  sempre que les empreses t inguin unes 
d imensions mín imes i comple ix in  determinats requi
s i t s  t l'cnics .  
(5 ) Vegeu: R afael Puj ol , «La local i tzació de  la
i ndústria a Catalu nya» a El desarrollo industrial
de Ca1alur1a, tomo IV, Inst i tuta de Economía de
la Em presa . Cambra de Comerç de Barcelona, 1968-
1 970.
Banca Catalana, Localització i dinàmica de l'acti
vitat econòmica Servei d'Estudis,  Barcelona, 1968.
(6) L 'objec t i u  cÍe l 'acció concertada és de reestruc
turar i m i l lorar la compet i t i v itat dels sectors als
quals s 'aplica; es concedei xen a Ics empreses una
sèric d 'est ímuls -essenc ialmen t desgravacions fis
cal s  i amorti tzacions  accelerades , crèdi t  oficial-,
i com a cont rapart ida aque l les obliguen a uns deter
m inats volums de producció i d 'exportació, incre
ments de productiv i tat , condic ions de trebal l  i
·promoció dels t rebal ladors i a l tres objec.:tius espe
cífics segons els sectors.
(7 ) La l l ei dc: 2/XI I / 1 963 es tabl ia la designació
d ' indúst ries d 'in terès preferent  o zones de preferent
l ocal i tzació industr ial  a aque l l s  sectors o zones geo
O'ràfiques que rebrien un tracte qual i ficat, primant ,
;er tant ,  cl  seu desenvolupament. Els beneficis per
als  sectors d'i n terès preferen t i Ics zones de p refe
rent locali tzació i ndustrial eren essencia lment fis
cals :  reducció d ' impostos i drets aranzelar is ,  amor
t i t zació accelerada ;  també es pot aconsegui r l 'ex
oropiaeió forçada dels terrenys necessaris per a la
i n s t a l·lació o ampliació cie les empreses.
( 8) E l  marc en q uè es desenvolupa aq uesta poli
t i ca d 'est ímuls a la concentració comença a mani
frs t ar-se amb les l le is de Reforma Tributària de
1 957 i 1964, so freix progressius desenvolupaments
i mod i ficac ions en els anys posterior fins arribar
al decre t de 25/X 1 / 1 97 1 , desenvolupat per l 'Ordre
M i n is terial  de 24/IV / 1 972 , que són les disposicions
que recu l len  de forma sistemàtica i unificada els
i ncen t ius fiscals  a la concentració i integració d 'em
p rc:sc:s .  Vegeu M. Hacienda:  Estímulos fiscales a
la co11centración de empresas, 2 .' edició ,  1 978 . 
( 9) A l íc ia Arru fat :  Les causes de l 'expor tació ca-
1a la 11 11 , Banca Catalana, 1976.
( 1 0) Ramo11  Boixareu :  � El comerç c:xtenor _de La
t a l un va» ,  l'n L 'ecu11011 1 ia de Ca 1al1mya, avw, Ban
co dt: B i l bao. Barcc: lona ,  1 974. 
( 1 1 ) Vq,(eu Ànge l  Ro<l r igucz, Ramon d 'Alòs: Eco-
1w11 1 éa _r Territ oriu de Ca 1alwïa. Los ccntros dl'

g ra\ edad de pub lac ion .  indu� t ri a  v ren t ,l .  B,mca 
!\las Sarda.  Barcelona.  1 978 .  Cam bra cie Comcrc . 
I ndús t r i a  i Na\'egació uc Baru: lon:i :  .He11wria í:co-
1 1u 1 1 1 ica de Catal1111a .  Anvs 1 970- 1 977. 
' 1 2) Vcgcu C .  Mart in i .  L .  Rodríguez : Ca 1 1 1bio lfr-
1 1 ico y clepe11de11cia 1 ec110/ógica. E l  caso de Espar'ía .  
Fundac ión  dd l . N . I .  Serie E ,  n ú m .  J l .  Madri d ,  no
vcmbrc: 1977. Part I I ,  cap. J .  
( 1 3) J .  Fourast ié :  La prod1 1c1 ivi 1é .  Pans ,  PUF ,  1975 .
( 14) Aquesta d is t i nció correspond r ia ,  amb p rec i 
s ions  que no podem fcr aquí ,  amb l a  d i � t i nc ió  tre
ba l l  produc t i u  i i mproduct i u  de R icardo i Marx .
( l ) Les x i fres ent re rarl'n te� i -; i n d i q U L' ll la laxa
de decrc1xemcn t  o crc: 1xc·men,  anu :. !  de l a  p ropor
c i ó  d 'obrc:rs en tre 1 964-66 i ! Y:2-74 . 
( 2 ) El cidcul  real i tzat pe.- aquest  sec tor no és i nu i 
ca t i u ,  a tès que  l 'e\·o Juc ió de Ja  proporc i ó  d 'ob rers
t'.·s es tab le  en tot d període i dccr·c i x  només c l
1 973-74.
( 1 5 ) A n ton i  Pugés :  Las actii ·idadcs terciarias e11
Espwïa: prohle111a  general y reco11oci11 1i<! 1 1 /o csla
dést ico. Publ icació  de In formación cconóm ica .  nú 
mero 50, setem bre 1 978.
( I ó) Pc:r una anàl i s i  de ks ac t i v i ta ts  t e rc ià ries
\Tgèu : J. Freissi nct , D. Maganon , M. M orcau:  Ana
/yse . des s1 n1c11ires de l 'emploi tcrt iairc rcgirmal,
a pp/zcatjon a la re¡ào11 !V1ò11c-Alpcs. I RE P .  Uni 
Ycrs i t é  Sciences Soc ia lcs de Grenob le ,  1 972.
( 1 7) V. Fuchs :  The scn•ice ccu11011 1 1· ,  N 11 E R .  Nm·,1
York ,  1 968. Vc:gcu també per aquest · t ema  V. Fuch s .
ed . ,  Prod11ctio11 a n d  Prod11C1ivit v i11 t lz e  scrvice in
d1 1 ., 1 ries ,  l\B ER ,  ;\/cl\"a York , 1 969 .
( 1 8 ) PL: r  a la  rea l i t zac ió  d 'aquestes notes hem par
t i t  de la i n formació con t i nguda en Ja re lació cie
grans empreses espanvolcs que publ ica anualmen t
la re\· i s t a  «Fomento de l a  Producc ión» .  Les ci ades
em prades corresponen a la  var iable i ngressos i es
rcferc i :-;cn als anys 1 974 i 1 976. A lhora . la pecu l iJr
c lass i ficació per  i ndústr ies segu i da per  « Fomen to
d e· l a  Producc ión» no resu l t a  gens opera t i \·a. Per
t a n t ,  hem hagut d 'assignar un codi de la  «C las i fica
c ión Kacional de Act i\· i c!ades Económicas»  (C. N .A .E . )
a cada una de las empreses cons iderades. E l  t rac ta
ment s 'ha ekctuat a n ive l l de «grups» (3 dígi t s ) .
Tan mMcix ,  a fi d'ev i tar que s i tuacions d ' i n formació
insu ftc icn t poguessin donar l loc a conc l usions poc
j u s t i ficades hem apl icat un test de fiab i l i ta t  a la
mformació d ispon ib le .  (Vegeu a nne:-; núm .  1 5 . )
( 1 9) E l  concepte de con t rol  L;S fonamen ta lment  qua
l i t a t i u  i d i fíci lment  prcc i sable .  Per fer-l o opera t iu
i q u a n t i ficable l 'hem mod ificat subst i t u in t-lo ,,er
una \·ariablc propera (apro:x;y variable) defi n i da com
cl percentatge de part icipac ió es trangera en cl ca
p i ta l  de l 'empresa.
(20) Vegcu A .  Pet i tbó ( 1 976) . Las grandes c111 presas
co11 1 roladas desdc Madrid, «Doblón Extraord inario» ,  
n .º 4 .  
1 2 1 ) La d i ferl.'ncia amb la x i fra de 63 O que s ' ha
donat  en parlar de Ics branques cl 'cspec ia l i tzac ió
i cl 59 ,4 que ara s 'ofereix respon a l  superior n ive l l
de  desagregació de Ja  indús tria q uímica .
( 22 ) Santiago Roldan ,  J .  Muñoz i A.  Serrano :  La
i11 t emacional ización cie! capital c11 D,pwïa, Ed.  E D I 
(' l JSA .
( 23) Pc:r una anàl i s i  de les caracterís t i ques dc: la
cr i s i  econèim ica a Catalunva recordem alguns dels
estud i s  més s ienifica ts :  J .  M .  Cul lc l l ,  E .  Farré
Escofet :  Capitalisme i crisi econòmica, Ed .  62 .
Barcel ona; 1 975 : R. Tomas , J .  P. Malé ,  C. Camps
A. Cas te l l s , M .  Pare l lada: La crisis eco11ó11 1 ica y
s11s repercusiones en España, E d .  Penínsu la ,  Bar
celona . 1 975.
( 24) Joaquim Monel l s :  Neopro teccionismo y crisis
indust rial, Publ icació d ' In formació Econòmica, Ban
Cd Ca talana, núm. 50, setembre 1 978 .
(25) Études dc: poli t ique indus t r ic l l c :  La division
in1erna tionale du travai/, vol .  ! ,  Les 1c 1 1dances ac
tuelles. La clocumen lalion françaisc, París , 1 976.
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Variables econòmiques de la indústria catalana 

TAXES DE CREIXEMENT ANUAL ACUMULATIVES PER PERÍODES 

Variables 1956"57 1958-60 1961-62 1963-64 1965-67 196&-69 1970-71 1792-73 1974-75 

y 
Yc 

Ls 
Ws 

W 
p 
qi 

W/Pe 
Pe 

23,83 
13,96 

10,96 
21,07 

2,70 
9,12 
8,67 
4,88 

0,75 
8,31 

5,13 
3,03 

1,79 
2,43 

1,23 
0,63 
2,03 
5,12 

-6,35
7,45

18,72 
15,92 

6,62 
23,60 

8,72 
15,93 
2,41 

-7,22

11,69
3,81

17,87 
13,11 

1,76 
21,61 

11,14 
19,51 
4,22 

-6,26

10,80
7,86

12,27 
9,18 

0,96 
13,91 

8,15 
12,82 

2,83 
-3,rn

3,90
8,58

16,23 12,77 
12,80 7,7'2 

3,37 3,04 
1.1,60 16, 15 

5,99 4,54 
9,90 12,72 
3,()4 4,69 
4,94 - 6,.54

6,19 .S,40 
3,50 (:i,95 

Y = VALOR AFEGIT BRUT .,,. 
al cost dels factors \V 

= ·PRODUCTIVITAT FISICA
= SALARI UNIT ARI

a preus corrents P 
Yc = VAB c.f.a. preus corrents qi 

= :\!!VELL DE PREUS l.\1PL!CITS 
= QUOTA D'l�XCEDE:\TT 

Ls = OCUPACló ASSALARIA.DA Pe 
Ws = .\fASSA. SALARIAL 

= PREUS AL éONSU.M 

Fo'\T: Elaboració pròpia a partir de· la informació del Banc: de Bilbao. 
Pels niw·lls de premsa, I:\IE: Contahiliclad Nacional. 

Evolució de la 41wta d'excedent (l) a l.a indústria de Catal1111ya: 1955-1975 

Bran1¡1ies 1955 

I. :\Iineria 0,56 
II. Edificació i Obres Pú-

bliques l ,.s.s
III. Aigua, Cas i Electricitat 8,44
IV. Alimentació, begudes i

tabac l,6ó 
V. Tèxtil ( º) 0,57 

VI. Cuir, calçat i confecció 1,48
VII. Fllsta i suro 0,70 

VIII. Paper, Premsa i Arts
Gràfiques 0,,51 

IX. Químic 1,16 
X. Ceràmica, vidre i ciment 1,07

XI. .\f ctúl·li<1t1cs bàsiq ucs ü,7 2 
XII. Ttra:1sformats metàl·lics

Conjllnt Indústria 0,90 

1957 1960 1.962 

0,61 1,14 0,39 

1,41 0,72 0,42 
2,02 2,98 3,01 

1,82 .3,20 3,72 
0,46 l, 16 1,20 
1,62 1,79 1,05 
1,69 1,19 1,38 

0,58 1,:31 0,95 
1,81 1,02 1,4.5 
1,18 1,01 0,11 

1,10 0,86 - 0,04
0,66 

0,')9 1,15 0,99 

\ º l El ti-xtil fins a !Sfill inclou la co11f¡-,cciú . 
.,,.¡ 

(l) qi = Pi -- - l Pi = nivell cie preus implícits al VAB
wi .,,.¡ = productivitat física

wi = sala1i unitari 

1.964 

0,40 

0,40 
1,59 

2,66 
O,b4 
1,16 
0,89 

0,72 
1,1.5 
0,74 

0,79 
0,73 

0,87 

Fm,r: Elaboració pròpia a partir de Ics dades del Banc d ( • Bilb:w 

1967 

0,31 

0,42 
1,19 

1,78 
0,55 
2,01 
1,09 

0,62 
1,15 
0,87 

1,20 
0,.'56 

0,79 

11)69 

0,40 

0,37 
1,93 

1,96 
0,96 
1,89 
1,06 

0,82 
1,33 
0,97 

0,88 
0,40 

0,157 

23,36 
13,6:3 

Z,91 
21,41 

24,12 
5,75 

0,60 
27,84 

10,42 
17,97 

8,.)6 
3,87 

5,11 
27,07 
iï,.37 

- H,30

7,41 
9,83 

1971 

0,57 

0,27 
1,66 

1,87 
1,06 
1,8:J. 
1,34 

1,82 
1,04 
0,97 

0,89 
0,30 

0,76 

1973 

0,.51 

0,22 
1,46 

l ).3 
!,29 
1,32 
0,97 

1,06 
1,23 
1,06 

1,02 
0,.52 

0,82 

9,24
16,32 

1.975 

1,.)9 

0,18 
1,89 

1,30 
0,90 
1,32 
0,4:1 

I ,00 
1,12 
0,86 

1,29 
0,49 

0,72 
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A:s-xEX SC�f. :3. 

Participació de les branques en l'ocupació a Catalunya Coeficients de 
(unitats en percentatges) wcalit::LJciÓ 

Catalrm!Jai Espa11!J11 
Branques Ati!JS 1955 1960 J9(i2 1967 1.973 1975 1962 J.')7!í 

r. \li ne ria 1,87 1,82 1,47 1,04 0,73 0,7fl (),28 ll:W 
li. Edificació i obres ¡>Ú-

bliqucs 12,44 11,99 lfl.45 18,14 18,4.S 21,17 O,fi6 0,80 
m. Aigua, gas i rlectricitat 0,60 1,41 1.71 l ,f)7 2,02 2,22 0.78 1,00 
rv. Alimentació, begudes i

tabac 5,56 4,fiO ·U4 4,09 6,on 5,:32 0,42 0,fl2 
v. Ti-xtil (l) 42,27 (l) .'38,61 )- -- 19,08 18,12 1.5,7G 2,90 2,78 :_¡ . .-),') 

V I. Cuiro, calçat i confrcció l l) Z,24 (l) lAZ 7,J.S 6,84 6,07 .5,% 0/).5 0,8.1 
VII. Fusta i s11rn ,5,06 4,12 :3,88 ·l,62 3,82 4,]8 0,8.5 Cí,78 

VIJI. Paper, Pre111sa i Arts
gràfir¡ues 4,37 ,3.49 :3,67 4,61 5,2.5 5,01 1,21 1,3-3 

IX. Químic 7,:25 6,01 6.62 8.fl2 9,0.'5 9,,31 1,24 1,33 
X. Ceràmica, vidre i ciment 4.89 3,04 3,8! 3,93 3,6.3 3,:31 0,87 0,78 

Xl. \f Ptàl·liq11es bt'.isiques us 1,38 l ,O l 0,9.'5 0,47 0,26 
l.'3,4.5 22,.SO 

Xll. Transformats metàl·lics 21.fl.3 2.'5,68 2.5,82 26,04 1,12 l, 1:2 

TOT,\L P\DÚSTHIA l()() 10(} 1r.o 100 100 [()() 

Fo.,T: Elahmaciú pri,pia a partir de la i11fonnal'io del Banc de Bilbao. (l) tl t¿·xtil inclou la confecció.

Eveolució de la participació de les hrnnq11C's en e[ VAB i11d11stri11l a J>. corrent.i a Catalunya Co<1icicnls cl<• 
(unitats en percc11L1ll!1·,J /oclllit:::i1CiÓ 

Catalunya/ Es/Jllíl!fll 

Branques Anys 19G2 19U7 1.'J73 1975 1962 197.5 ]9.'55 1960 

I. ",!ineria 1,88 2,21 1,27 1,00 0,71 1,30 l 0,24 0,52 
11. Edificació i obres pú-

hliques 1.5,50 8,36 9,61 11,45 11,49 14,2.5 0,67 0,76 
m. Aigua, gas i electricitat 3,39 3,95 4,5.5 3,7.5 4,26 - ,,�,),.:....,) 0,67 0,89 
IV. Alimentació, begudes i

ta hac 6,1.S 8,22 7,11 7,18 6,88 6,23 0,58 0,76 
V Tèxtil (l) 33,32 (l) 32,69 27,35 15,48 16,Z4 12,62 2,7,5 2,93 

VI. Cuiro, calçat i confecció (l) 2,94 (1) 1,83 6,68 8,16 6,16 6,02 1,09 0,86 
VII. Fusta i suro 3,70 3,67 3,99 4,12 2,96 2,69 0,89 0,73 

VIII. Paper, Premsa i Arts
Gràfiques 3,66 3,88 3,67 4,04 5,97 7,08 1,1.5 1,40 

IX. Químic 9,40 7,6,5 10,71 12,59 13,40 13,09 1,02 1,16 
x. Cetàmica, vidre i ciment 4,92 3,60 3,01 4,17 4,08 3,46 0,86 0,85 

XI. \ktàHiques bàsiques 1,03 1,93 1,58 l,66 0,23 (l 24 
1,5,13 23,86 

Xlf. Transformats metàl·lics 21,02 2G,13 26,27 26,35 1,12 1,17 

TOTAL �UÚSTRIA 100 100 100 l(){) ]()() JO() 

Fo.,-r: Elahoral'ic'i pri>pi,1 a partir de la informació del Barns de Bilbao. ( l) El tèxtil inclou la confecció.

Ewlució de la participació de les branques en el VAB industrial a pre11s de 1964 Coeficients de 
localit::LJCiÓ 
Catalunya/ Espanya

a Catalunya (unitats en percentatges) 

Branques Anys 

I. .\lineria
l l. Edificació í obres pú

blic¡ues 
lli. Aigua, gas i electricitat
IV, Alimentaciú, begudes i

tabac 
V. Ti,xtil

VI. Cuiro, calçat i confecció
VI I. Fusta i sum

VII!. Paper, Premsa i Arts
Gràfiques

IX. Químic
X. Ceràmica, vidre i ciment

XI. ;\[etàl·lir¡lles bàsiques

XII. Transformat.� rnetàllícs

T<>TAL J�l)l'�THIA 

1955 

2,09 

19,73 
3,21 

7,42 
(l) 28,42
(l) 3,17

3,18

3,42
7,73
5,57

16,07

l()() 

1960 1962 1967 

2,41 l.30 0,97 

n,46 10,68 JO 83 
3,64 ·1,30 3,82 

9,26 7,.54 6,77 
(1) 31,85 26,35 16,54 
(1) 2,07 7,14 7,07 

3,43 3,86 3,&5 

3,57 3,67 3,89 
7,20 10,2& 12,47 
4 'l·l,-- 3,36 4,10 

1,00 2,01 
22.87

20,43 27,41 

]00 100 100 

Forn: El�boració pròpia a pdrtir dt> l:i informació del Banc de Bilbao. 

1973 1975 

0,71 1,35 

9,2.5 10,61 
4,79 5,84 

6,36 6,17 
18,55 16,86 
4,69 4,75 
2,40 2,31 

4,60 5,09 
13,64 12,86 
4,31 4,12 
1,61 1,57 

29,09 28,46 

100 l()() 

1962 J,975 

0,24 0,.50 

0,68 0,73 
0,68 0,86 

0,.59 0,73 
2,79 2,8[ 
l, 11 0,83 
O,BO 0,70 

l, 16 1,3.5 
1,04 1,11 
0,87 0,81 
0,:23 0,23 

1,13 1,12 

(l) El tèxtil inclou la confecció.



O' 
u, 

Origen 

Cuiro, calçat i conf. 2.259 

a) disminució ocupació 2.250
h) nous actius ind. 170.532 

Total origen 172,792 

Origen 

\fineria 1.481 
Fusta i suro 225 
Metàl·liques bàsiques 1.476 

a) disminució ocupació 3.182
b) nous actius ind. 181.135 

Total origen 184.317 

Origen 

\lineria 4.130 
Ti·xtil 60.043 
\letàl·liques bàsiques 2.020 

a) disminució ocupació 66.193
l>) nous actius ind. 249.639 

Període 1955-60 

% Afectació 

1,35 '.\·lincria 2.776 
Edif. i obres púb. 17.902 
Aigua, gas i elect. 7.056 
Alim. begudes i tabac 2.346 
Tèxtil 45.567 
Fusta i suro 1,671 
Paper, Premsa i Arts Gr. 958 
Químic 3.168 
Ceri1mka, vidre i ciment 1.239 
Transformats metàllics 90.108 

1,35 
98,69 

100 Total afectació 172.791 

Períocie 1967-73 

% 

0,80 
0,12 
0,80 

1,73 
98,27 

100 

Afectació 

Edif. i obres púb. 36.267 
Aigua, gas i clect. 4.084 
Alim., begudes i tabac 28.331 
Tèxtil 24.153 
Cuiro, calçat i conf. 4.022 
Paper, Prem. i Arts Gr. 15.280 
Químic 20.191 
Ceràmica, vidre i ciment 3.897 
Transformats metàl·lics 48.092 

Total afectació 184.317 

Perí.ode 1962-75 

% Afectació 

1,31 Edif. i obres oúb. 92.6:2.4 
19,01 Aigua, gas i eÏect. 9.792 
0,64 Alim., begudes i tabac 19.926 

Cuiro, calçat i conf. 4.854 
Fusta i suro 12.936 
Paper, Premsa i Arts Gr. 23.748 
Químic 45.939 
Ceràmica, vidre i ciment 3.844 
Transformats metàl·lics 102.169 

20,96 
79,04 

% 

1,61 
10,36 

4,08 
1,36 

26,37 
0,77 
0,55 
1,83 
0,72 

52,15 

100 

% 

19,68 
2,22 

15,37 
13,10 

2,18 
8,29 

10,95 
2,11 

26,09 

100 

% 

29,33" 
3,10 
6,31 
1,54 
4,10 
7,52 

14,55 
1,22 

32,35 

Total origen 315-.832 100 Total afectació 315.832 100 

l 

Període 1962--07 

Origen 

Mineria 
Alim., begudes i tabac 
Tèxtil 
Metàl·liques bàsiques 

3.055 
1.459 

60.826 
31 

a) disminució ocupació 65.371 
b) nous actius ind. 55.431 

% 

2,53 
1,21 

50,35 
0,03 

54,11 
45,89 

Total origen 120.802 100 

Afectació 

Edif. i obres púb. 24.256 
Aigua, gas i elect. 3.292 
Cuiro, calçat i conf. 1.185 
Fusta i suro 8.750 
Paper, Prem. i Arts Gr. J 0.4 IO 
Químic 21.616 
Ceràmica, vidre i ciment 2.937 
Transformats metàl·lics 48.326 

ï, 

20,08 
2,73 
0,98 
7,21 
8,62 

17,92. 
2,43 

10,00 

Total afectació 120.802 100 

Període l 973-75 

Origen % 

Alim., begudes i tabac 6.946 14,12 
Tèxtil 23.370 47,51 
Cuiro, calçat i conf. 3.53 0,72 
Paper, Prem. i Arts Gr. 1.942 3,95 
Ceràmica, vidre i ciment 2.9<JO 6,08 
Metàl·liques bàsiques 513 1,04-

a) disminució ocupació 36.114 73,42
b) nous actius ind. 113.073 26,58 

Total origen 49.187 100 

Afectació 

i\!ineria 
Eclif. i obres púh. 
Aigua, gas i elcct. 
Fusta i suro 
Químic 
Transformats nwtàllics 

Total afectació 

7, 

IO(j 0,8.1 
:3:2 l 01 G.'5,:26 

:2.t!H 4,9[ 
1.-111 8,97 
·LI 0:2 8.14 
.ï.ï'>l 11,69 

-fü ! 87 l 00



A:s::s;tx :sú.,r. í. 

M esmes de política sectorial 

196.3-Hl77 

Reestructuració de la indústria tèxtil-cotonera 
Reestructuració de la indústria Jlanera 
I nd ústrics d'interès preferent 
Acció concertada en el sector de conserves vegetals 
Acció concertada en el sector cit> la siderí:rgia 
Acció concertada en el sectór de la pell 
Programa siclen'irgic nacional 1964-1972 
Acció concertada en el sector huller 
Interès preferent d'etilè i polietilè 
Acció concertada en el sector de! paper 
Acció concertada en fàbrica de farines 
Programa nacional lX'r a la siderúrgia 1968-1.972 
Programa nacional de producció de- ciment 
Acció concertada mineria de ferro 
Acció concertada per al calçat i manufactures de cuiro 
Acció concertada per a empreses de curtits 
Programa nacional siderúrgic 1969-1971 
Interès preferent per al sector siderúrgic integral 
Pla d'o,ganització de Ja indústria tèxtil-llanera 
Interès preferent en el sector de monòmcres i polímeres r¡uímics 
Pla elèctric nacional 
Inter('S preferent en el sector cie- sistemes de modernització de vapor 
Interès preferent en el sector a11tornòbil de turisme 
Pla de reestructuració indústria cotonera 
Interès preferent àcid sulfúric i fosfòric 
Pla cie reorganització sector tèxtil-juter i tcixidmia 
Pla de reorganització sector fariner 
Xarxa nacional frigorífica 
Programa siderúrgic nacional 1974-1982 
Interès preferent aparells i equips elèctrics dels seus components 
Interès preferent indústria alimentària 
Acció concertada sector elèctric 
Pla actualització i regnlació del sector tèxtil cotoner 
Pla reestructuració indústria tèxtil-llanera 
Interès preferent Marina �forcant 
Interès preferent gas natural (abasteixement, producció, distribució) 
Interès preferent proclncció determinades primeres matèries d'especialitats 
farm�cèutiques 
Interès preferent comercialització integrada de prodnctes alimentaris 
Reestructuració industrial tèxtil-sedera 
Reestruch1ració indústria construcció naval 
Reestructuració indústria tèxtil-llanera 

2-!- 7-llliB 
26- 9-1963

2-11-1963
22- 8-1964
22- 8-1964
22- 8-1Hfi4
2:l·l l-1964
30- 3-1965

l- 4-196,5
11- 7-1965
16- S-1965
17-10-1966
23-12-1966
15- 9-1967
21- 6-1968

7-12-1968
10- 1-1969
17- 4-1969
10- 7-1969
23-12-1971
29- 8-1972
23-12-1972
23-12-19í2
31-12-1972

5- 4-1973
16- 4-1973
17- 8-1973

1973
16- 3-1974
20- 7-1974
14-11-1974
13- 2-1975

3- 4-1975
3- 4-1975

21- 5-1976
7- 6-1976

18- 6-1976
30-10-1976

7- 5-1976
28-10-1977
11-11-1977

Fm,T: Revista Econòmica del Banc Industrial de Catalunya, núm. 3, 1976, i elaboració pròpia. 

A1'':'s"EX :-.ÚM. 8. 

Evolució del P.l.B. al cost dels factors i a preus corrents 

(Catalunya) 

1964 
Sectors milúms pts. 

Activit�ts pnmàries 18.423.1 
Activitas secundàries més mineria 96.092;9 
Total activitats no terciàries 114,516,0 
Total activitats terciàries 94.3<Y7,8 
Administració 6.067,7 
Financera 18.869,4 
Comercial 26.131,3 
Transports i comunicacions 13.498,0 
Altres serveis 29.741,4 

1969 
% milions pts. 

8,8 
4ú,O 
54,8 
45,2 

2,9 
9,0 

12,5 
6,5 

14,2 

27.022,6 
183.699,9 
210.722,5 
181.461.0 
11.060,9 
36.981,0 
52.715,8 
22.727,6 
57.975,7 

6,9 
46,8 
53,7 
46,3 
2,8 
9,4 

13,4 
5,8 

14,8 

TOTAL 208.823,3 100 392.183,5 100 

1975 
milions pts. 

44.544,0 
547.688,0 
592.232,0 
549.846,0 

32.265,0 
114.362,0 
141.663,0 

60.307,0 
201.249,0 

3,9 
47,9 
51,8 
48,2 

2,8 
10,0 
12,4 

5,3 
17,6 

1.142.078,0 100 

J-'o:,,;1: R.1nc ck Bilbao: La Renta NacioTUJl y su distrilmció11 prot.:-i11cial. Anvs 1964. I 969 i 19ï.'5. 
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Ta.xa crei
xement 
acumulatiu 
anyal 

8,36 
17,14 
16,11 
17,38 
16,41 
17,80 
16,61 
14,58 
18,98 

16,70 



A:-.11.El( i..'ÚM. 9. Estructura dels 01it¡111ts de les activitats 
lcoRectives terciàries DE�ANDA FINAL C0\1POSICló 

FEHCE:\TL'AL Export. a TOTAL Espanya i HECUHSCJSj 
Co=J FBCF l Demanda Demaruia intermèdia ( 0) final( º ) Variació resta del li T l L!TZAT. s es.) d'estocs 

i 
mún ( milions de J)i 

l 

Activitats primàries 62,8 37,0 72,9 - 2,6 24,.5 74.493,0 
Activi tas secundàries més 34,3 20,5 2,7 42,.5 508.120,.5 
mineria 35,8 63,4 
Total activitats ]l() terciúries 39,3 60,0 37,3 18,9 2,7 41,J 582.613,.5 
Total activitats terciàries 25,7 70,6 89,6 7,0 0,9 2,4 187.553,.5 
Administració 13,2 58,8 100,0 - - - 11.406,2 
Financera 27,9 69,8 100,0 - - - 37,860,0
Comercial 24,1 75,3 70,0 19,5 2,9 7,5 ,5,5.842,4 
Transports i comunicacions 50,2 46,5 90,3 9,.5 º" - 26.009,6.� 

Altres serveis 17,0 79,9 100,0 - - - .56.435,3 

TOTAL 36,0 62,6 51,7 1 5,6 2,3 30,4 770.167,0 

( 0) .-\ la demanda intermèdia i final c,,l afegir les exportacions a la regió "sui generis" per constituir el
total de recursos utilitzats.

Fo:-.T: Tabla input-output de l'economia catalana, 1967. 

Evolució del PIB a preus constants (base 1964) Catalunya 
1964 1969 1975 Sectors milions ptes. % milions ptes. % milions ptes. 

Activitats primàries 18.423 8,8 21.652,7 7,2 21.477,3 4,6 
Activitats secundàries més 
mineria 96.092,9 46,0 156.340,3 52,0 255.690,0 54,7 
Total activitats no terciúries 114.516,0 54,9 177.993,0 59,2 277.167,3 59,3 
Total activita'ts terciàries 94.307,9 45,2 122.764,0 40,8 190.604,9 40,7 
Administració 6.067,7 2,9 5.483,8 1,8 7,660,2 1,6 
Financera 18.869,4 9,0 26.624,2 8,8 42,184,4 9,0 
Comercial 26.131,3 12,5 33.879,0 11,3 43,561,8 9,3 
Transports i comunicacions 13.498,0 6,5 17.257,1 5,7 27.778,4 5,9 
Altres serveis 29.741,4 14,2 39.519,5 13,1 69.420,1 14,8 

TOTAL 200.823,8 100 300.757,0 100 467.772,2 100 

Taxa creixement acumulatiu anyal 
1,4 

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

7,6 

Fo:-.T: Banc de Bilbao: La Renta ,Vacio11al de E.�¡1c,11a u s11 di.1trilwció11 ¡¡ror;iucial. CNE 1fJ70-1976 
avenç 1976 I.J'\.E. Elahorac.:ió pròpia Cí':F, 1964-HJïO i aven�· 1D71 I.:\f.E. 

1 ndex de preux 

PIB 
Activitats col·lectives pnmanes 
Activitats col·lectives secundàries 
Activitats no terciàries 
Activitats terciàries 
Administració 
Financera 
Comercial 
Transports i comunicacions 
Altres serveis 

més mineria 

1964 1969 1975 

100 133,7 249,8 
100 124,8 207,4 
100 117,5 214,2 
100 119,5 212,9 
100 151,7 297,l 
100 201,7 421,2 
100 138,9 271,1 
100 155,6 325,2 
100 131,7 217,2 
100 146,7 289,9 

For,r: CNE 1970, 1975 i avenc; 1976 INE. Elaboració pròpia. CNE 1964-HJ70 i avenç 1971. 

Taxa de creixement acumulatiu anyal 
8,7 
6,9 
7 ') ,-

7,1 
10,4 
14,0 
9,5 

11,3 
7,3 

10,2 

67 



O' 
00 

:\:-.:-EX :-.t:�t. 12. 
Població activa. (xifres absolutes i percentatges) 

.--����������� Activitats primàries a) Indústria i rrúnes h) Electricitat, aigua i gase) Construcció Total (a + b + c) Activitats secundàries Comerç Transports i comunicacions Serveis oficials públics i personalsTotal activitats terciàries Aactivitats mal especificades 

1940 1950 (l). Catalunya % Espanyal % 11 Catalunya% Espanya 
305.02..5129,514.654.701154,8368.053 35,7 1.755.887 20,7
62.832\ 6,1 

430.885 41,8142.552 13,842.151 4,1111.406 10,8 296.107 28,7 

391.070 
2.146.957572.215311.394813.030 1.696.639 

4,6 
2..5,3 6,7 3,79,6 
19,9 

328.3825&7.02410.828100.124
697.976145.19271.679218.791435.66220.254

2.2,1 5.271.03739,6 2.077 .8240,7 56.512 6,7 574.279
47,1 2.708.6159,8 697.6744,8 421.30514,8 1.522.47529,4 2.641.4541,4 171.951

1690 (l) % 11 Catalunya % Espanya % 
48,819,20,5 5,3
25,16,53,914,124,51,6

264.623692.()6913.326126.898
832.293178.28488.022251.308517.61481.475

15,640,80,87,5
49,110,55 9 .-14,830,5 4,8 

4.696.3792.572.98563.242 7.50.981
3.387.208941.734 523.5721.724.5893.189.89.5543.087

39,721,80,56,3
28,7 7,S4,4 14,6 27,04,6

(º ) 1970 (l) Catalunya % Espanya % 
166.173837.10220.277214.916

1.072.295217.615106.585276.990701.HlO34.7,53

8,4 42,4 1,010,9
54.3 16,15,414,0
3.5,5 1,7

2.958.725124,8 3.145,708 26,4 86.5.52 \ 0,7 1.217.129( 10,2. 
4.449.389 37 ,41.813.067 15,2659.310 5,.51.870.498 l.'5,74.342.875 36,5157.0ï:5 1,3

TOTAL l.(}32.017 100,0 8.498.297 100,01.482.274100,010.793.057 100,0 1.696.00.5 100,0 ll.8Hi.569 100,0 1.974.411 100,0 11.908.064 IOO,O 

For-.TS: Lasuen, J. R. i Racionera, L., "La población activa en Espafa 1860-1969", a l'obra El d<'sarmllo i11d11.1triol de Cata/111ïu. Institut d'Economia ck l'Empn·sa.Censos de població. Any 1960 i 1970. Súcz, A., L'uctii:,itul eco11ò111ica dels catala11s, al llibre Economia de Catalrmya, au1i. Banc ei(' I3ilb.w. 

:\,·üx ,(,,1. 13. :\,_,EX :-Dr. 14. 
Percentatge creixement acumulatiu anual de _la població activa (1940-1960) 

Catalunya Espa11ya Catalunya Espanya 
Activitats primàries -9,9 0,04 -9;6 -9,6 
Indústria, mines, electricitat, agua i gas 3,1 1,9 1,8 1,9 
Construcció 3,4 3,2 4,9 4,5 
Activitats secundàries 3,2 2,2 2,3 2,5 
Comerç 1,1 2,4 5,4 6,1 
Transports i comunicacions 3,6 2,5 1,8 2,1 
Serveis oficials, públics i personals 3,9 3,6 0,9 0,7 
Activitats terciàries 2,7 3,1 2,8 2,8
TOTAL 2,4 1,6 1,4 0,1 

Fo-.;T: Jd. A:-.:-.x :-.t:\!. 12. 

Disti ibució sectorial de la població uctii;a ocupada 

ConstruccióAgrícola Indústria ·serveis 
Total 

L Catalunya l[ Espanya J 
- = 

l Valors l absoluts 1975 % 
231.694 10,6150.878 6,9949.925 43,5851.589 39,0

2.184.086 100,0 

Valors ¡ absoluts 1975 X
1.214.649 9,7 2.618.063 :21,53.541.877 :28,4 5.020.773 40,4 

12.457 .362 100,0 

FONT: Enquesta de Població Activa, octubre-desembre,1975, I.N.E. 



A:-r-EX :-.fo1. 15. 

El test de fiabilitat 

Pot definir-se de Ja manera següent: 

Siguin: 

K: la constant que ens dóna el llindar de selecció de 
les empreses (xifra d'ingressos mínima per formar 
part de la mostra de "Fomento de la Producción" 
-600 milions de pessetes per a 197&-). 

x,: valor dels ingressos de l'empresa i {i = l, 2, ... n). 

;\:,;NEX NLM. 16. 

Per determinar les situacions d'esoecialització i amb 
la finalitat d'eliminar aqnelles de molt lleugera e�pe-
cialització hem considerat pertinent establir una ban
da de fluctuació de ± 10 % en relació als percentatges 
resultants. 

Siguin: 

Xi: xifra d'afers cie les grans empreses de la branca 
industrial j. 

Xe J: xifra d'afers de les grans empreses domiciliades 
n: l'empresa més petita de la mostra, de cada indústria. a Catalunya de la branca industrial j. 

Podem definir els index següents: l: X ic 

Index de fiabilitat 

3 

2 

o 

Condicions 

n 

l: X, 

i=l 
X.< 

10-0 

n 

l: X, 
i= l 

Xn< 
20 

no hi ha cap gran 
empresa a la branca 
industrial o X, < 2 K 

A fi de reduir al max1m els marges d'error o de no 
forçar interpretacions limitarem la nostra anàlisi a 
aquelles branques industrials que presentin informació 
de ffobilitat 2 ó 3. 

pe,=--
l: X ¡ 

En base als criteris exposats direm que les grans em
preses domiciliades a Catalunya pertanyents a una 
branca industrial manifesten: 

1976 1974 

a) Especialitz;ació pe
¡ > 24,0% pC ¡ > 23,4%

a. l. especialització
acusada

pe¡ > 40,0% pe
¡ > 40,0%

b) Subespecialitz;ació pe¡ < 19,6% pe
¡ < 19,2%

b.l. subespecialització pe¡ <
acusada

12,0% pe
¡ < 12,0% 

c) Equilibri 19,6 � pe
¡ . 

.,¿ 24% 19,2 � pe¡ �

bY 

23,4% 



Cra11s empreses i1:d 111·tria/.1 do111iciliades a Catal,wya. Aua/1.11 ¡,cr i>Tmll¡ues 11ul11,t11<1/., \ J <1:h¡ 

,Vit:d/ de 
finl,ilitat Nom/Jre d'empreses Situació lm¡,ortònria <h· 

�- --

�-
la hra11ca so/m· 
elç ingressos 

�
"' t l B 

de. les gnms cm 
:::, "-;:::"' '� preses ('J) "' = 

_::g� ] 
·:: � .G ..:.:: :::·G� ·- "' 
i f;;i 

l 
��l

-� C,. g ·;: <3 � "' � :-:: � �ü 5 kl f; ..:)- .:: ti Coc/i Hra11ca -t5 "' 
C:,- ::l ::::  iS� 2 3 "-;:::"' "" ¡.,_¡ :r.: -..:>  Clü 

� 

111 Extracció, preparació i aglo-mernció d'hulla x - 4 - 0,4 130 Refí de pcrtoli x - 14 - 12,0
I.� l l'rocluccio. transport i clis-

trib11ció <l'energia elèctrica x 6 24 20,7 5,6 .'5,8221 Sidcnirgia x 4 40 3,3 0,9 6,2222 Fahricació de tubs d'acer x 2 10 11,8 0,4 0,3223 Trefilat, estirat, perfilat, la-minat en fred de l'acer x l 10 10,0 0,3 0.7224 Producció i primera trans-formació de metalls no ferris x 3 5,9 0,7 ry � :..,,") 242 Fabricació de ciments, calçi guix x 4 29 .35,7 2,1 1,3243 Fabricació de materials per a la construcció de formigó,ciment, guix, escaiola i d'al-tres x 2 5 12,7 0,3 0,4246 Indústries del vidre x 3 11 12,0 0,4 0,7247 Fabricació de productes ce-ràmics x 2 8 59,9 l, l 0,4251 Fabricació de productes quí-mies bàsics (excepte produc-tes farmacèutics de base) x 22 48 42,3 9,2 4,7252 Fabricació de productes quí-mies afectats principalmenta l'agricultura x 8 18 36,0 2,4 1,5 253 Fabricació de productes quí-mies afectats principalment ala indústria x 15 34 48,7 3,9 l,fi 
254 Fabricació de productes far-macèutics x ' 22 53 42,5 3,6 1,9
255 Fabricació d'altres productesquímics afectats principal-ment al consum final x 11 26 47,7 3,0 1,3
316 Fabricació d'eines i articlesacabats en metalls, amb l'exclusió de material elèctric x 6 45 19,8 1,4 1,6
321 Construcció de màquines i tractors agrícoles x 2 6 43,3 l ,l 0,5
325 Construcció de màquines iequip per a mineria, cons-trucció i obres públiques,siderúrgia i fundició i d'ele-vació i manipulació x 4 28 11,2 0,5 0,9
330 Construcció de màquinesd'oficina i ordenadors (inclo-sa la seva instal·lació) x 4 10 29,9 1,4 l,l
341 Fabricació de fils i cableselèctrics x 8 8 100,0 1,7 0,4
342 Fabricació de material elèc-trie d'utilització i eq_uipament x 14 40 30,2 3,5 2,5
345 Fabricació d'aparells electro- 1,7 1,5domèstics x 6 18 23,7
351 Fabricació d'aparells i equip 1.2de telecomunicació x o 9

-

361 Construcció i muntatge de vehicles automòbils i els seus 6,5 motors x 4 15 9,7 2,9
.363 Fabricació d'equips, accesso-

l ris i peces de rec;rnvi per a 18 19,0 0,6 0,7vehicles automòbils x 4

t 
Constmc:ció naval. Reparació 2,4i manteniment de vaixells x - 23

l Constrncció, reparació i man-teniment de material ferro-
viari x l 5 22,6 0,5 0,5

70 



441 Fabricació d'oli d'oliva x l 17 3,8 412 Fabricació d'olis i greixos, vegetals i animals (excepte oli d'oliva) x o 13413 Sacrinci de ramat, prepara-ció i conserves de carn x 22 53 52,l 414 Indústries làcties x 13 46 39,4 416 Fabricació de conserves de peix i altres productes del mar x l 15 9,4 420 J nclústria del sucre x l 5 30,4 421 Indústria del cacau, xocola-ta i productes de connteria x 4 12 48,3 422 Indústries de productes per a l'alimentació animal (in-closes les farines de peix) x 15 31 47,0 424 Inclústries d'alcohols etílics de fermentació x - 10
425 indústria vinícola x 6 22 36,0 427 Fabricació de cervesa i mal-ta cervesera x l 8 16;6 
428 Indústria de les aigües gash-s<:s i altres begudes analcohò-· liques x 2 9 19,7 429 Indústria del tabac x l 9 6,17 431 Indústria del cotó i les seves mescles x 22 30 69,9 42.1 Confecció en sèrie de peces de vestir i compliments del vestit x 6 17 30,8 471 Fabricació de pasta paperera x o 4-172 Fabricació cie paper i cartú x 6 23 19,9 473 Transformació del paper i l cartó x 3 14 21,8 475 Edició x 8 14 52,5 481 Transformació del cautxú x 2 6 24,7 501 Edificació i obres públiques (sense predomini). Demolició x 4 17 14,8 502 Construcció d'immobles x 9 40 257 503 Obres públiques x 4 13 15,0 

FONT: Elaboració pròpia en base a la informació de la revista "Fomento de la Producción". 
AN'.\'EX NÚM. 17 bis. 
Extensió del sector químic fins· t1 les brallq11es a 11ir:ell ..J di¡.:,ita 

Codi Branca 

251.1 Fabricació de producotes químics orgànics d'origen petroquímic 251.2 Fabricació d'altres productes químics orgànics 251.3 Fabricació de productes químics inorgànics (excepte gasos comprimits) 251.4 Fabricació de primeres matèries plàstiques 
ZSI.6 Proclucdó de fibres artificials i sintètiques 252. l Fabricació d'adobs253.1 Fabricació de gasos comprimits:2.'53.3 Fabricació cie pintures, vernissos i laques 254.2 Fabricació d'especialitats i d'altres productes farmacèutics 
:255.l Fahricacic'i de sabons de tocadetergents i lleixius 

Fiabilitat 
Total 

Situació 

2 3 empreses Especialització 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

7 

14 
15 
9 10 
7 

10 
45 
9 

l 

52,5 
51,6 
71,9 31,4 
47,8 
41,1 
44,4 
49,ï 

Eqtdlilm 

0,3 1,3 
1,4 

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

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

Subespe
cialització 

9,2 
7,6 

2..'55.2 Fahricacic'i d(' sabons comtms, clor i d'altres productes cie perfumeria i cosmètica x ����-4-8-,6�����--'����� 
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Control intemacional de les gra11s empreses ind11strial.1· ( 1.974-1976) 

,'\'ombre d'empreses Ingressos (%) 

C.E.E.
Resta d'Europa 
E.U.A. i Canadà 
Resta 
Sense control exterior o

. desconegut 

Catalunya 
1974 1976 

66 71 
14 14 
28 31 

l l 

193 240 

E;panya 
1974 1.976 

190 212 
4] 42 

120 130 
4 5 

700 82.5 

Catalunya 
J974 1976 

2.5,1 2.3,2 
6,9 6,4 

12,.5 12,4 

.55,6 58,1 

Es¡ianya 
1974 1976 

21,1 20,6 
3,4 3,4 

17,8 18,2 
-

.57,7 .57,8 

ToT . .\L 302 357 1.055 121.5 100,1 100,I 100,0 100,0 

NO'rA: Atès que entre 1974 i 1976 hi ha un salt en relació a la xifra d'ingressos mínima per a formar 
part de la mostra cie "Fomento de la Producción"(l974: 400 milions de ptes.; 1976: 600 milions de 
pessetes), s'ha prescindit de les empreses que solament i:,ren incloses a la relació de 1974. 

FoNT: Elaboració pròpia a partir de la informació "Fomento de la Producción''. 

A1<NEX XÓf. l[), 

Distriln,ció del control exterior de l'oferta focalitzada a Catalwiya (hranq11es i11d11strials d'especialització). (1976) 
Europa excepte E.U.A. 

Codi Branca C.E.E. C.E.E. i Canadà Total 

242 
247 
251 

252 

253 

254 
2..55 

321 
330 

341 
342 

413 

414 
42(}, 
421 

422 

425 
431 
453 

481 

Fabricació de ciment, calç i guix 
Fa hricació de productes ccriunics ( 

0) 

Fabricació de productes químics bàsics (excep
te productes farmacèutics de basc) ( º) 
Fabricació de productes químics afectats fona
mentalment a l'agricultura 
Fabricació de produc:tes químics afectats a la 
indústria fonamentalment( º) 
Fabricació <le producte� farmac;èutics ( º) 
Fabricació d'altres productes químics afectats 
fonamentalment al consum final (º) 
Construcció de màquines i tractors agrícoles (º) 
Construcció de màquines d'oficina i ordenadors 
(inclosa la seva instaHació) 
Fabricació de fils i cables elèctrics (º) 
Fabricació de material elèctric d'utilització i 
equipament 
Sacrifici de ramats, preparació i conserves de 
carn ( º) 
Indústries làcties
Indústries del sucre 
Indústria del cacaÚ, xocolata i productes de con
fiteria ( º) 
Indústries de productes per a l'alimentació ani
mal (incloses les farines de peix) ( º) 
Indústria vinícola 
Indústria del cotó i les seves mescles (º) 
Confecci6 en sèrie de peces de vestir i comple
ments del vestit 
Edició ( º) 
Transformació del cautxú 
Construcció d'immobles 

53,5 

61,5 

15,1 

52,7 
12,4 

29,0 

36,0 
36,1 

19,9 

5,3 
24,8 

24,0 
14,2 

90,9 

2,1 

.5,0 

20,0 
29,4 

9,7 

32,8 

64,5 

Fol'òT: Elabor,1ció prúpia a partir de la i11forrnació de "Fomento de la Producción". 

:\:\:O,:EX :O,:l'.\I. 20. 
Grans empreses i xifra d'ingressos segons localització àrea econòmica 

(1976) (%) 

91,9 

23,5 

2,0 
10,l 

82,3 

45,4 

4,4 

43,4 
25,5 

Espanya menys Es¡Jl.mya nwnys 
Catalunya ,\fadrid 
%G.E. %1 i G E 

C.E.F.. W,9 2.3,2 1?:; 
F11rnpa a111h 1·\d11si,',
de la C.E.E. 3,9 6,4 
F.l i .:\. i C.111adú 8,7 12,4 
:S.'o participacit', o par-

..__ti_c_i p_a_c_ic_·, _l_lt_·s_L'_º_"_'' g_''_"_I._·, � / 67, 4 ��� 

, ,3 

5,8 
6,8 

5,2 

% I 

24,9 

3,7 
22,6 

48,8 

Catalunya i Madrid Catalunya 
%G.E. '.tl %G.E. %1 

12,3 12,8 16,5 19,9 

1,3 0,8 3,3 2,5 
ï,b 1.5,8 ll,6 19,8 

78,5 70,6 68,6 57,7 

F.i.vr: Elalx>racit', pri>pia a partir de la informació dc"Fomento de la Produceiún". 

l 

53,5
91,9 

87,l 

20,l 

74,7 
51,9 

29,0 
82,3 

36,0 
81,5 

29,6 

9,7 
57,6 

0,0 

64,5 

43,4 
49,5 
14,2 

0,0 
0,0 

90,9 
0,0 

Mitjana 
pom! erada 
% G.E. %1 

17,5 20,5 

3,5 3,4 
10,8 18,2 

68 � ·- 57,8 



Control de l'oferta de ¡;roductcs industrials en el mercat es¡Jan¡¡o/ . . \11,,/isi l"'r /,/,•r·s r·r·u11ríniic, ( ]<)7(i) 1-,) 

Europa <'Xct•ptc 
Codi Brar;ca i11d11strial C.E.E. C.E.l:'.. U.S.A. i C:mwd,, 

130 
221 
222 
:224 

242 
213 

246 
247 
251 

2.52 

233 

254 
255 

316 

321 
325 

330 

341 
342 

345 
351 
361 

363 

381 

412 

413 

414 
421 

422 

Refinat de petroli 
Siderúrgia 
Fabricació de t11bs d'acer 
Prod11cció i primera transformació de metalls no 
ferris 
FalHicació de ciments, calç· i guix 
Fabricació de materials per a la construcció en 
formigó, ciment, guix, escaiola i altres 
Indústria del vidre 
Fabricació de productes ceràmics 
Fabricació de productPs r¡ttímics bàsics (excepte 
productes farmacl'Utics de basc) 
Fabricació de productes químics afectats princi
palment a l'agricultura 
Fabricació de productes r¡uímics afectats ¡xin
cipalment a la indústria 
Fabricació de prod11ctse farmacèutics 
Fabricació d'altres productes afectats principal
ment al consu111 final 
Fabricació d'eines i articles acabats en metall, 
amb exclusió del material elt'ctric 
Construcció de m,\quincs i tractors agrícoles 
Construcció dl" màr¡11in<"s i <"r¡nip per a la minP
ria, construcció i obres públiques, siderúrgia i 
fumlició i d'elevació i mallipnlació 
Construcció c!P màquines d'oficina i ordenadors 
(inclosa la seva instal·lació) 
Fabricació de fils i c,1bles elèctrics 
Fabricació de material elèctric d'utilització i 
equipament 
Fabricació d'aparells elcctrodornl'stics 
Fabricació d'aparells i equips de tE'lecomunicació 
Construcció i muntatge de vehicles automòbils 
i els seus motors 
Fabricació d'equip, accessoris i pcce., dt> recan,·i 
per a vehicles automòbils 
Construcció, reparació i manteniment de mate
rial ferroviari 
Fabricació d'olis, greixos, vegetals i animals 
(excepte oli d'oliva) 
Sacrifici de ramats, preparació i conserves de 
carn 
Indústries làcties 
Indústria del cac,lll, xocolata i prod11ctes de 
confiteria 
Indústries de productes per a l'alimentació ani
mal (incloses les farines de peix) 
Indústries d'alcohols etílics de fermentació 
Indústria vinícola 

424 
425 
427 
428 

Fabricació de çcrvesa i malta <:crvcsera 
Indústria dt' Ics aigües ,nincrals, aigut's gasn""S 
i altres begudes analcohc'iliques 
Fabricació de pasta paperera 
Fabricació rle paper i cartó 

1 �3.8 
7.9 

18,0 

44,ï

74.l 
l 1,6 

fll,6 

4Ll 

48.8 
20,G 

30,fl 

23,.5 
,3,1 

29.8 

6,4 
3fl,l 

.33,7 
18,6
.5,2. 

69,2 

21,l 

18,6 

3,3 
11,3 

4,4 
14,l 

22,7 
16,2 
31,3 

31,2 
9,4 

0,7 

70,7 

2,0 

9,7
16.7 

2,6 

2,8 

5,7 
8" ,-

5,2 

22,6 

19,6 

0,6 
16,4 

38,9 

471 
472 
473 
481 

Transformació de paper i cartó 20,3 

l 

l 
l 
l 

l 

l
l 

•12,fl 
2.1,7 
7,ï 

16,1 

4,7 
5.5.I 

2-3,8

8,0
17,9 

2.3,2 

13,9
78,5 

23,G

61,7
45,4 

24,5
12,3 
89,9 

21,2

26,4

42,6

6,8 
2,5 

33,9 

12,0 
13,4 

47,4

4,.5 
12,0 
18,4 Transformació del cautxú fl8,0 

JL-�������������������������--�������������--������-' 

NOTA: Solament s'han pres en consideració ar¡uells casos en qui· hi participació c,.tra11gera total supera el 
20 �-

For-;T: Elahoració pròpia a partir de la informació de "Fomento de la Producción" . 

. \NNfX Nl'M. '2:2. 

Distrilmcicí de les sit11acions de mercat a Es¡¡a11ya (19í6) 

Pes itulustrinl % to.tal 
.\' 1í1n. f,,w11¡111·.1· gran.s ·empreses 

Casos d'oligopoli sense dominació 
Ca.rns d'oligopoli amb dominació 
Casos clc q11asi-monopoli 
Casm sense oligo¡x1li ni dominació 

Ca.•H>S am h informació ins11ficient 

35 
3 
9 

10 --
57 
72 

59,7 
6,8 

11,4 
13,8 

91,7 
8,3 

FoxT: Elahorac-iú prúpia a partir de la infom1ació <le "Fomento de la Producción". 
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/)i.,tril>11ci1i dr lrs situacin11.s de mercat per a Ics hra111¡11n d'n¡¡eci,1lit-:,u:irí catalmw (1976) 
l'f'.\' de la Pe,,!" la 

l11wl(11 din,· 
l'ccotu111tia 
t'.\'/Jllllt¡ula 

Casos d'oligopoli Sf'nSe dominació 
Casns ,l'oligopnl1 amh don,inadó 
Casos dL' rp1asi n101Jopoli 
Caso, se!lse oligopoli ni rlo111inació 

Branques de 110 especialització 
Br:HH]11es amb fiabilitat ins1 1ficient 

Súrn. de 
hra71(/tlC.� 

16 
l 

6 

'31 

ï2 

hrcmca dins 
i'l'cotw111ia 
catalana 

:32,7 
l'i4,2 

:21, l 

.sru 

23,7 
rn.9 

17 G 
l.l 
2..:2 

J()Jj 

.'ll,:í 
G0.:2 
8 . .') 

Fo\1: ElalH,r.iciú prc',pia a partir d,· Lt inlorni;1c11·, de "Fonw11to de b l'rnd 11 ccic'm". 

:\_,,-,-;s \Dl. :2-l. 
Caracteriuzció de les sit11acions r/'o/igo¡,o/i ( l })76\ 

Codi Branca Amplit11d 

130 
151 

223 

224 

Refí de petroli mitjana 
Producció transport distribució d'('nergia 
elèctrica ' estreta 
Trefibt, estirat. perfilat, laminat en fred de 
l'acer mitjana 
Prod11cció i primera lra11sformaciú de mPtalls 
110 ferris estreta 

nescq11ilihri !Ji111m1isme

molt normal 

relatiu hi1:1·rríuid .. ...,a 

molt molt 

:?.4G 
321 
330 

Indústria dPI vidre tendi·ncia mono- duopolística 
Con"">tn1n:iO dt" n1�'1q111nc.'I i tral'tor� ;q .. !T1<·ol{·� tendència Jnono-

relatiu 
molt 
molt 

nonnal 
rigidesa 
rigidesa 

341 
342 

345 
351 
361 

363 

370 

381 

411 
412 

420 
422 

424 
427 
453 

472. 
47:S 
475 
481 
.501 

503 
251.1 

251.2 
251.3 

251.4 
251.6 
252.1 
253,3 
254.2 

255.1 

255.2 

Construcció de 111àquincs d'oficina i d'ordcna- ¡xilística 
dors (inclosa la seva instal·lació) estreta (amb 

do111inació) 

Fabricació de fils i cables elèctrics 
Fabricació de material elèctric cl'utilització 
equipament 
Fabricació d'aparPlls electrodomèstics 
Fabricació d'aparells i cc¡uip de· telecomunicació 
Construcció i rn11ntatgP de vehicles a11tomòbils 
i els seus motors 
Fahri"aci(, d'equip, al'c,·ssori, 1 peces tl,· rccan\'i 
per a vehicles automòbils 
Constrncció naval. Reparació i manteniment de 
vaixells 
Constrncció, repar::tl'iÓ i mantcnin1l'tü de mate
terial ferroviari 
Fabricació d'oli d'oliva 
Fabricació d'olis i greixos, vegetals i animals 
(excepte l'oli d'oliva) 
Indústria del sucre 
Indústries cie productes per a l'alimentació ani
mal (incloses les farines de peix) 
Indústries d'alcohols etílics de ferme!ltació 
Fabricació de cervesa i malta cervesera 
Confecció en sèrie de pecL'S de vestir i con1p]c_ 
ments del vestit 
Fabricaci(, cie papPr i cartó 
Transforn1aci,, de paper i cartú 
Edició 
Transformació del cautxú 
Edificació i obres públiques (sense predomini). 
Demoliciú 
Obres públiques 
Fabricació de productes químics orgànics d'ori
gen petroquímic 
Fabricació d'altres productes químics orgànics 
Fabricació de productes químics inorgànics (ex
cepte gasos comprimits) 
Fabricació de primeres matèries plàstiques 
Producció de fibres artificials i sintètiques 
Fabricació d'adobs 
Fabricació de 1iint11res, ,·ernissos i laques 
Fabricació d'especialitats i d'altres productes 
farmacèutics 
Fahrkació de sabons comun,, detergents i 
lleixius 
Fabricació de sabons de tocador i d'altres pro
ductes de perfumeria i cosmètica 

estreta 

mitjana 
diluïda 
estreta (amb 
dominació) 
estreta 

dilllitla 

estreta 

estreta 
estreta 

estreta 
estreta 

estreta 
estreta 
estreta 

estreta 
estreta 
mitjana 
mitjana 
estreta 

mitjana 
estreta (amb 
dominació) 
estreta 
estreta 

estreta 
dil11üla 
estreta 
estreta 
mitjana 

estreta 

estreta 

mitjana 

tendència mono- reduït 
duopolística 

relatiu molt 

relati u rec! uït 
relatiu molt 
tendència mono- normal 
duopolística 
molt normal 

relatiu molt 

molt rigidesa 

relatiu rigidesa 
relatiu normal· 

molt molt 
relatiu reduït 

relatiu normal 
relatiu rigidesa 
rPlatiu molt 

molt reduït 
molt rigidesa 
relatiu molt 
relatiu molt 
molt rigidesa 

relatiu normal 
molt reduït 

molt molt 
molt reduït 

relatiu nomia] 
relatiu molt 
molt reduit 
molt hi¡"l<:'rrigiclt'sa 
molt normal 

relatiu nonnal 

molt rigidesa 

relatiu molt 

Fo-.T: Elaboral'ÏÚ pròpia a partir de la infonnació de "Fomento de la Producción".
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A :-:-EX :,.;ú�r. 25. 

Control exterior de l'arena oligopolística en les branl¡1ies d'es11ecialit:::ílció catalmw 

Codi Branca 

321 Construcció de múquines agrícoles i de tractors: 
agrícoles 

330 Construcció de màquines d'oficina i ordenadors 
inclosa la seva instal·lació) 

341 Fabricació de fib i cables elèctrics 

342 Fabricació dt> matt>rial el(\ctric d'utilització i 
equipament 

420 Indústria del sucre 
422 Indústries de productes per a l'alimentació ani

mal (incloses les farines de peix) 
453 Confecció en sèrie de peces de vestir i comple-

ments del vestit 
475 Edició 
481 Transformació del cautxú 
251.3 Fabricació de productes químics inorgànics (ex

cepte gasos comprimits) 

251.4 Fabricació de primeres matèries plà,tiqu<'s 
251.6 Producció de fibres artificials i sintètiques 
252.1 Fabricació d'adobs 
253.3 Fabricació de pintures. vernissos i ],ques 
254.2 Fabricació d'especialitats i d'altres - productes 

fam1acèutics 

255.1 Fabricació de sabons con11ms, detngcnts i lleixius 
255.2 Fabricació de sabons de tocador i d'altres pro

ductes de perfumeria i cosmètica 

% ingressos em-
preses oligopo-
Ustiques cata-
lanes sota co,l 
trol exterwr 

100 

83,3 
86,l 

79,3 

69,5 

o 

14,4 

100 

64,7 

94,4 
100 

41,I 
54,3 

.

61,0 

60,4 

54,3 

Fo:-T: Elaboració pròpia a partir de la informació de "Fomento de la Producción". 

Rrgió liet1.r'111ò11ica 
en conjunt 
de l'arena 
oligopolística 

USA (81 %) 

USA (70,9%) 
USA (45,6%) 
CEE (40,4 %) 

CEE (41,5 %) 
USA (37,8%) 

-

USA (47,6%) 

-

-

CEE (69,9%) 

CEE (39,9%) 
USA (24,7 %) 
CEE (69,3%) 
CEE (&'.3,9 %) 
CEE (41,l %) 
CEE (45,1 %) 

EUR-CEE (35,5 %) 
CEE (26 %) 
CEE (60,4 %) 

USA (54,3 %) 

F, 
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2/2 MODELS DE CREIXEMENT A LLARG TERMINI:
UN COMENTARI D'APLICACIÓ CATALUNYA 

Jo¡¡n HORTALA 
Alfred PASTOR 
Miquel PUIG 

1. INTRODUCCIÓ

Aquest !reball té corn a objectiu la discussió de l'apli
cació de rnodcls d . ..: creixement a l '..:conomia cata
lana i la presen1ació d·un específic. po,ant en n:lku 
els resul1ats i les sev..:s limitacions. 

Tot model és una abstracció de la realitat. i en aquest 
cas un model discrimina entre la multitud de forces 
presents en cl procés de creixement. L'elecció de Ics 
variables qu..: estaran pr..:sents es fa inevitahkmcnt 
atenent-se a tres criteris: en primer lloc Ics variables 
que resulten de l'aplicació de la teoria econòmica 
«pura»; en segon, Ics més específiques de l'economia 
estudiada que la situació o cis estudis regionals ha
gin posat de manifest; i per últim actua cl principi 
de disponibilitat de ciades estadístiques. criteri for
tament restrictiu. 

[l primer tipus cie variable és constitu'1t bàsicament 
p..:r la població. l'acumulació de capital. cl crcix..:
mcnt tecnològic (exogen), cis intercanvis exteriors i 
pocs més (lot i que la llista s'allargaria de no inter
venir el tercer criteri). El segon tipus cie variables 
es refereix a espai inclustrialitzable, comunicacions, 
recursos naturals, aigua, cte. 

El moclc.:1 que presentarem més marcaclamcnt «ma
crocconòmic» i prescindeix totalrncnt del segon tipus 
(k variables: això degut sobretot a la inexistència 
de cladi.:s aplicables. 

Creiem, però, que cl model no esti't çonstruït en cl 
buit i que si no descriu amb precisió cl meeanismt: 
di.: 1 creixement (i quin model pot pretendre fer-ho') 
sí informa dels trets generals que cl governaran. Som 
de l'opinió quL: la teoria pura pot ser molt útil 
..:n posar en relleu 4uines són les v.iriablcs més abs
tractes i quins els equilibris més fonamentals que hi 
iugucn. 

l voldríem r..:ssaltar qu..: cl model ha de ser jutjat 
també tenint en compte l'cxisti:neia i la qualitat cie Ics 
fonts estadístiques. avui per avui rcdu1des ,, zero a 
nivell regional. 

L'objectiu ccncrct d'aquest treb,rll no és altre que 
L1 ,kscripçió d ·,1que�t model. l.i seva aplicació a l 'cco

no111ia csp,rnyola i. cnscrns, l'aplicació a l"i1mbit ca
talà. 

2. EL MODEL
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2.1. EL CONCEPTE DE CREIXEJ\fF.'-JT A 
l.l ARC TERML\'I

'.':o cal insistir en la impo,sihilitat cL1prcciar :rn1b 
rm:crs10 quins són els límits del crei,cmcnt futur 
de l'economia catalana. com cis de quabe\·ol altra. 
En realitat aquests límits ckpcncn . .i tra\·ó de rela
cions mal conegudes. de rnriables l'c\·olució futura 
de les quals ó. en última insti111cia. imprc1·isihle. 

T:111matcix. no totes Ics ma¡rnituds tenen la mateixa 
mtluència ;;obre cl creixement. ni totes scín igual
lllCnt i111prc\·isiblcs o erràtiques. ni tots els rneeanis-
111es són tan malament coneguts. És un treball útil 
la representació esquemàtica del procés de ercixc
mcnt d'una mancr'.l prou senzilla perquè permeti 
d'apreciar els trets generals cie l'evolució probable i 
la magnitud i l.i direcció prcvisiblemcnt més aconse
llables a portar a terme per facilitar-lo. 

Fl model parteix d'una idea senzilla: cl determinar 
una taxa de creixement estable a llarg termini. El 
concepte central és cl de l'estabilitat. Per ella es vol 
si¡rniticar que tots cis factors tendiran a la plena 
ocupació ,cnsc que per fer-ho ha�i de modificar-se 
la proporció de producte que es destina a la remu
neració de cada un d'ells. Aquesta icle:i. a primera 
vista arbitrària, és necessària per a garantir que el 
procés no degenerarà en un apropiarncnt total de 
producte per part d'un dels factors. 

rxigircm també que la relació capital�productc ..:s 
m;mtingui constant. l això perquè d'altra forma �c
ria difícil pensar en un creixement estable a llarg 
ter111ini. La constimcia cie la relació capital producte 
exigeix a la seva vegada que el creixement tecno
lògic sigui «neutral en cl sentit de l·larrocl» i que per 
tant cl creix..:mcnt del salari iguali la diferència entre 
la iaxa de ercixe·mcnt del producte (igual a la del 
cipir:il) i la cie la població. que és precisament la 
t:1�:1 de creixement tecnològic. D'aquesta manera es 
111:intindrit la distribució percentual del producte en
tre massa salarial i excedent. que és una de les con
dicions enunciades: 

l.;1 relació capital/producte: K v.q. 

El creixement neutral de Harrod manté la relació 
uipital/producte qué!n la taxa de creixement del ca
pital no \'aria: 

pK = p.v.q 
pK 
- = p.v
q



l, per tant, la proporció de producte que correspon 
al capital és constant. 
Com a conseqüència: 

Lv, q-Kp
= 1-pv

q q

que és també una constant. Traient logaritmes de-
rivant: 

Lw = q (1-v) 
lgL + lgw = lgq + !g (1-v) 
g,.+ g •. = gq 

finalment la taxa de creixement del salari ha de ser 
la indicada per Ja diferència entre les altres ducs. 

En resum, el procés de creixement és governat per 
una part pel creixement de la població i cl tecnolò
gic i per altra per l'acumulació de capital. La prime
ra condició d'estabilitat serà que existeixi igualtat 
entre les dues forces, en cas contrari o un factor ten
dirà a la desocupació o s'alterarà persistentment la 
relació capital producte i la distribució percentual 
de la renda. 

La principal virtut d'aquesta definició creiem que 
radica en cl fet que és extraordinàriament difícil 
imaginar un altre tipus de creixement estable a lkrg 
termini. Una segona virtut és que resulta coherent 
amb l'observació de l'estabilitat en la distribució de 
la renda a llarg entre massa salarial i exccd..:nt. 

Quan parlem d'una economia amb moneda pròpia 
haurem d'afegir també una segona condició: l'equi
libri exterior. Però aquesta no té sentit a nivell regio
nal, car els intercanvis. tant amb la resta de l'estat 
com amb l'estranger poden saldar-se pcrmnnentmcnt 
en desequilibri sense que això suposi un obstacle 
definitiu. 

A canvi, en un altre ordre de coses. cl concepte 
d'estabilitat exigirà que d creixement demogrúfic si
gui igual a totes les regions. És a dir. l'aproximada 
desaparició dels moviments migratoris. Per gnrantir 
aquest resultat caldrà que el creixement del salari 
sigui el mateix arreu de l'estat, i que per tant tam
bé ho sigui el «creixement de In productivitat» (millo
ra tecnològica neutral en el sentit de Harrod). l per 
tant cl del producte i cl del capital. 

El que en canvi no tenim per què exigir és la igual
tat entre les diferents relacions capital-producte. que 
depenen de l'estructura sectorial, no nccessi1rinment 
la mateia. Això ens portarà al resultat que un ma
teix creixement del producte i del capital cxigirii un 
esforç estalviador-inversor (amidat com a proporció 
sobre el producte) diferent segons cl valor de la re
lació capital-producte: 

dK g�·' 
-- -=- -- = --- "" g,.v 
q q q 

2 2 FI.S Clff lTRIS SFCTORIALS 

La scµona pmt del model tr,1cu1 de scpar:ir-se de la 
mctodologi:1 rnacrocconòmic:1 per ;1costnr-sc ni pb sec-

torial. En concret es tracta de comprovar si l'cstrnc
tura productiva permetrà prcvisiblement la satisfac
ció de les condicions que exigeix la macroeconomia: 
taxa de creixement del capital (o quota d'inversió 
sobre la renda) i equilibri exterior. Si és previsible 
la presència d'escanyament s'haurü de determinar 
també quins serien els sectors més favorables per 
evitar-los i, per tant. en quina direcció hauria d'ac
tuar una política econòmica que tractés d'alterar l'es
tructura productiva. 

Els criteris sectorials són bàsicament tres: en primer 
lloc les previsions de demanda del producte. Perquè 
fins aquest moment només han parlat del problema 
d'oferta. i en segon lloc perquè a nivell estatal té. 
com ja s'ha assenyalat, molta importància el criteri 
d'equilibri exterior. cl que exigirà ltenció respecte al 
grau d'cxportabilitat de la producció. A més de les 
nrevisions sobre demanda mundial s'haurü de tcnïr 
en compte cl grnu de competència mundial fins a 
quin punt cl país està especialitzat en ell 'i quina 
�uota de mercat mundial domina en aquest moment 
(1. per tant. qumcs possibilitats té de suportar una 
competició activa). 

Un segon criteri cstucliarú la possibilitat cie reduir 
In quota d'inversió necessària a basc de dirigir-se a 
sectors amb menor relació capital-producte. En rea
litat. mnrcant ilqucst tipus de ciades, es sol parlar de 
sectors «übsorbents de mil d'obra». i interessaran si 
es preveu una insuficiència en el ritme d'acumulació 
de capital. 

En tercer lloc s'estudiarà fins a quin punt els dife
rents sectors gaudeixen d'un creixement tecnològic di
ferent. Aquest criteri no té una transcendència tan 
gran pel que es refereix a la preservació de l'esta
bilitat com cis dos anteriors, i en realitat plameja 
seriosos problemes. El primer radica en el fet que 
si aquest creixement mant..: la relació capital-produc
te tendirà a exigir una elevació del ritme d 'acumula
ció de capital per ocupar tola la mà d'obra. Només 
podria interessar si es prcv.:iés una escassedat pcr
rnanent de treball respecte al capital. 

F.n realitat quan ens interessem pel creixement tec
nològic estem pensant en una altra cosa: en la taxa 
de benefici que ha d'estimular J 'ac;umulació cie capi
tal. previsiblement dcíicient. En aquest cas la tecno
logia hauria de tendir a reduir la rt.:lació de c;ipital 
producte. O vist des d'un altre punt de vista. ens 
intercssn que cl procés productiu incorpori treball 
altament remunerat. Això segon només pot ser de
gut, tenint en compte que tendirà a iniciar-se un 
procés substituïdor vers tècniques altament capitalit
zades usant mà d'obra seme esp..:ci,ilitzar, o la inexis
tència de tècniques altcrn;:itivcs: un fcnom..:n només 
lligat a la novetat del producte. com és experiència 
habitual. 

En definitiva. un rrocés nomc:s podrà ser «absor
bent de mit d'obr;:i ;:i]tament eficient) d'una manera 
temporal. perquè immediatament s'iniciarà substitució 
per capital que incorpora treball menys csp.:cialitzat. 
P.s inútil. doncs, buscar cl sector perfecte: només
existeix en contínua imitació. El que sí existeixen.
però. són sectors nrnb una relació capital-producte
rnés o menys gran i estructures més o mcn�·s flexibles
que afavorei.,cn o dificultrn cl dinamisme dels s.:c
tors per clesrlaç,1r-sc a producte, en cis primers ci
cles de In scv;:i vida (qunn Ja tecnologia capi1,1l intcn
si\·;i cncar:i no ha cst:it elaborada).

3. ELS RESULTATS DEL MODEL APLICAT A

L'ECONOMIA ESPANYOLA
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D'acord amb el model exposat en primer Iloç cal 
calcular quina és la taxa de creixement previsible 
de la pobl:ició laboral corn extrapolació de la ten
dència, la qual es fixa a la xifra de l'i %. 

En segon lloc es determina la xifra corresponent a 
«Creixement de la Productivitat». En realitat és difí
cil no sols predir-la sinó fer servir el concepte. En 
qualsevol cas una extrapolació es fa francament difí
cil d'acceptar. Mancant un criteri més sòlid es pot 
invertir cl problema: 110 és un creixement tecnolò
gic exogen el que determina el del salari real, sinó 
que l'estabilitat del creixement exigeix una determi
nada taxa de creixement d'aquest, i és d'aquí que es 
dedueix additivament l'acumulació de capital i la tec
nologia que aquest ha d'incorporar. Si la solució no 
és perfecta almenys posa en relleu les ambigüitats 
que apareixen quan es parla del creixement tecnolò
gic i s'intenta quantificar-lo. 

D'aquesta forma s'arriba a la xifra -només a títol 
indicatiu. no caldrà afegir- del 5 % com a taxn de 
creixement necessària del producte per assegurar la 
plena ocupació amb un creixement salarial del 4 % 
anual. 

L'esforç inversor que exigeix una acumulació de ca
pital al 5 % sabem que és proporcional a la relació 
capital-producte. Aquí també no és sols impossible 
elaborar una xifra per manca d'estadístiques sobre 
capital sinó que també els mateixos conceptes (cl 
de la relació capital-producte) resulten extraordinà
riament ambigus. 

Una solució ens ve donada pel càlcul de la relació 
marginal (també anomenada ICOR) a la basc d'ex
trapolar xifres d'inversió i creixement del producte 
en el passat: 

ÜUADRE l. 

o 

ó.K ,LI T 
ICOR=-=--. 

�q qo·q, 

Càlcul de la relació capital/ producte 

Període 

1961-66 
1962-66 
1961-69 
1962-69 
1966-68 
1970-74 

ÜUADRE 2. 

Quuta d'inversió: f-BC/PIB. 100 

1970 71 

26 24 

72 

25 

73 74 

27 27 

V 

3,97 
4,20 
4,47 
4,67 
5 .31 
3,79 

75 

26 

76 77 

24 23 

Aquí cal s<.:r curós en la tria dels anys extrems del 
p.:río<l<.:, cspl·cialment perquè una diferent intensitat 
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de l'ocupació de la capacitat productiva distorsiona
ria el càlcul. 

D'aquesta manera pot assignar-se a «v» raonable
ment igual a 4. si bé posant en relleu que �ols es 
tracta d'un punt dintre de l'interval de possibilitats 
(es detecten valors, també raon:ibles. entre 3,8 i 4,5). 
En definitiva la quota d'inversió: 

- == q . V :: 20 'Jii
q

Valor que està per sota dels observats en cl passat 
recent i que. per tant. no sembla que hagi de repre
sentar c;1p obstncle. 

Però cal no sobreestimar aquest resultat. En primer 
lloc perquè cl valor de v es incert. i en segon per
què si exigim l'absorció de l'atur avui existent com 
a pas previ a l'inici del creixement equilibrat, ens 
trobem amb que cal elevar un punt la taxa de 
creixement del producte durant sis anys, i això es 
tradueix en urrn quota d'inversió quatre punts supe
rior a la trobada. Ens acostem al límit assenyalat 
pels millors inversors de la dècada dels setanta. 

Una situació paral·lela es dóna quan ens fixem en 
l'equilibri exterior: cl creixement estable a llarg exi
geix una mateixa taxa. en aquest cas del 5 % , per 
producte, importacions i exportacions. Xifres que 
no resulten difícils a la llum de l'experiència passa
da. Però en canvi a mig termini, l'elevació de la 
taxa de creixement i cl manteniment previsible d'una 
elasticitat importJcions-producte superior a la unitat 
provoquen l'aparició d'un dèficit creixent al sector 
exterior. 

En resum. el marc d'agregació a què es pot treballar 
amb dades macroec-onòmiques admet la possibilitat 
d'un creixement estable a llarg termini però asse
nyala també que petites modificacions de Ics hipò
tesis de partida poden generar plausiblement escanya
ments liln per insuficiència de la inversió com per 
desequilibri exterior. 

Aquest resultat justifica una atenció als sectors més 
favorables dels del punt de vista de la generació 
d'ocupació corn per les previsions de demanda mun
dial. tal com· s'ha comentat en descriure el model 
En aquest respecte comptem ilmb estudis i estadís: 
tiques referents a la CEE. i d'ells es desprenen les 
següents conclusions. 

A part de les previsions de demanda (de la CEE 
i d'altres organismes). hem utilitzat tres altres crite
ris per ordenar sectors. El primer cons1ste1x a apro
ximar el grau de penetració del productes espanyols 
als mercats comunitaris rnitjançilnt el percentatge 
q uc rep resen ten sobre el total d'importacions de 
l'inca. Els sectors amb major penetració són begudes 
alcohòliques, calçat. maquinària. manufactures rnetàl
liques i material cie transport. Notem que cis dos 
primers tenen unes previsions de demanda estanca
des mentre que els altrcs les tenen creixents. 

El segon criteri ha estat la competència que aquests 
productes han de suportar al mercat internacional, 
amidada segons cl percentatge d'aquest que repre
senten els principals proveïdors. Si la situació és 
prometedora en els dos sectors tradicionals esmen
tats. en els ultres. malgrat ocupar un lloc destacat 
(entre cl quart i el sisè). cis tres primers provcidors
representen <lues terceres parts del total. 

.. 



Per t'iltim s'ha ,nnidat cl grau d'especialització de 
l'estructura productiva comparant el percentatge que 
representa la producció de cada sector sobre cl total 
,,mb el mateix percen!i1tge aplicat a la CEE. Entre 
els que tenen un coeficient superior a la unitat (espe
cialització) fi'.(urcn cis tradicionals més el material 
de transport. En canvi figuren ::imb carència cl'espc
cialització cis de nrnquinària. Els articles metàl·lics 
prenen un valor aproxinrnt a la unitat. 

Els criteris esmentats permeten I'claboracio. amb 
totes Ics prevencions que són di: rigor donat lïnc
virable grau d'agregació. d'una llista de sectors per 
ordre de conveniència. Els sectors que podrkm 
anomenar «prioritaris» serien: 

a! Transformats metà H ics. 

b) Maquinària no elèctrica.

(') Maquinària elèctrica.

cl) Material de transport.

Compleixen cis scgi.ii:nts requisits en major o menor 
grau: demanda mundial esperada alta (superior a la 
mitjana); penetració de les exportacions superior a 

substituir la de l'equilibri exterior. 

El detenir-nos a examinar la versemblança del man
teniment d'aquesta igu::iltat en cl futur ens retorna 
a la definició de creixement tecnològic i en concert a 
la seva interdependència amb cl del salari real. Si 
postulem que, almenys a nivell regional, el segon 
determina el primer, haurem salvat cl primer obsta
cle i podrem accepcar que una taxa de creixement 
del salari real. determinada a nivell estatal i definida 
per la taxa de creixement tecnològic estatal determina 
el comportament d'aquesta última magnitud a nivell 
regional. 

Aquest raonament ens portaria a xifrar cl creixe
ment . del producte català en la mateixa magnitud
que l estatal: suma del mateix creixement demogrà
fic i cl mateix creixement tecnològic. De fet aquest 
ri:su!tat és plenament coherent amb cl concepte de 
«crc1xcment estable)). 

El .seguir un determinat mètode ens porta, doncs, a 
avançar la xifra del 5-6 º" com a necessària pel man
tl:nimi:nt cie la plc:na ocupació a Catalum,1. l_'abrnr
ció de l'atur C'-istcnt actualment suposa;·i;i augmen
tar-la en lln punt. lins al 6-7 'o. entre ILJ7Y i '1LJ8S. 

la mitjana. i amb un elevat grau d'increment; i per 4.2. LES Lll\11TAClONS PREVIS113LES 
últim són sectors en els qu¡¡ls la indústria espanyola 
està especialitzada. 

4. EL MODEL APLICAT A CATALUNYA

4.1. ELS CALCULS 

Moltes més dificultats presenta l'economia catalana 
com a objecte d'estudi. l això no per manca d'en
titat pròpia sinó d'estadístiques. 

Aquí no resulta possibk. per exemple. cl càlcul de 
la relació capital-producte perquè les xifres de pro
ducte {ílanc de Bilbao) són bianuals. i per tant 
només casualment coincidiran amb cis extrems d'un 
interval seleccionat i en segon lloc perquè Ics esta· 
dístiques d'inversió més fiables (Cambra de _ConJerç) 
s'inicien cl 1973. Abans d'aquesta dr1til nomes dispo
sem de les autoritzacions del Ministeri d'Indústria. 
que no són necessàriament inversió ni cobreixen la 
part d'aquesta que no requereix l'autorització: la 
mateixa sèric presenta unes anormalitats que la fan 
inaprofitable. 

Una cosa semblant s'esdevé amb cl creixement de la 
productivitat. Usant les xifres del Banc de Bilbao, i 
deflactant-ics segons cis índexs de la Comptabilitat 
Nacional espanyola observem que la diferència entre 
la caxa de crei xe111ent del producte i de la de la 
població ocupada (que és aquí del 2 %) ha estat 
scntihlcmcnt per sobre de l'espanyola. oscil·lant en
tre cl '; i cl JO 0o anu,11. De fet aquest resultat és 
imprc�cindible per explicar la immigració. Pcro l'ex-
1r,1polació es fa ,1quí impossible. 

Gn compromís pot ser ti-obat aplicant un cop més 
cl conc.:ptc ¡l(: l'csU1bilitat. aquesta v.:gada a nivell 
1·q:iu11;il. FI niantcnimcnt de la distribució poblacio
n,il ..:,1�L·i, la d..:s;ip,1riciò del fcnu111cn migratori. i. 
per 1;1nt. 1111 únic ritme de creixement del salari. 
-\qucst;1 rL'stricció. inexistent a nivell estatal, ve a 

Un cop determinada la ncccssana taxa de crcixc
rnent. podem passar ràpida revisrn al cúmul d'csca
nyarnents yuc poden raonablement limitar-la. 

En primer lloc cal remarcar que é, ncci:,smi. en cl 
nostre esquema. que J 'acumul;ició de capital creixi 
al mateix ritmi: que cl producte. rnantcnint-se d'aquc;
ta manera la relació capital-producte. La condició 
ncccssiiria és naturalment que es cloni precisament 
la taxa de rendiment del capital 11ccessiiria per atreu
re la renda vers la inversió. 

Però aquí ,011,ei,cn ducs yü,·stions d'absolut interès. 

l.a primera és que encara que el ritme d'acumulació
i de creixement del prodüctc sigui la mateixa això
no té per què implicar un mateix esforç inversor.
Això ckpè·n de la relació capital-producte, que no és
ncci:ssariamcnt la mateixa a Catalunya que a fora.
però que. corn ja s'ha asscnval;it, resulta nrnlaur;ida
mcnt impossible de calcular.

La segona. que l'equilibri interregional e:--igeix yuc 
cl rendiment del ccipital sigui cl mateix arreu de la 
geografia espanyola i que cl procés de creixement 
sigui tan gran que no trenqui aquest equilibri. 

l és precisament aquí on es trenca la cadena més 
o menys artificiosa d'automatismes que hem seguit.
El ·mankniment o no del rendiment marginal del
capital depèn J'un seguit de v.iri;1blcs sobre Ics quals
li resulta impossible pronunciar-se al teòric pur. I sal
ta a la vista que ens estern referint a aquelles que
estan més directament relacionades amb l'espai físic
suport de l'activitat econòmica: l'existència de sòl
industrial ocupable. J 'escassedat de recursos naturals
corn l 'aigua o l 'energia. la congestió dels transports,
..:tcètcra. i també amb l'espai polític: la diferencial
entre. per exemple. taxes fiscals i estímuls o mides
de política econòmica.

l aquí arrihc111 de nou a l',rni1lisi �cctori,11. sobre la 
qual ,1p,1ri:11t111c11t scmbl;1ria més fiu.:il pronunciar-�c. 
,ilmcnys tcmptativamcnt. 
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L'aplicació dels criteris que havíem fet scn·ir a nivell 
espanyol i la llista de prioritats c:ahorada permetria 
corKl011re que la inuústria caial,rna és cs,,cncialmcnt 
«eorrecui» rel que: es rdcrc:i, a la sC\:r c�pccialrt· 
zació scctorinl. feta la salvctat del thtil (demanda 
esperada molt inferior a la mitjana. penetració baixa 
i dinàmic;1111ent c,tancada). la rccstnrcturació del qu,d 
no és qüestió d'enfocar a mitjii termini ,i,�0 que estir 
ia en mar;,..,a. 

Un comentari a part mereixeria la Química. que h:r 
tingut un gran creixement a Catalunv,t recentment. 
Els subsectors de pliistic i fibres sii;tètiqucs tenen 
tant una alta dcnrnnda mundial esperada com una 
penetració en els mercats mundials superior a Ja 
mitjana· Tot al contrari s'esdevé amb la química de 
basc. 

Ara bé. ja hem assenvalat des de dos punts diferents 
(]es consideracions a la Introducció i Ics que es des· 
prenien de la taxa de rendiment de la inversió) que 
cal tenir en compte un seguit de variables més dircc· 
lament relacionades amb la geografia. que sens dubte 
scín les més importants a l 'hora de pronunciar-se SO· 
bre l'estructura sectorial. però sohre ks quals ds teò· 
rics «purs» tenen poc o res a dir. 

5. CONCLUSIONS

l. L'aplicació d'un model macrocconòmic a J'econo·
mia catalana posa en relieu en primer lloc l'absoluta
manca d'estadístiques. fenomen que sens dubte ha
de ser la principal dificultat per l'existència d'una
política econòmica catalana. Això impedeix. per cxcm·
pic, el càlcul de ia inversió necessària per absorbir
cl creixement de Ja població laboral.

2. En segon lloc el model permet avançar que és
possible el manteniment d\111 crei�:ement caractcritz,1t
JJCr la plena ocupació dels factors productius. i que
aquest haurà d'estar al voltant del 5 %. Però també
posa en relleu que petites variacions de les hipòtesis
avmiçades (per exemple la prèvia absorció de l'atur
avui existent) ens col·locaria en t:! límit de les possi·
bi]i(¡¡(s.

3. L'especialització sectorial catalana és essencial·
ment correcta excepte pel que es refereix al tèxtil.
Conclusió, aquesta, que té almenys l'avantatge d'estar
d'acord amb el sentit comú. Però l'anàlisi sectorial
hauria d'enfocar-se d1.:s d'altres punts de vista, més
geogràfics. per preveure escanyaments i solucions.

4. Per últim. cal asscn�,alar amb força que no cxis
rcixen sectors altament productius i altament absor
bents de mà d'obrn. i que, per tant. no pot contiar-se
en la política sectorial més que en casos excepcio·
nals. Del que es tracta és que cl sistema sigui
nrou àgil corn per dcsphicar-sc mnb rapidesa i faci·
lirat d'un nroducte a un altre evitant aquells pels
quals �·hagi elaborat ja un<1 tecnologia capital·intensi·
va que incorpora mi1 d'obra sense qualificar i ccrca;lt
els que es trobin en cis primers cicles de 18 seva
vid,1. Nonll;S aquc<.t;i :igilitat pot permetre una alta
demanda i una alta producti\'itat del trchall.
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2 /3 LA FORÇA DE TREBALL
D'INDUSTRIALITZACIÓ RECENT 

EN EL PROCÉS 
DE CATALUNYA 

Josep Maria VIDAL l VILLA 

1. INTRODUCCIÓ l'oblació activa 

Població ocupada 

El tractament de la força de treball a Catalunya. que Volum d'atur 
és l'objecte específic d'aquesta subponència, l'hem -----------------------
realitzat prenent com a base les principals dades Ocupació total 
publicades per les diverses fonts considerades habi --- --------------------
tualment solvents en aquest respecte, és a dir: Ocupació industrial 

l:nquesta de Població de l'i.N.E. 

Estimació de la Renda Nacional d'Espanya del 
Banc de Bilbao (sèric homogeneïtzada). 

Butlletí Estadístic Conjuntural de la Cambra Ofi
cial d'Indústria. Comerç i Navegació de Barcelona. 

La coincidència entre la informació sobre població 
activu a Catalunya entre el Butlletí Estadístic Conjun
tural i l'Enquesta de Població Activa redueix, doncs, 
a dues les fonts utilitzades gue, en ddinitiva, han 
estat les citades en últim lloc. 

L'avantatge de la utilització de Ics sèrics homogeneït
zades del Banc de Bilbao estreba en cl fet que permet 
disposar d'una informació comparable i suficientment 
rigorosa per a un període de temps de vint anys, 
cosa glll: permet, al seu torn, tenir una perspectiva 
úmplia en cl coneixement de l'evolució soferta per 
les principals magnituds objecte d'estudi. 

Tanmateix. la falta de dades més recents -l'estima
ció del Banc de Bilbao finalitza el 1975- aconsella 
la seva actualització. Per a això s'han utilitzat, quan 
això ha estat possible, els publicats en el Butlletí 
Estadístic Conjuntural ja citat. Cal dir en aquest res
pecte que 110 hi ha una clara concordança entre Ics 
evoluciom observades en el període 1955-1975 segons 
dades del Hanc de Bilbao i les que es deriven del 
Butlletí per al període 1976-1978. A pesar d'això. i 
per no disposar d'altres, s'h,rn utilitzat ambdues sè
ries Je Jades, íent la salvetat de la seva no compa
rabilitat estricta. Alguna llum, tanmateix, es desprèn 
<l'ambdues sèries. Com veurem després, si bé en ter
mes absolub no coincideixen entre elles, sí que són, 
al contrari. equivalents pel que concerneix el seu 
cornport¡¡1nent i la seva estructura. 

Aixi. doncs, cl període estudiat ha estat fonamental
ment 1955-1975, amb l'umpJi¡¡ció, quan això ha estat 
possible, al període 1976-1978. 

Valor afegit brut. 

La utilització del valor afegit brut com a indicador 
es deu. en aquests cas, al fet que cl Ranc de Bilbao 
no desglossa ni l'ocupació ni la població activa per 
subsecwrs econòmics. Per consegüent, i atès que in
teressava ressaltar cl comportament dels subsectors 
econòmics en el període. hem acudit al dit indicador, 
que si bé no permet afirmar amb rigor un compor
tament semblant pel que c.:s rcíercix a ocupació i 
població activa, sí permet extreure una informació 
complemcntilria i útil per a conèixer el comporta
ment d'aquests subsectors. És a dir. l'evolució i l'es
tructura del valor afegit brut guarda una certa rela
ció amb l 'ocupació. matisada per l'evolució de la 
productivitat. Per tant, a productivitat constant, l'evo
lució del valor afegit rellecteix la de l'ocupació. Tan
mateix. la productivitat no és constant i per això 
diem que l'evolució del valor afegit ,1omés és com
pkmcntiiria en cl context de la ponència. 

Diguem per últim que l'anàlisi de les diverses mag
nituds s'ha efectuat per al conjunt de Catalunya i 
de les províncies que la componen, seguint en aquest 
punt la divisió del Banc de Bilbao. fs evident que 
per a aprofundir més en el tema. i. sobretot, per 
a adequar-lo a les actuals necessitats de Cataluny,1. 
hauria convingut desagregar les magnituds a nivell 
comarcal. En aquest respecte hi ha cl Cens d 'Ocupa
ció industrial i les diverses estimacions de població 
a nivell comarcal. Però la mateixa dimensió de la 
ponència i el terme per a efectuar-la ha impedit 
materialment la utilització d'aquestes dades. Per con
sc:güent, el que a continuació es presenta és una anà
lisi de lès variables indicades a nivell català, amb 
una comparació amb la resta d'Espanya. que expres
se en cada cas el pes que representa Catalunya dins 
d'ella. 

S'ha d'indicar. per últim. que en alguns casos. ens 
referim exclusivament a la província de Barcelona, 
per considerar que. donada l'enorme concentració de 
la població que hi ha en ella. Ics seves dades són 
suficientment representatives del total catalil. 

Respcçte a Ics magnituds seleccionades per a la seva 
anàlisi. ens hem guiat per Ics que corresponen al 2. POBLACIÓ ACTIVA

Banc úe Bilbao. més ric en informació que cl But-
!ktí de la Cambra. Les magnituds estudiades són:
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El comportament de la població activa en el període 
estudiat mostra una de les característiques que es 
van a repetir en el conjunt de variables considerades, 
a saber, l 'evolució accelerada de la província de 
Barcelona, que supera amb escreix la resta de pro
víncies catalanes i se situa sempre per damunt de 
la mitjana espanyola. 

Les principals conclusions que es poden extreure de 
les taules corresponents són (taules 1. 2, 3 i 4): 

Fort creixement absolut de Barcelona que reper
cuteix, en el mateix sentit, en el conjunt de Catalunya. 

Disminució en termes absoluts de la població activa 
a la província de Lleida i creixement moderat a les 
de Girona -per damunt de la mitjana espanyola
¡ de Tarragona -per sota de la mitjana. 

El creixem_ent de Barcelona es fa menys ràpid a 
partir del 1973, resultat dels efectes de la crisi sobre 
l'economia catalana. 

Com a resultat de l 'evolució constatada, Barcelona 
augmenta prop d'un 10 % el seu ja elevat percen
tatge en el conjunt de la població activa catalana. 
minvant el pes relatiu de les tres restants províncies, 
en particular la de Lleida, que perd quatre punts. 

Tanmateix, el conjunt de Catalunya augmenta la 
seva participació en la població activa espanyola, 
guanyant al voltant de quatre punts percentuals. 
Aquest creixement és constant des del 1955 fins al 
1975, però inicia un lleuger declivi a partir del l 976. 

Per sectors, i atenint-se únicament a la població 
activa de Barcelona, s'observa un rotund decreixe
ment de l'agricultura i la pesca, que perden població 
activa en· termes absoluts. 

La indústria augmenta una mica més d'un 70 %, 
mentre que la construcció apareix com el sector més 
dinàmic amb un augment del 163 %. Els serveis 
també creixen, encara que a un ritme inferior. 

Aquesta distinta evolució de cada un dels sectors 
repercuteix sobre l'estructura interna de la població 
activa a Barcelona. En efecte, l'agricultura i la pesca 
perden en els vint anys considerats cinc punts per
centuals i se situen per sota del 3 %. Per la seva 
part, la indústria augmenta el seu pes relatiu, així 
com la construcció. mentre que cl sector serveis perd 
dos punts percentuals. 

En conclusió, el comportament de la població activa 
reflecteix la tendència a créixer de la concentració 
urbana barcelonina, a costa de la resta de províncies 
catalanes, alguna de les quals, com Lleida, perd po
blació activa. Al mateix temps l'estructura de la 
població activa mostra una clara preponderància de 
la indústria a Barcelona, que encara continua crei
xent, havent aconseguit el sector primari uns nivells 
molt semblants al dels països més industrialitzats. 
No uixí cl sector serveis, que perd pes específic i que 
encara és inferior en un 10 % a l'industrial. La gran 
dinamicitat del sector construcció pot estar relacio
nada amb el fort creixement de la població activa 
en el període i la consegüent urbanització que ha 
nortai amb ella. 

3. POBLACIÓ OCUPADA l PARATS

La població activa es pot dividir en població ocupa
da i població parada. El comportament d'ambdós 
components és significatiu respecte a l'evolució con
creta de l 'activitat econòmica. És a dir, per exemple, 
pot crèixer la població activa sense que això signi
fiqui necessàriament augment del volum d'acrivitat 
econòmica. en el supòsit que es doni un augment 
substancial del volum d'atur. Aquest és precisament 
el cas en els últims anys a les quatre províncies 
catalanes. 

El més significatiu en el comportament d'ambdues 
magnituds (taules 5, 6, 7 i 8) és el que segueix: 

Una evolució de la població ocupada lleugerament 
inferior a la de la població activa encara que sensi
blement igual en la seva variació d'any en any. El 
més expressiu en aquest respecte és l'escassísim crei
xement de la població ocupada a nivell espanyol 
que creix un 7 % fins al 1975 i només un 3 % si 
es considera 1978 (amb la salvetat abans indicada 
que la data corresponent al 1978 -Butlletí Estadístic 
Conjuntural- pot no ser comparable amb el del 1955 
-Banc de Bilbao-. En aquest punt també Lleida
ressent una disminució en termes absoluts de la po
blació ocupada.

L'estructura interna de la població ocupada, és 
a dir. la seva distribució entre les quatre províncies 
és sensiblement igual a la de la població activa. Tan
mateix. la participació catalana en el total de la 
població ocupada d'Espanya és superior a la de la po
blació ocupada en un 1.5 % aproximadament. Això 
indica, com veurem seguidament, que el volum d'atur 
és inferior a Catalunya. en termes relatius. 

En efecte, el volum d'atur existent a Espanya ei 
1978 s'aproximava, segons les dades consultades, al 
milió de persones. D'aquestes, prop de 150.000 eren 
parats de Catalunya, és a dir, rondant un 15 %. La 
evolució de l'atur a la província de Barcelona és la 
més espectacular, multiplicant-se en el període 1955-
1978 per deu el volum d'atur existent el 1955. 

La relació parats/població activa mostra que du
rant tot el període tant Catalunya com les quatre 
províncies se situan per sota de la mitjana espanyola. 
Així mateix es pot observar com l'augment accelerat 
de l'atur s'inicia a Espanya en el període 1971-1973, 
mentre que a Catalunya es retarda fins el període 
1973-1975, accelerant-se fortament en el cas de Bar
celona entre 1976-1978, essent en aquest últim any i 
província l'única ocasió en què el percentatge d'atur 
és superior al de la mitjana espanyola. 

4. OCUPACIÓ TOTAL

La població activa i la població ocupada són magni
tuds demogràfiques. és a dir. que fan referència a l  
nombre de persones que integren cada conjunt. Per 
aquesta raó s'acostuma a identificar la població ac· 
tiva -incloent evidentment els parats- amb l'oferta 
de mà d'obra. és a dir. el volum total de persones 

que treballen o cerquen feina en un lloc i un període 
deterwinats. Es tracta. insistim, d'una variable demo-
11:rMica. 

Al contrari. la variable ocupació total és una varia
ble econòmica. que fa referència al nombre de llocs 
de treball existents en un lloc i un període. Aquesta 
magnitud. per consegüent. no depèn directament del 



nombre de persones. com en cl cas de la població 
activa. sinó del nivell </inversió. cl grau d'industria
lització. la terciarització. cte. En definitiva. de varia
bles econòmiques. Se sol identificar. per tant. l'ocu
pació total amb la den:anda de mà d'obra que, com
parada amb l'ofert;¡ de mà d'obra corresponent. per
met establir el corresponent balanç de mà d'obra. 

Vegem en concret les principals característiques de 
l'ocupació a Catalunya (taules 9, 10. 11. 12. 13. 14 

15): 

El primer tret diferencial respecte al comportament 
de les variables demogràfiques consisteix que l'ocu
pació total ha evolucionat més lentament. en el pe
ríode JgSS-1975 a Barcelona. És a dir. l'oferta de mà 
cl 'obra ha crescut més ràpidament que la seva deman
da. El contrari ha ocorregut en cl cas de Girona, de 
Lleida i, sobretot, de Tarragona, on la creació de 
llocs de trebalT supera en més de deu punts percen
tuals ei creixement de la població activa. En el con
junt de Catalunya s'observa un creixement que supe
ra en un 32 % el del conjunt espanyol, posant-se de 
manifest la vitalitat econòmica catalana en el període 
de referència. 

La distribució geogràfica de l'ocupació és sensible
ment igual a la de la població activa. amb una lleu
gera diferència d'un 2 % en el cas de Barcelona a 
favor de la variable demogràfica. Així mateix, cl pes 
específic de Catalunya sobre Espanya -al voltant 
d'un 17 %- és semblant al de la població activa. 
S'ha d'assenyalar, tanmateix, que a les restants tres 
províncies catalanes es registra una pèrdua de pes 
específic en el període consid\:rat. 

Si ens atenim a l 'estructura interna de l'ocupació 
total, en particular a la sev� distribució en,trc. ocupa
ció assalariada i no assalariada, fent referencia a la
província de Barcelona. s'observa un accelerat creixe
ment del volum de treballadors assalariats, compe:1-
sat amb un decreixement important, amb pèrdua ab
soluta, del volum d'ocupació no assalariada. En el 
curs dels vint anys considerats s'assisteix, per conse
güent, a un procés d'assl!larització creixent, q_u:, com
veurem immediatament, ha suposat un canvi impor
tant en la relació assalariats/no assalariats de Cata· 
lunya. 

En efecte, el pes relatiu dels treballadors assala
riats a la província de Barcelona respecte a l'ocupa
ció total era del 72 % cl 1955 i ha passat a ser del 
84 % el 1975. Aquesta evolució, amb el consegüent 
decreixement del pes relatiu de l'ocupació no assala
riada, és bona mostra de l'afirmat anteriorment. 
Catalunya, i en concret Barcelona, està immergida 
en un procés d'accelerada assalarització de la mà 
d'obra, amb una evident tendència a la desaparició 
o reducció dràstica de multitud de llocs de treball
per compte propi. Una bona matisació a aquesta
informació, impossible de realitzar aquí per falta de
dades, seria la de conèixer l'evolució i l'estructura
de l 'ocupació assalariada en funció de Ics diverses
categories professionals.

Si ens atenim ara a la distribució interna de l'ocu
pació total per sectors, també en cl cas de Barce· 
lona. es constata que la reducció dels llocs de treball 
a l'agricultura i la pesca és més ràpida que Ja caigu
da de la població activa en cl dit sector. Però el més 
rellevant consisteix en la lentitud del creixement de 
l'ocupació industrial respecte a la població activa 
d'aquest sector. r:s a dir. l'oferta de mà d'obra indus· 
trial ha crescut un 20 ºé, més en cis vint anys consi· 
dcrats que la �cva demanda. El contrari s'esdevé en 
cl sector serveis. en cl qual la creació de llocs de 

treball ha crescut més acceleradament que l'oferta 
de mà d'obra del sector. Això permet pensar que 
en cl període s'han anat incrementant els llocs de 
treball que són objecte de pluriocupació en aquest 
sector. 

Tanmateix, el més representatiu del període en 
aquest respecte és la clara disparitat de comporta
ment de l'estructura de la població activa i de la de 
l 'ocupació total en la seva distribució per sectors. 
Vegem-ho. 

La pèrdua de pes específic de l'agricultura i la pesca 
és del mateix signe i de la mateixa magnitud en 
ambdós casos, així com l'important creixement del 
pes específic del sector construcció. Tanmateix, on 
apareix la discrepància és en el cas de la indústria 
i els serveis. La indústria guanya pes específic en 
el cas de la població activa -passa del 45 al 47 %
i el perd en l'ocupació -passa del 47 al 45 %-. 
Els serveis, per part seva. perden pes específic en la 
població activa -passen del 40 al 38 %- i el gua
nyen en l'ocupació -passa del 38 al 41 %-. Aques
ta desigual evolució és la que permet pensar en un 
augment de la pluriocupació en el sector serveis 
compensada per un augment de l'atur en la indús
tria. 

Farem referència, per últim, a la diferència entre el 
nombre d'ocupacions i la població ocupada, és a dir, 
al que més s'aproximaria a un balanç de mà d'obra 
a Catalunya. En aquest respecte, les dades disponi
bles mostren sempre saldos positius, és a dir, l'exis
tència de pluriocupació o de llocs de treball coberts 
per residents a altres províncies. Tanmateix, el com
portament en el període no és igual a totes les pro
víncies. A Barcelona es registra una disminució de 
l'excés d'ocupacions sobre la població ocupada, men
trcs que a les tres restants províncies es constaten 
amplis creixements d'aquesta diferència. S'ha de des
tacar, tanmateix, que si es comparen els llocs de 
treball excedents -pluriocupació- de Barcelona cl 
1975, amb el nombre de parats existents a Ja dita 
província el mateix any, apareix un saldo negatiu 
net, és a dir, el nombre de parats supera el de 
pluriocupats, cosa que no s'havia esdevingut mai 
-en el període- fins el dit any. A les altres provín
cies el volum de pluriocupació supera amb escreix
el de parats. A destacar també, com a dada signifi
cativa, que el volum de parats supera molt lleuge
rament el de pluriocupats en el conjunt espanyol.

5. OCUPACIÓ INDUSTRIAL

Si fem referència específica a l 'ocupació industrial, 
per ser evidentment el que més permet de compren
dre el procés d'industrialització a Catalunya, observem 
els següents trets de comportament (taules 16, 17 
i 18): 

L 'ocupació industrial creix més ràpidament que 
l 'ocupació total a totes les províncies catalanes ex
cepte a Barcelona. A Tarragona cl seu creixement 
supera en un 40 % el de l'ocupació total i a Lleida 
registra un augment del 22 % a diferència del decrei
xement net de l'ocupació total 

Són. doncs, Lleida i' Tarragona les províncies que 
han mostrat un dinamisme superior pel que concer
neix a la creació de nous llocs de treball industrials, 
encara que cl �cu volum si¡¡ui superior n Barcelona. 
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tenint en compte la basc superior de partida. A Bar
celona es registra, també. un decreixement entre el 
1973 i el 1975, efecte de la crisi ja iniciada. 

El conjunt de Catalunya coneix un creixement àm
pliament superior al del conjunt espanyol. cl qual 
posa clarament de manifest la continuació del pro
cés de polarització català respecte a Espanya. És a 
dir, si Catalunya ja era el 1955 la primera zona in
dustrial de l'Estat, el 1975 aquesta preponderància 
s'ha accntuat.. 

En efecte, Catalunya ha passat de representar cl 23 % 
d'ocupació industrial espanyol el 1955 a representar 
gairebé el 26 % el 1975. Internament, la distribució 
de l'ocupació industrial per províncies, a pesar dels 
espectaculars creixements de Lleida i de Tarragona, 
s'inclina a favor de Barcelona, que guanya un 2 % 
sobre el total català i concentra el 84 % de la total 
ocupació industrial. La polarització de Barcelona, 
lluny d'atenuar-se. s'incrementa. 

Per últim farem referència al procés d'assalaritza
ció en la indústria, que és superior al del conjunt 
de l'ocupació total. En el cas de Barcelona, el volum 
d'assalariats assoleix gairebé un 94 % d'ocupació in
dustrial, essent Lleida la província on aquest percen
tatge és inferior. Tanmateix. el seu creixement és el 
més ràpid del període, perque en els vint anys con
siderats guanya 25 punts percentuals, només supe
rada per Tarragona, que al seu torn guanya 28 punts. 
El més rellevant, doncs, és que el procés d'assalarit
zació és creixent i ràpid i que, en aquest respecte, 
Catalunya se situa per damunt de la mitjana espa
nyola. 

6. VALOR AFEGIT BRUT

Com ja hem indicat en la introducció, s'ha utilitzat 
el valor afegit brut per a intentar subministrar una 
informació suplementària pel que fa referència als 
diferents subsectors industrials. Vegem les caracterís
tiques més rellevants en aquest respecte (taules 19, 
20 i 21): 

L'evolució del valor afegit brut inclou, evident
ment, l'evolució dels preus, i per això, en termes 
reals. les sèries utilitzades haurien de ser deflactades 
pel corresponent índex de preus. Tanmateix, a efec
tes comparatius -evolució i estructura- la sèrie 
sense deflactar pot ser utilitzada sense induir a errors 
d'interpretació generats per l'augment dels preus. 

L'evolució d'aquesta variable en el període 1955-
1975 mostra una disparitat notable en els aspectes 
següents: en indústries fabrils creix menys que en 
el conjunt de la indústria i aquesta creix menys que 
en el conjunt de l 'activitat econòmica, cosa que per
met suposar que el creixement més accelerat del valor 
afegit brut se situa en cl sector serveis. 

Pel que fa a l'estructura interna del valor afegit 
brut de la província de Barcelona, es registren canvis 
profunds i simptomàtics del que es podria anomenar 
un canvi estructural a la indústria de la província. 
EI més rellevant és la disminució de la participació 
del sector tèxtil a la generació del valor afegit brut 
de la província. Passa de ser el primer subsector 
industrial el ¡q55 -amb un 41.1 %- a participar a 
la creació d'un 13 % del valor afegit brut provincial. 
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El seu lloc com a primer subsector industrial de Bar
celona l'ornpa la indústria mctallúrgica, que passa 
d'un 11 % a un 31 % . La resta de subsectors man
tenen aproximadament el seu pes específic amb lleu
gers creixements en químiques. una mica més grans 
en paper, premsa i arts gràfiques i aigua. gas i elec
tricitat. compensats per disminucions d'importància 
en mineria i fusta i suro. 

Per últim, hem inclòs la relació entre el valor afe
git brut i l'ocupació industrial, com una mesura apro
ximada de la productivitat, que en cl període consi
derat augmenta aproximadament vuit vegades. 



TAULA l. 

Evolució de la població activa (Base 100 = 1955) 

Any Barcelona Girona Lleida Tarragona CATALUNYA ESPANYA 

1955 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1957 107,3 101,5 102,1 99,6 105,3 101,6 
1960 110.3 102,2 101,3 97,8 107,3 102.3 
1962 122.3 105,0 100,1 100,2 l 15,9 103,6 
1964 129.7 108,6 99,8 102,6 121,6 105,0 
1967 139,2 l 13,6 98,l l 05,7 128,8 107,2 
1969 144,1 l 15,3 98,5 107,6 132,6 108,7 
1971 154,8 116,0 94,1 106,0 138,9 110,2 
1973 161,2 117,9 91,0 106,7 143,8 111,9 
1975 164.3 120,4 87,4 110,3 146,2 l 11,7 

1976 158,9 121,9 93.1 115.8 143,8 l 10,4 
1977 160,S 120,0 89,8 111.7 144,0 110,8 
1978 161,7 122,5 88,4 109,3 144,6 109,7 

, foNT: Renda Nacional d'Espanya: serie homogeneïtzada. Banc de Bilbao. Cambra Oficial d'Indústria, 
Comerç i Navegació de Rarcelona. Butlletí Estadístic Conjuntural. (Dades de 1976, 1977 i 1978, 2n. tri
mestre.) 

T,\ULA 2. 

Estructura de la població activa (% provincial/Catalunya % Catalunya/Espanya) 

Total Total 
Any Barcelona Girona Lleida Tarragona CATALUNYA % Catalunya ESPANYA 

1955 68,69 10,56 9,78 10,97 1.533.805 12,81 11.970.373 
1957 69,98 10,19 9,41 10,37 l .616.305 13,28 12.168.2 l 5 
1960 70,69 10,03 9,26 10,00 1.645.390 13,42 12.252.966 
1962 72,50 9,54 8,46 9,48 1.777.900 14,33 12.403.366 
1964 73,29 9,41 8,04 9,25 1.865.357 14,83 12.577.163 
1967 74,24 9,29 7,46 9,00 1.976.267 15,40 12.832.076 
1969 74,65 9,15 7,28 8,90 2.034.882 15,63 13.015.880 
1971 76,19 8.79 6.63 8,37 2.130.837 16,14 13.196.556 
1973 77,01 8,64 í:i,20 8,14 2.205.638 16,46 13.400.902 
1975 77,18 8,67 5,86 8,28 2.243.331 16,77 13.374.633 

1976 75,92 8,90 6,33 8,81 2.207.000 16,70 13.216.000 
1977 76,79 8,78 6,02 8,32 2.209.000 16,64 13.273.000 
1978 76,79 8,92 5,99 8,29 2.219.000 15,91 13.140.000 

FONT: /d. Taula l. 

TAULA 3. 

Evolució de la població activa per sectors. BARCELONA (Base 100 = 1955) 

Arzv Agricultura i pesca Indústria Construcció Serveis 

JY55 100,0 100,0 100.0 100,0 
¡q57 99,3 110,5 110,6 104,7 
1960 98.0 113,6 115,6 108.0 
1962 94.3 132,6 136.3 113,3 
1964 85, l 135,4 160,3 126,2 
1967 87,9 146,7 183.0 132.6 
1969 85.5 149,7 200,3 139,0 
1971 89,8 l 59,7 213,9 149,1 
1973 91.5 169,4 234,0 152,l 
1975 66.2 17 l .7 263,5 156,9 

Fo.s;r: Rcnd<1 Nacional d'Espanya: sèric homogcnc"itzada. Banc de Bilbao. 
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TAULA 4. 

Estructura de la poblució ,,<"1i1·a ¡,er ;ce/ors. BARCELONA (% sobre el total) 

Any Agricultura i pesca Jndústria Cu11strucció Serveis TOTAL 

1955 7,34 45.75 6.82 40,08 1.051.678 
1957 6.79 47.07 7 .03 39.08 1.131.114 
1960 6,52 47,11 7,14 39,22 1.163.234 

l1962 5.65 49.62 7.60 37.11 1.289.087 
1964 4.81 47.74 8.4; 39.00 1.367.144 
1967 4.63 48.21 8.97 38.19 1.467.283 

J
1969 4.35 47,52 9,48 38.64 1.519.168 
1971 4.28 4 7.44 9.47 38.79 1.623.578 
1973 4.18 48.09 9.90 37.82 1.698.702 
1975 2.95 47,82 10,94 38.27 1.731.558 

Fü!\T: íd. taula 3. 

TAULA 5. 

Evolució de la població ucupacla (Basc 100 = 1955) 

Any fJarce!ona Girona Lleida Turwgo,w CATALUNYA !:SI' ANY A 

1955 100.0 100.0 100,0 100.0 100.0 100.0 
1957 107,6 102.5 102.1 100.0 105.6 101,9 
1%0 110.3 103.6 101.2 97.9 l 07.4 102,3 
1962 122.8 106.3 99.9 100.4 116.2 103.9 
1964 129.6 109,6 99.6 102.9 121.6 105.0 
1%7 138.2 114.6 97 .4 105.3 128,1 106,8 
1969 144,1 l 16.7 98 .3 107.5 132.7 l 08.7 
1971 153.9 l 16.7 93 .4 i'OS. l 138.7 109.6 
1973 160,3 118.8 86 .7 106.7 143.1 110.5 
1975 16 l.4 119.5 86 .3 107.8 143.7 107.0 

1976 153.2 120,8 91.9 113.4 139,4 104,1 
!977 154.0 118.9 88.6 108.1 138.7 105.4 
1978 151.2 121,0 86.6 106.3 136.7 103.4 

FoNT: ld. Taula 1. 

TAUi.A 6. 

Estructura de la població ocupada (En % prov./Catalunya i Cat./Esp.) 

Total % Total 

Any Barcelona Girona Lleida Tarragona CATALUNYA Catalunya ESPANYA 

1955 68.59 l (l,4 7 9,89 l 1.03 J.516.920 12.85 l 1.798.073 

1957 69,83 10.16 9,56 l 0.44 1.603. 362 13,33 12.028.115 

1960 70,50 10,00 9,32 10.06 1.629.245 13,49 12.077.266 

1962 72.36 9,58 8.50 9.54 1.763.077 14,37 12.260.966 

1964 73.11 9.44 8.10 9.34 l .845.24 7 14,88 12.392.863 

1%7 74.01 9.37 7.52 9.07 1.943.475 15.42 12.600.976 

'1%9 74.50 9,21 7,33 8.94 2.012.998 15,68 12.830.080 

1971 76.14 8.82 6,66 8.36 2.104.159 16,26 12.940.556 

J<ff¡ 76.80 8.69 6,26 8.22 2.171.968 16,65 13.039.102 

197'5 77,05 8.71 5.94 8.23 2.180.026 17,26 12.629.073 

1976 75.37 9,07 6,52 8.97 2.116.000 17,21 12.292.000 

1977 76.15 8.97 6,32 8,59 2.105.000 16,92 12.436.000 

1978 75.85 9.34 6,26 8.58 2.075.000 17,00 12.202.000 

Fo-.r: /J. Taula l. 
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TAULA 7. 

Evolució del volum de parats. 

Any Barcelona Girona Lleida Tarragona CATALUNYA ESPANYA 

1955 13.186 2.623 241 856 16.886 172.300 
1957 11.372 l .139 205 227 14.943 140.100 
1960 14.596 495 465 591 16.145 175.700 
1962 13.240 812 432 339 14.823 142.400 
1964 17.981 l.37 l 503 255 20.110 184.300 
1967 28.749 1.326 1.204 1.503 30.374 231.100 
1969 19.377 857 541 1.089 21.864 182.800 
1971 21.326 849 1.165 2.338 25.678 256.000 
1973 30.407 1.738 707 818 33.670 361 .800 
1975 51.686 4.663 1.889 5.067 63.305 745.560 

1976 80.232 4.629 2.072 4.582 91.S l S 923.798 
1977 88.830 5.238 2.538 7.388 103.994 832.217 
1978 130.356 3.702 2.700 6.513 143.271 938.196 

FONT: /d. Taula 1. 

T.�UL,\ 8.

Rclacúí parats / població actirn (En 'Yo). 

1111y !Jarcelona Girona Llei da Tarragona CATALUNYA ESPANYA 

1955 1.25 1,62 0,16 0,49 1,10 1,44 
1957 1.00 0,69 0,13 0,13 0,92 !,IS 

1%0 1,25 0,30 0,3 0 0,36 0,98 1,43 
1%2 1.02 0,47 0,28 0,20 0,83 1,14 
1964 1,31 0,78 0,3 3 0,14 1,07 1,46 
1967 1.95 0,72 0,8 l 0,84 1,53 1,80 
1969 1.27 0,46 0,36 0,60 1,07 l,40 
1971 1.31 0,45 0,82 1.3 l 1,20 1,93 
1973 1.79 0,91 0,51 0,45 1,52 2,70 
1975 2,98 2,39 1,43 2,72 2,82 5,57 

1976 4,79 2,35 1,4 8 2,35 4,13 6,99 
19ï7 5,25 2,70 1,88 3,93 4,70 6,27 
1978 7,65 1.87 2,03 3,54 6,46 7,14 

FONT: /d. Taula l. 

T.WI.A 9. 

Evolució de /'ocupació total (Base 100 = 1955). 

Any Rarcelona Girona Lleida Tarragonu CATALUNYA ESPANYA 

1955 100.0 100,ü 100,0 100,0 100,0 100,0 

1957 107.8 101,9 103,6 101,6 106,1 102,2 

1960 109,5 102,3 104,l 100,7 107,3 102,7 

1962 121.5 111,8 100,7 l 01,7 116,4 104,3 

1964 127.0 112,2 99,l 103,2 120,2 104,9 

1967 135.6 112,9 98,2 107,5 126,9 106,9 

1969 141,4 117.6 99 .S 111,ü 131,6 109,2 

¡971 151,0 121,0 95 ,7 114,0 138,1 110,9 

1973 157,8 119.4 93,2 117,2 143,2 l 12,6 

l'l7'í 157,3 123.6 90 .4 120.3 143,3 111,5 

Fur-.: 1 · !d. Taula 3. 
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TAULA 10. 

Estructura de /'ocupació total. 
Total % 

Any Barcelona Girona Lleida Tarragona CATALUNYA Catalunya 
Total 

ESPANYA 

1955 69,01 I0,00 
1957 70,10 10,19 
1960 70,45 10,IO 
1962 72,07 10,19 
1964 72,92 9,90 
1967 73,93 9,46 
1969 74,15 9,47 
1971 75,34 9,15 
1973 76,09 8,84 
1975 75,75 9,15 

FONT: /d. Taula 3. 

TAULA 11. 

Distribució de l'ocupació total en 
assalariats i no assalariats. 

BARCELONA. (En % del total). 

9,67 
9.44 
9,38 
8,37 
7,97 
7,57 
7,33 
6,70 
6,30 
6,10 

Any Assalariats No assalariats TOT AL 

1955 72,21 27,78 1.094.460 
1957 75,48 24,59 1.179.922 
1960 77,64 22,43 1.199.317 
1962 80,10 19,90 1.330.679 
1964 81,29 18,70 1.390.108 
1967 81,26 18,74 1.484.312 
1969 81,13 18,86 1.548.071 
1971 81,91 18,09 1.653.076 
1973 82,17 17,82 1.727.993 
1975 84,08 15,91 1.721.913 

FONT: ld. Taula ·3. 

TAULA 13. 

10,70 1.585.778 13,25 
10,25 1.683.051 13,76 
10,04 1.702.121 13,84 
9,35 1.846.179 14,78 
9,19 1.906.237 15,17 
9,Ò8 2.007.497 15,69 
9,02 2.087.522 15,96 
8,83 2.190.920 16,49 
8,76 2.270.968 16,85 
8,98 2.273.036 17,02 

TAULA 12. 

Evolució de l'ocupació total assalariada 
i no assalariada. 

BARCELONA (Base 100 = 1955) 

11.964.315 
12.232.264 
12.297.359 
12.487.429 
12.561.302 
12.794.439 
13.076.740 
13.279.702 
13.4 71.964 
13.351.181 

Any Assalariats No assalariats TOT AL 

1955 100,0 100,0 100,0 
1957 112,5 95,4 107,8 
1960 117,7 88,3 109,6 
1962 134,8 87,0 121,6 
1964 142,9 85,5 127,0 
1967 152,5 91,6 135,6 
1969 158,9 96,0 141,4 
1971 171,3 98,1 151,0 
1973 179,6 101,2 157,8 
1975 183,l 90,I 157,3 

FONT: !d. Taula 3. 

Diferència entre nombre d'empleats i població ocupada. 

Any Barcelona Girona Lleida Tarragona CATALUNYA ESPANYA 

1955 53.968 9.231 3.388 2 .. 271 68.858 166.242 
1957 60.180 8.589 5.757 5.163 79.689 204.149 
1960 50.679 7.374 7.818 7.005 72.876 220.093 
1962 54.832 19.204 4.626 4.440 83.102 226.463 
1964 40.945 14.616 2.581 2.848 60.990 168.439 
1967 45.778 7.699 4.482 6.063 64.022 193.463 
1969 48.280 12.275 5.560 8.389 74.504 243.660 
1971 50.824 14.020 6.699 17.518 89.061 339.146 
1973 59.698 11.964 7.008 20.330 99.000 432.862 
1975 42.041 18.072 9.281 23.616 93.010 722.109 

FONT: ld. Taula 3.
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TAULA 14. 

Evolució de l'ocuoació total per sectors. BARCELONA (Base 100 = 1955). 

Any Agricultura i pesca Indústria Construcció Serveis 

1955 100,0 100.0 100,0 100,0 

1g57 101,3 106.4 11 l,O 110.4 

1960 96.1 l 08,7 121.4 111,5 

1962 88.2 121 ,8 153.7 122,9 

1964 so.q 128,7 159,0 129,2 

1967 74,3 133.3 184,3 143,0 

1%9 72.4 136,4 187,2 154,l 

1971 75,3 148,6 223.9 157.5 

1973 82.7 15·LS 239.9 163.9 

1975 59,4 151.0 261.4 167,7 

Fo'IT: lrl. Taula 3. 

TAULA l 5. 

Estructura de /'ocupació total per ,ec/urs. BARCELONA (En % sobre el total). 

Any Agricultura Pesca l ndúst ria Construcció Serveis 

1955 7,37 0,48 47,13 6,41 38,60 

1957 6,93 0,39 46,52 6,60 39,54 

1960 6,46 0,35 46,79 7,10 39,28 

1962 5,35 0,25 47.24 8,10 39,04 

1964 4,69 0.22 47.77 8,03 39,27 

1967 4,04 0,19 46,33 8,71 40,77 

1969 3,77 0,19 45,48 8,48 42,05. 

1971 3,67 0,18 46,37 9,50 40,26 

1973 3,85 0, 16 46,13 9,74 40,09 

1975 2,78 0,15 45.24 10,65 41,15 

FONT: !d. Taula 3. 

TAULA 16. 

Evolució de l'ocupació industrial total (sense construcció) (Base 100 = 1955). 

Any Barcelona Girona .Lleida Tarragona CATALUNYA ESPANYA 

1955 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1957 106,4 108,9 105.0 100,6 106,2 102,8 

1960 108,7 107,2 l 10 .7 108,2 108,7 107,1 
1962 121,8 l 15.7 107 .1 l l 3,4 120,3 113,6 
1964 128,7 116.9 115 ,7 120,5 126,7 119,8 

1967 133.3 118,4 111 .l 13 l,9 131.1 124,0 

1969 136.4 121.4 l l 5 .7 138.8 134,6 126,7 

1971 148.6 121,8 105 .2 149.5 144,7 130,4 
1973 154,5 128,3 l 16 .7 153.0 150.7 132.9 

1975 151.0 127.8 l 22.S 161.8 148.5 l 33.0 

FONT: !d. Taula 3. 
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T-\ULA 17. 

Estructura de /'ornpacid i11d11s1rial l Ol al (sense cu11struccióJ. 

Total �0 
Any /Ja redona Girona Ucida Tarragona C..-1 T¡\ i_UNY A Catalunya 

1955 82.67 8.08 4.14 5.08 623.911 23,10 
1957 82.79 8.29 4.09 4.81 663.035 23,92 
1960 82.71 7.97 4.21 5.06 67íU09 23,44 
1%2 83.72 7.77 3.69 4.79 750.755 24,45 
1%4 8,.98 7.46 >.71 4.8) 790.720 24,43 
1967 84.05 7,30 ),51 5.11 818.091 24.41 
1969 83.88 7.29 ï.56 5.25 839. 3 78 24,53 
1971 84.90 6.81 ï.01 5.25 902.n5 25,62 
1 '37ï 84.74 6.88 3.10 5.16 940.6 75 26,20 
1975 84,06 6.96 3.41 5.54 '-126.645 25,78 

Fo:--T: ld. Taula .,. 

TAULA 18. 

Ei•olució de la relació assalariats/10wl ri!specte a /'ocupació industrial. 

Any Rarcelona Girona Lleida Tarrago,rn CATALUNYA 

1955 82,13 69.42 59,87 61.37 79,12 
1957 84,68 75,30 66,68 66.62 82,30 
1960 88.81 77,73 69,81 70.25 86,18 
1962 89,94 84,00 73, 13 73,83 88,13 
1964 90,5 l 85.14 70.76 75,25 88,63 
1967 90,77 85.46 72,35 78.81 89,12 
1969 91,1 J 86,28 73,37 80.45 89,57 
1971 92,56 87.15 81.61 82,29 91,34 
1973 93,56 89,32 82, 92 88,84 92,68 
1975 93,89 89,92 84, 17 89,72 92,98 

FO;'IT: fel. Taula 3. 

TAULA 19. 

EFolució del valor afegit brut. BARCELONA (Base 100 = 1955). 

90 

Any 

1955 
1957 
1960 
1962 
1964 
196ï 
1969 
1971 
1973 
1975 

l ndústries 
fabrils 

100,0 
13'.J,2 
157,2 
213,2 
272.6 
409,� 
513,3 
618,2 
939,4 

1.285.9 

Total indústria 
( i const ruec ió J 

100,0 
132,3 
151,2 
209,5 
279,7 
407,7 
520,8 
624,1 
9.3 7.3 

1.321.3 

TOTAL 

100,0 
128,7 
149,3 
211,0 
278,2 
420,l 
529,9 
668,8 
941.4 

1.382 .5 

Total 
ESPANYA 

2.700.639 
2.770.879 
2.893.368 
3.068.493 
3.236.039 
3.350.272 
3.42 l .795 
3.523.291 
3.589.778 
3.593.150 

ESPANYA 

73,06 
76,44 
79,71 
81,67 
82,25 
82,89 
83,62 
86,91 
89,48 
90,01 
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TAULA 20. 

Estructura del valor afegit brut industrial per subsectors. BARCELONA. 

Any Mineria 
Edif. i ob. Aigua, gas Alim., beg. 
públiques i elec. i tabac Tèxtil 

1955 1,25 11,77 2,21 3,32 41,16 
1957 1,31 9,10 2,99 3,79 37,89 
1960 1,85 6,84 3,18 5,43 31,77 
1962 1,59 8,93 3,24 4,60 30,77 
1964 1,42 12,92 3,04 5,92 25,28 

1%7 1,14 10,65 3,06 5,84 21,20 

1969 0,98 11.77 3,3 7 5,84 20,03 

1971 0,97 11,58 3,48 5,72 19,20 

1973 0,5 11,72 2,73 4,98 16,25 

1975 0,61 12,22 4,60 4,50 13,87 

FONT: !d. Taula 3. 

TAULA 21. 

Cuiro, calçat Fusta i Paper, prem- Ceràm., vr-
i confecció suro sa i a. g. Químicu dre i cim. Metàlliques 

6,23 4,14 3.57 11,56 3,37 11,38 

5,38 3,93 3,68 11,91 2,79 17,27 

6,01 3,85 4,02 12,21 2,79 22,04 

5,87 3,67 3,78 11,86 ? --
23,18 -,)) 

7,00 2,89 4,30 11, 76 3,34 22,14 

8,32 2,74 3,99 12,93 3,99 26.10 
6,44 2,66 3,88 14,58 ),62 26,79 

6,15 2,69 5,55 12, 85 3,85 27,95 
6,30 2,28 5,92 12, 91 3,85 32,51 
6,22 2,25 7,67 13,22 3.30 31.55 

Ue/aci6 valor afegit brut industrial/ ocupació industrial (amb construcció) BARCELONA. 

Any 

1955 
1957 
1960 
1962 
1964 
1967 
1969 
1971 
léJ73 
1975 

FONT: Tel. Taula 3. 

v.a.b./ em p. ind. 
( en pessetes) 

577 .624 
'714.642 
792.153 
951.685 

1.220.871 
1.689.030 
2.110.214 
2.287.125 
3.285.980 
4.647.058 

TOTAL 
(milions 
ptes.) 

33.851 
44.301 
51.203 
70.944 
94.704 

138.012 
l 76.310 
211.270 
317.290 
447.304 



2 /4 SOBRE LA UTILITZACIÓ DELS RATIOS ICOR.
UNA APLICACIÓ A CATALUNYA, AL PAíS BASC, 
A GALÍCIA l AL PAíS VALENCIÀ. 1969-1975 

Alfonso ALMENDROS 

El propos1t d'aquestes línies és oferir un exemple 
d'un intent d'aplicació dels ratios increment de capi
tal/producte(*) (Incremental Capital/Output Ratio o 
ICOR) a unes xifres representatives d'una economia 
real. S'ha centrat l'atenció a Catalunya, al País Basc, 
a Galícia i al País Valencià, desglossant les dades en 
onze subsectors industrials durant el període l 969-
1975. No s'ha pretès a cap moment realitzar una anà
lisi econòmica regional i menys encara elaborar un 
ranking sectorial com a criteri d'inversió. Com ja 
hem dit, es tracta simplement de l 'aplicació cl 'un con
cepte teòric a unes xifres reals disponibles. Aquest 
intent necessita un esquema teòric previ i després 
desbrossar las nombroses dificultats plantejades per 
la medició quantitativa de les variables econòmiques 
implicades. 

Encara que. pogués semblar que un concepte teòric 
i la seva mcdició empírica haurien d'estar estreta
ment units quant al seu significat, la seva problemà
tica i la seva discussió, en l 'anàlisi econòmica moltes 
vegades ens trobem amb notables discrepàncies en
tre tots dos extrems. El problema estreba no tan sols 
en el fet que a la medició empírica se li escapen 
elements de l'univers estudiat i, per consegüent, la 
quantificació obtinguda és molt més pobra que la 
realitat analitzada, sinó també l'ambigüitat i la de
ficient definició del concepte provoca les discrepàn
cies i divergències al·ludides. És molt difícil de pro
cedir a una medició quantitativa sense tenir una 
noció clara de l'ús a què es pot destinar dins el camp 
de l'economia aplicada el concepte que l'ha originat. 

En la pràctica, els mètodes utilitzats per al càlcul 
estan força determinats per la disponibilitat de les 

.dates. En aquest sentit s'ha de reconèixer que l'exis
tència o la inexistència de xifres sobre un tema con
cret, pot dictar l'última paraula pel que a metodo
logia es refereix. A l'àmbit de l'economia aplicada, 
insistim en la vanitat de les discussions que ignorin 
aquest fet. 

Un exemple d'aquest problema cl trobem precisa
ment en la literatura econòmica sobre la relació capi
tal/producte. Per un costat, els intents de concep
tualització es troben no menys que amb el problema 
de definició de capital, i de la seva no menys pro
blemàtica mesura. Per un altre costat, l'escassesa d'es
timacions sobre el capital, sobretoi a nivell sectorial 
i/o regional. obliga a escollir vies de càlcul que, 
encara que siguin les òptimes, són les úniques pos· 
sibles. Ens referim a la utilització dels ratios incrc· 
ment de c,ipital/productc o ICOR (Incremental Capi
tal Outplll Rario). Aquests ratios permeten cl ciikul 
de la relació entre cis requisits de capim! i l'obtenció 
de valor wfcgit brut concret a escala sectorial. rcgio
rrnl. nacional. etc. Això no obstant. hem d'asscnvalar 
que la utilització de l'iCOR és quelcom m0s que- una 
simprc pru.\)' al ratio capital/produuc. El fet que 

les dades sobre inversió siguin més fàcils d'obtenir 
que les estimacions cie capital, no ha de fer-nos obli
dar els seriosos problemes plantejats per les xifres 
d'inversió i, sobretot, que fou la relació entre inver
sió (addició cie capital) i producte, no entre capital 
(stock) i producte, la variable que va aparèixer de 
primer en la literatura econòmica. El problema de 
l'estimació de capital per sectors i/o àrees geogràfi
ques vindria més endavant i portaria en el seu sí 
problemes teòrics i pràctics de primer ordre. Sobre 
aquest punt tornarem a la secció primera del pre
sent treball. 

Hem d'estar molt atents a no confondre les dificul
tats sorgides de la medició quantitativa amb els pro
blemes propis de l 'esquema teòric que ens s.ervcix 
de base. En qualsevol aplicació tots dos grups de 
problemes se sobreposen i entrellacen constituint una 
trama de difícil anàlisi. però els podem situar cor
rectament si ens atenim a una ordenació clara i 
escalonada d'ells mateixos. 

A la secció primera d'aquest article s'explica l'apa
rició històrica del concepte relació capital/producte 
i Ics dificultats que planteja la medició del numcra
d_or. A la secció segona es fa un breu r�pàs als prin
cipals problemes que planteja la utilització dels ra
tios increment de capital/producte, amb especial men
ció a les seves relacions amb el creixement econòmic 
i la seva complementarietat amb altïcs indicadors 
econòmics. A la secció tercera s'examina la vincu
lació entre !'ICOR i el rendiment del capital. A Ja 
secció quarta s'exposen cis resultats numèrics de l'apli
cació dels ratios ICOR a les economies de Catalunya. 
al País Basc. al País Valencià i a Galícia en el pe
ríode 1970- l CJ75. A la secció cinquena es resumeixen 
les conclusions. 

1. ORIGEN TÈCNIC DE L'ICOR l PROBLEMES

DE MEDICló

La relació capital/producte apareix per primera ve
gada dins un plantejament dinàmic i macrocconò· 

(*) So,·int s'utilitza l'expressió rel::lció marginal ca
pital/produclL' per a c.ksignar L'll català el ratios 
ICOR. 
A4llL'St trd1all fou originat a partir de la imcstiga· 
cicí de basc. que ,·a �cn·ir per a l,1 r..:cfacció dl'I llibr.: 
!t11·1.·rs1u11 !11d11s1rial \' Crcci11rin1tu Econcimico del
Scnci d'Estudis dl'l FomL'nt del Treball Nacional
durant l'any 19ï8 



mic (l), en un article de Roy Harrod publicat cl 
19.39 (2). De fet aquest ratio es una de les variables 
que s'inclouen dins l 'equació fonamental del que 
després s'anomenaria model Je creixement de Ha
rroJ. 
La equació és: 

G.C== s

Essent G el ritme de creixement. C l'addició de ca
pital en relació al creixement del producte (primer 
exemple d'un ratio ICOR), i s l'estalvi expressat 
com una fracció de la renda. Podem reescriure l 'equa
ció precedent com segueix: 

t::..Y s 

y t::..Y y 

essent Y la renda, I la inversió i S l 'estalvi (3). El 
que aquí ens interessa destacar és la relació incre
ment de capital/producte, és a dir C. Harrod la de
fineix al principi com el valor dels béns de capital 
requerits per a la producció d'una unitat de l'incre
ment de l'ou/put, aquest valor seria considerat com 
a ideal pels productors tenint en compte el producte 
que obtenen. Més endavant i dins el seu primer arti
cle utilitza la notació Cp per a representar el valor 
realment aconseguit en un període de temps concret 
i en un lloc concret, és a dir, una quantitat ex-post. 
Usant un llenguatge una mica obscur Harrod ens diu, 
en aquesta primera exposició de les seves idees (1939), 
que «no està segur si C hauria de ser considerat com 
el seu corresponent cx-ante» (de Cp). 

Uns anys més tard (4) l'autor usaria la notació Cr per 
al coeficient capital requerit, és a dir. l'addició de 
capital requerida dividida per l'increment de produc
ció per a sostenir el qual es necessita aquest volum 
de nou capital. L'equació fonamental quedava llavors 
com segueix: 

Gw. Cr = s 

Essent Gw, la taxa de creixement requerida (warran
led) i s, la fracció estalviada de la renda. En altres 
paraules, Gw significava una taxa d'increment de la 
renda o producte, indispensable per a una plena 
utilització d'un estoc de capital que és a la vegada 
creixent (5). Cr és llavors els requisits de nou capi
tal necessari per a mantenir un increment de la pro
ducció capaç de satisfer tant la demanda de consum 
provinent de l'increment marginal de la renda dels 
consumidors, com la nova demanda d'inversió gene
rada. Es fa molt evident la doble consideració que 
es dóna a la inversió en cl model de Harrod; d'una 
banda, se la considera com a addició de capital que 
contribueix a l'increm�nt de la capacitat productiva 
i, de l'altra banda, com a generadora de renda a 
través dels mecanismes keynesians de la demanda 
agregada o total de l'economia. En aquest punt tant 
l'enfocament de Harrod com posteriorment el de Do
mar suposaven un tractament de la inversió molt 
més complet que l'efectuat per Kcynts. ja que aquest 
no analitzà els aspectes d'augment de la capacitat 
productiva generats per la nova inversió, limitant-se 
a un:, visió estàtica de la relació estalvi-inversió. 

El 1946. Evscy Domar va publicar una explicació so
bre cl creixement molt similar a Ja de Harrod, enca
ra que diferís en alguns detalls. Domar pretenia de· 
terminar cl ritme d'increment de la inversió que po
gués aconseguir un augment de Ja renda igual al de 
la capacitat productiva. assegurant així la plena ocu
pació. l. 'eq uaciú f onan11.:ntal de Domar i:ra: 

t.J 
--=O".X 

l 

Essent T la inversió, x Ja fracció estalviada de la ren
da. i O" un coeficient que mesura la productivitat mit
_iana potencial social de la inversió. en altres parau
les cl potencial de creixement de l 'economia. 

dP 

dt 
(l:=:----

La condició d'equilibri que afegia Domar era: 

!::..! A y 

y 

és a dir. el ritme d'increment anual de la mversio 
i el de la renda (o producció real) han de ser iguals 
per aconseguir un creixement sostingut i compatible 
amb la plena ocupació. En aquest model, el ratio 
capital/producte es troba implícit en el coeficient O" 
en ser aquest una mesura de la productivitat mitjana 
de la inversió (6), o. dit en altres parauks, l'invers 
del ratio inversió/producte obtingut (]COR). 

AY t::..0 

(í =-- ==-- =---. 
l J ICOR 

En cercar Ics equivalències formals entre el seu mo
del i cl de Domar, Roy Harrod (7) anota que troba 
una relació entre el coeficient Cr i la O" de Domar, 
basant-se en cl fet que tots dos pretenen mesurar el 
«potencial» de la nova inversió, encara que Harrod 
insisteixi que en el seu cas es trocta de simbolitzar 
el nivell _exacte (ni n_1és ni menys) indispensable per
a un crc1xenient sostrngut. 

L'equivalència, segons Harrod, seria: 

O"=--. 
Cr 

L'equació fonamental de Harrod es pot llavors rces
criun:: 

t::..Y S 

Gw=--=--
y Cr 

si recordem la condició d'equilibri de Domar: 

!::..l A y 

y 

trobem la identitat formal entre totes ducs equacions 
fonamentals. 

Ara la nostra atenció se centra en Ja primera apari
ció formal d'un ICOR en la literatura econòmica, 
és a dir. a Cr o a O": 

Cr == (í == --
t.Y 1 

AY 

g3 



Ens trobem davant una rrimcra definició d'un incre
mental capital l ou t put ra1io. En resum, hem pogut 
veure com la utilització de les dades d'inversió per 
al càlcul dels requisits de capit.i! té un arrelament 
teòric que contradiu obcrtament els qui pretenen 
veure en l'ús de xifres d'inversió una simple manio
bra per a evitar l\;nutjosa tosca de la medició de 
l 'estoc de capital. 

Respecte a la medició <lel capital d'un sector produc
tiu concret, província. regió o país, hem d'assenyalar 
q11e la famosa controvèrsia sobre cl capital que arren
cant de foan Robinson (1954) ha envoltat tants eco
nomistes en un costat i a l'altre de l'Atlàntic, és 
indicativa de ['ambigüitat amb què el concepte de 
capital ha estat utilitzat en la teoria econòmica. La 
conseqüència lògica ha estat una difícil i problemà
tica medició estadística. 

Tal com hem assenyalat al començament. és molt 
complex mesurar quelcom que a penes sabem definir. 
En la pràctica, s'ha arribat a una sèrie de criteris 
per a J'eh1boració de xifres d'estoc de capital secto
rial i/o regional· De fet, ]'així anomenat estoc de 
capital és -una combinació de molts diferents tipus
d'actius, els quals .es barregen en una sola xifra en 
agregar els seus valors monetaris. En procedir d'aques
ta manera estem sumant maquinàries, plantes indus
trials, immobles, etc. Això ens porta a plantejar-nos 
una sèrie de problemes sobre la valoració en dos 
aspectes diferents. Primer, hem de tenir en compte 
les variacions físiques d'aquests actius. Segon, les 
oscil·lacions monetàries afegiran un element de dis
torsió a aquestes valoracions. No se li escaparà al 
lector que aquest punt ens mena al tema dels índexs 
de preus amb tots els problemes d'especificació i 
qualitat que aquests càlculs comporten. 

A més hem de tenir en compte que els actius de 
capital fix es van desgastant progressivament al llarg 
del . temps. Per això es considera més valuós un 
estoc d'actius nous que un de compost per elements 
més antics, encara que aquests es trobin perfecta
ment conservats i mantingt:ts. El consum de capital 
és el fenomen que hem de mesurar per a poder parlar 
d'estoc de capital nets o bruts i d'inversió neta o 
bruta, segons hàgim calculat o no l'envelliment dels 
actius composants. EI valor comptable de la depre
ciació no es pot utilitzar com a mesura monetària 
d'aquest consum, pel fet que en la comptabilitat de 
les empreses els actius són anotats amb eis seus 
preus de compra, els quals varien segons l'època en 
què fou efectuada i, posteriorment, la seva depre
ciació es calcula sobre una barreja de preus que no 
són ni els corrents ni els corregits o constants que 
s'utilitzen habitualment en les estadístiques econòmi
ques. La conseqüència és que no podem usar aquest 
esquema empresarial ..1 nivell agregat, ja sia aquest 
sectorial. provincial o nacional, per falta de precisió 
i. sobretot. d'homogeneïtat.

Com ja hem assenyalat abans, en la pràctica es recor
re a diferents procediments convencionals dels quals 
cl més estès és cl Model l nventari Permanent (8). 

Per la seva banda les xifres d'inversió tampoc no 
són liiures de problemes de medició i �ignificació. 
En primer lloc, les estadístiques disponibles mai no 
són molt completes en el cas espanyol, a més de 
no publicar- se actualment les inversions inferiors als
cinc milions de pessetes, és admès que hi ha un 
important percentatge d'inversió industrial que es
capa a l'estadística oficial. [n segon lloc, és molt 
important distingir entre inversió en capital fix i en 
existències. La inversió en existències efectuada du
rant cl període estudiat troba una part de la seva 
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explicació en el comportament del cicle. General
ment. es distingeix entre inversió en estocs tècnics. 
és a dir, la quantitat d'inputs necessaris per a man
tenir el procés productiu en marxa i inversió en 
estocs comercials, es a dir, una producció que es 
manté al magatzem per atendre cl ritme de coman
des comercials. Naturalment que qualsevol moviment 
especulatiu d'acumulació d'existències (inputs o out
put) podrà quedar emmascarat sota un aspecte o un 
altre. Aquest serà el cas de les primeres matèries 
estratègiques en moments de forta inflació o de boom 
dels seus preus pcr motius conjunturals. 

En el cas espanyol les xifres facilitades pcl Registre 
Industrial i que publica la revista « Economía I ndus
trial» registren les inscripcions definitives per noves 
indústries o ampliacions d'activitats que facin refe
rència a maquinària. A pesar d'això, la imprecisió 
semb:<1 gran (9) i encara fa més difícil l'estudi del 
significat de la variació de les xifres d'inversió. 

Resumint aquesta primera secció, podem dir que Ja 
utilització de xifres d'inversió per a estudiar la rela
ció capital/producte té un origen històric en la teoria 
econòmica. com es pot comprovar en els treballs de 
Harrod i de Domar. D'altra banda. l'ambigüitat de 
la definició del factor capital en Ja teoria econòmica 
és un bon exemple de les divergències que es poden 
produir entre un concepte poc precisat i la seva 
mesura estadística, tal com hem assc.:nvalat al comen
çament de l'article. En el nostre ca;, sense entrar 
en la polèmica sobre la definició del capital, però no 
per això ignorant-la. hem repassat les dificultats més 
corrents que es troben en els procediments habí
tuals de càlcul de l'estoc de capital. Aquestes difi
cultats constitueixen, sense cap dubte. un argument 
més a fa\·or de la utilització de dades d'inversió a 
través dels incremental capital/output raties o ICOR. 
Per últim hem examinat algunes de les dificultats 
més importants que afecten les dades sobre inversió. 

2. L'ICOR ENFRONT DEL CREIXEMENT l ALTRES

INDICADORS ECONÒMICS

La utilització de xifres d'inversió (increment de ca
pital), juntament amb les de valor afegit brut (a par
tir d'ara V.A.B.) permet construir un ratio increment 
de capital/producte ( ICOR), el qual, fins i tot presen
tant una sèrie de problemes quant a la seva interpre
tació econòmica, resulta en la pràctica de càlcul molt 
més fàcil que la relació capital/producte. La fórmula 
serà: 

éiK I 
ICOR=-=-, 

éiO éiY 

essent éiV.: l'addició de capital o inversió, éiO l'incre
ment d'output o producte (Valor Afegit Brut o 
V.A.B.) del sector i/o àrea geogràfica que estem
estudiant. Observeu que utilitzem el V.A.B. com a
xifra indicativa de producte real o renda genera
da (10).

En termes generals s'ha considerat que una xifra 
baixa de i'ICOR representa un resultat favorable 
per al sector i/o zona geogràfica considerada. La 
interpretació estàtica ex-post d'una xifra reduïda se
ria que amb un requisit mínim de capital s'ha gene
rat un alt valor afegit. L'explicació ex·ante del ma-



reix resultat cons,stma a explicitar com la relació 
marginal entre capital i producte és altament favo
rable al capital i que com a conseqüèencia d'aquesta 
es pot mantenir una senda de creixement satisfac
tòria per als empresaris, en vista dels V.A.B. aconse· 
guits amb unes necessitats no molt oneroses de capi
tal. Una xifra alta implicaria una explicació oposada. 
Per suposat que l 'explicació ex-ante per a ser con· 
sistent requereix que i'ICOR sigui estable al llarg 
del temps ( 11) i això ja no és normal, segons mostra 
l'evidència empírica i podrem comprovar per al cas 
espanyol a la secció quarta del present treball. 

A partir d'aquest punt se'ns obren tres camps d'es· 
tudi respecte als ICOR. El primer d'aquests és la 
possible relació entre i'ICOR i el rendiment o pro
ductivitat del capital. El segon, la relació entre els 
resultats dels ICOR i la performance del creixement 
econòmic en sectors i/o àrees geogràfiques concretes. 
El tercer, les comparacions de !'ICOR amb altres 
indicadors cconòmic5 per a obtenir explicacions con
sistents de la realitat econòmica estudiada. 

El primer tema, el de la productivitat del capital, 
cl tractarem amb més detall a la secció tercera. El 
segon tema, el de la relació amb el creixement econò· 
mic. ha atret com un imant multitud d'autors al 
llarg dels últims anys. Com assenyala Leibenstein 
(1966). entre les raons cie l'atractiu ICOR destaca 
la seva «magnífica simplicitat». Això no obstant, hem 
d'advertir que aquesta aparent senzillesa ha conduït 
a multitud d'errors d'interpretació econòmica. Un 
altre dels motius d'aquesta atracció ha estat la reia· 
ció inversa que s'observa entre les xifres d'ICOR i 
les de creixement econòmic. La condició d'equilibri 
del model cie Domar: 

ÀI ÀY 

y 

pot ser reescrita de la manera següent (6) s1 recordem 
l 

que G= ---
ICOR 

ÀI ÀS ÀY a 

s y ICOR 

Com es pot veure clarament cl creixement de la 
renda o producte està vinculat a través d'una relació 
aritmètica inversa amb l'ICOR. En altres paraules, 
com més favorable sigui ]'ICOR (és a dir, més pe· 
tita sigui la xifra) més gran serà el creixement eco· 
nòmic.:. 

Aquesta suggestiva relació fou posada a prova per 
Lcibenstein (1966). amb una mostra de divuit països 
de diferent nivell de desenvolupament, escollides a 
l'atzar. L'evidència empírica va confirmar la relació 
inversa en 129 de les 134 observacions efectuades. 
L'excepció la constitu1rcn el sector públic.: i cl de 
construcció d'habitacles on no es pro<luia la relació 
im·crs.i c�rncntacla. Segons l "autor això podia ser 
degut a la gran importància que tenen en aquests 
�.cctors cis inputs aliens al capital ( 12). D'altra ban· 
Ja l'autor insisteix que en la seva anàlisi és només 
a curt tl'rmc (cl pcríodc estudiat oscil·la al voltant 
Jcls <leu ,rnys). amb això vol deixar el tema de la 
com1üncia Jeis ICOR en cl temps com una qüestió 
ohnta. 

L'evidència ernpmca suggereix que l'ICOR està real
ment en funció inversa del creixement econòmic. 
Ara, el problema és trobar el perquè. Sobre aquest 
punt s'han donat les més diverses explicacions. S'ha 
pretès veure en aquesta relació, des d'una simple 
reciprocitat aritmètica fins a una prova del paper 
mínim que juga la inversió enfront de les altres 
variables que afecten el creixement, Leibenstein 
( 1966). Per a poder minimitzar el paper de la inver
sió, Leibenstein cerca una base empírica en els estu
dis de Solow (195l, 1959), Aukrust (1959) Fabricant 
( 1959) i d'altres. Segons aquests autors, els incre
ments de capital, entesos en el sentit més rànciament 
neocll1ssic del terme (13), contribueixen només en 
una petita proporció al creixement total en contra�t 
amb l'aportació al mateix d'altres inputs com poder 
ser cl treball o el factor residual. 

D'altra banda, Vanek i Studenmud (1968) atribueixen 
aquesta relació inversa a la utilització de xifres bru
tes d'inversió per a calcular els !COR. A més grans 
taxes de creixement es requeriran més petites pro· 
porcions de renda nacional addicional per al mante
niment i el reemplaçament del capital prnductiu. Per 
això si utilitzem en el numerador del ratio xifres 
netes, aquestes serien molt més reduïdes i en el cas 
d'escàs creixement podria resultar un ratio més favo
rable (xifra més reduïda) que contrastaria amb ]'es· 
càs increment de la renda. 

Aquesta crítica a l'existència d'una relació inversa 
entre Ics xifres representatives del creixement econò
mic i de l 'ICOR ens condueix una altra vegada al 
tema del consum de capital que ja hem examinat a 
la secció primera. Evidentment, parlarem d'inversió. 
neta o bruta segons descomptem o no el consum de 
capital. En termes generals podem dir que com més 
gran sigui la proporció d'inversió bruta que hem de 
rebaixar pel consum cie capital, més favorable (xifra 
més reduïda) serà l'ICOR. 

En cis ICOR que hem calculat per a diferents sec
tors i subsectors industrials de Catalunya, País Basc, 
Galícia i País Valencià s'han utilitzat xifres dïnver· 
sió brutes. Això s'ha fet perquè a pesar de la crí· 
tica precedent la inversió bruta és en ella mateixa 
un important vehicle de progrés tc..:nològic, el qual 
d'altra manera quedaria en gran part fora cie la nos· 
tra anàlisi. La relació inversa entre ICOR i creixe· 
ment del V AB també es confirma en cl cas espa· 
nyol, tal com calia esperar de la mateixa estructura 
ariimètic.:a del ratio. La comprovació l'hem realitzat 
a un nivell simplement aritmètic deixant per a més 
endavant cl tractament cconomètric del tema. ja que 
aquest desbordava l'àmbit del present treball. 

Tant cl ratio de l'increment capital/producte com 
cl de capital/producte, a pesar de com és sugcstiu 
èl seu plantejament, pateixen d'una greu insuficiència 
que. d'altra banda. és òbvia. No ens diuen gaire per 
clis mateixos, la seva utilitat i real importància pro· 
venen de les comparacions i associacions amb altres 
indicadors que aquests ratios un cop calculats per· 
meten. En aquest sentit serà clarament alliçonador 
repassar alguns exemples. 

J. Alcaide (1974) va trobar en la c.:ornparació entre
la baixa productivitat aparent del treball en cl sec·
tor industrial català (1965-1967) i la baixi.l relació
capi t;tl /producte cl 'aquest mateix sector. la basc per 
a explicar la paradoxal i csc;issa capitalització <ld
sector secundari en cl Principat ( J 4 ). Akaidt:: t reba·
llava amb Ics xifres de l't::stimació de la riquesa na
cional 1965 realitzada per la Univt::rsitat de Dcusto
(com a capital) i amb ks xifres de valor afegit sec·
torial i provincial calculats trianyalmcnt pcl Scrvci
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d'Estudis del Banc de Bilbao (com a producte). El 
que.: aquí ens interessa destacar és com troba un 
raonamcrlt consistent en la com¡Jaració entre la baixa 
xifra resultant de rnlio capiial/producte i J a  bhixa 
productivitat aparent del treball (15). Segons l'autor. 
¡,que,tn coincidència eliminava la possibilitat d'un 
error ,.m l'c,iimació del VAB generat. argumentant 
que si el valor afegit estigués infravalorat pujaria la 
xifra de productivitat aparent del treball. però al 
mateix temps disminuiria la xifra del ratio capital/ 
producte (és a dir, encara seria més favorable). 

Per això considerava que cl problema no es troba 
en cl denominador, sinó en l'escassa quantia del 
numerador. conclusió força sorprenent que contra
deia la imatge més divulgada i tòpica de la Cata
lunya industrial. 

El Servei d'Estudis i Programació de la Confederació 
de Caixes d'Estalvi ha publicat, recentment (1978), 
un estudi on s'aborda el mateix tipus d'anàlisi de 
l'exemple anterior. En aquest cas es procedeix també 
a una comparació internacional entre la relació mar
gin�,I capital/producte i la productivitat aparent del 
trebail. El ratio increment de capital/producte és me
surat a través de les xifres de Formació Bruta de 
Capital Fix i Producte Interior Brut. tal com són 
publicades per les estadístiques de l'OCDE (Organit
zació de Cooperació i Desenvolupament Econòmic): 
la productivitat aparent del treball és calculada tam
bé a partir de la mateixa font estadística. Els països 
que s'abracen són tots els de l'OCDE. dividits en 
membres de la CEE (Comunitat Econòmica Europea), 
Espanya i la resta de països membres de l'OCDE. 
De la comparació dels ratios capital/producte nacio
nab dedueixen els autors que Espanya està en una 
posició avantatjosa (ratio més baix) respecte als paï
sos membres de l'OCDE. Respecte a la productivitat 
aparent del treball, aquest e�tudi arriba a la conclu· 
sió que la diferència entre cl nostre pab i la CEE 
és de la mateixa magnitud que l'existent entre aques
ta t'.1ltima i els Estats Units. Ara, de la consideració 
conjunta de tots dos indicadors ds autors dcduei;,.en 
una conclusió molt similar a la de J. Alcardc per a 
Cataiunya, la baixa relació capital/producte i la baixa 
productivitat del treball es corres�on a una escassa 
capitalització (16). Aquest corol·lan que es confirma 
en els casos d'Espanya, Grècia i Portugal topa amb 
l'evidència del cas italià, on la relació capital/pro
ducte es més gran (més desfavorable) que la que hi 
ha als Estats Units. Aquesta divergència és una pro
va de la impossibilitat d·alirmar com una regla sense 
excepcions que a més baixos _nivells de d�senvolu
pament es corresp�ne1� necc:·�1tat� _de capit�! u_1fe
riors ( 17). La 111c1dcneia de . ehcac1a orgamtzauva, 
educació de la població la toral, economies d'escala 
i del progrés tècnic.: en una . paraula,. d�I que s'ha
donat a anomenar «factor residual» t111dra en aquest 
cas ['última paraula. En aquest article també s'afir�na 
que per a do� països amb una estructura productiva 
similar, amb un grau Je desenvolupament semblant 
i uns recursos natural, no molt <lifcrcnts. la més 
petita relació n,pitalíproducte significarà una millora 
en cl grau t1•t:1icàcia en el procés d'acumulació de 
capital. Un rc,ul!<1t i11vcr� requerirà un esforç inv..:r
sor més gran. 

També s'afirma cn aquest treball que la inversa del 
ratio capital/productc ens dóna una idea intuïtiva 
<le la productivitat del capital. encara que s'a<lverteix 
que el resultat dependrà en gran mesura tant de 
l'estructura de l'output (composició interna del ma
teix). com de la productivitat del treball englobada 
dins aquest índex. A la pròxima secció d'aquest 
article veurem com s'ha de fer un pas més per a 
poder establir xifres orientatives de la productivitat 

del capital. concretament necessitarem més informa
ció sobre la quota de participació de la renda del 
capirnl en l'augment del VAB. D'igual manera quan 
establim comparacions internacionals a un nivell sec
iorial. també necessitarem conèixer la quota de par
ticipació en l 'increment de V AB per part dels rendi
ments del capital. si volem establir comparacions 
ordinals entre els sectors estudiats. 

Un altre tipus d'anàlisi per als quals s'ha utilitzat 
lïCOR són els relacionats amb les transaccions in-
1ernacionals ( 18). Així. per exemple, B. \Vasow ( 1978) 
estudia la dependència exterior de l'economia de 
Puerto Rico utilitzant una versió invertida Je ['ICOR, 
és a dir. un ratio d'increment de pro<luc1e/capital, 
que recorda cl coeficient a. utilitzat per Domar. 

!COR
Ot - Ot' AO 

1: l ui 

l i11ae111e11wl out put/ capital 
rat iol 

Aquest ratio l'utilitza Wasow per a una <loblc come
sa. En primer lloc. descriure l'evolució recent de 
l'economia de l'illa antillana. on. segons els seus càl
culs al llarg de la dècada dels seixanta, han dismi
nuït Ics necessitats de capital per unitat generada de 
producte. En segon lloc, utilitza i'ICOR. conjunta· 
ment amb el que ell denomina ratio de dependència 
exterior (relació entre l'entrada neta de capital i la 
inversió), per B.. calcular la fracció de Producte Inte
rior Brut destinat a pagar cis beneficis del capital 
estranger en l'economia porto-riquenya. f:s a dir: 

" 

y i 

- 1-(-) d 

Q l' 

c�,ent Y cl Pro<lucte J nterior Brut: Q cl Producte 
:-J¡1cional Brut menys cis beneficis del capital estran
ger: i la taxa de rendiment del capital exterior; 
, i'ICOR i d la relació entrada n�ta de capital/ 

l 

inversió. Segons Wasow l'expressió - és la fracció 
V 

del PIB destinada a pagar cis beneficis del capital 
estranger. Utilitzant AO per a significar lïncrement 
de producte i R/J.l per a significar cl rendiment de 
capital, podem reescriure: 

\' 

AR/AK AR 

AO/AK AO 

és a dir. J¡, participació del rendiment del capital 
a l'i11Cïem�·nt <le l'output obtingut. tal com indica 
\Vasow. 
Aquesta segona secció es pot resum i r en cis tres 
grans camps d.: problemcs que planteja la_ utilitLació 
de !'ICOR. FI primer d'ell,. la produc11v1tat o ren
diment del capital i la inversió serà tractat més dctin
gudament a la secció següent. El segon. la relació 
invcrsa entre creixement econòmic i ICOR ò cl m<'.s 
suggestiu i ha merescut explicacions molt contrapo
sad<.:s, aquest punt ens porta a plantejar·nos cl pro
blema <le la utilització de xifres brutes o netes en 
cis càlculs. El tercer ordre de consideracions ens 
situa en la complementativitat del 1rcball. per a poder 
obtenir explicacions plausibles i consistents cie la 
realitat econòmica estudiada. En aquest últim sentit 
hem repassat alguns exemples d'utilització conjunta 
en la literatura econòmica més recent. 



3. L'ICOR l LA PRODUCTIVlïAT

DEL CAPIT AL

La relació increment de capital/producte ha donat 
lloc a molte� teories amén de multitud d'intents de 
medició relacionats tant amb cl creixement corn 
amb el rendiment o productivitat del capital. Aques.ts 
intents s'han plantejat en camps molt cspe�ífics que 
han abraçat des de la relació entre cl ratio capital/ 
producte i la dimensió de l'empresa t 19), fins a la 
valoració de projectes d'inversió. Alguns autors han 
examinat Ics possibilitats d'utilitzar !'ICOR com a 
criteri o regla d'inversió. És a dir, pretenien compro
var la seva adequació com a criteri per a decidir la 
inversió en un sector o altre, i a un nivell més con· 
eret en un projecte específic o altre. En aquest res
pecte podem dir que l'ICOR presenta un cert nom
bre de serioses limitacions, de les quals no és l 'últi
ma la poca fiabilitat de les dades de base quan del 
que es tracta no és de ressaltar grans trets d'una 
economia nacional o regional. sinó de recomanar 
una inversió concreta. Yotopoulos i Nugent ( 1976) 
han destacat com és inadequat i'ICOR com a cri
teri d'inversió enfront de mètodes mc:s tradicionals 
(la ta,a interna de rendiment, criteri de valor actua
litzat, etc.). El principal inconvenient és que de cara 
a un projecte o sector específic. i'ICOR ignora els 
períodes de maduració del capital i les etapes tempo
rals dels costos (i beneficis del projecte, a més de 
no dir-nos res sobre les possibles economies d'escala 
i altres efectes externs del mateix. En resum, !'ICOR 
com a criteri d'inversió exclou cl cost de qualsevol 
altre factor (input) que no sigui el capital. addicional
ment ignora la importància de l'element temps en 
J 'es.:alonamcnt de costos i beneficis. 

Cal preguntar-se llavors com s'ha pretès que !'ICOR 
.!'crvís per a una comesa tan impròpia, com la de 
valorar les decisions d'inversió. La resposta la tro
baríem en la cridanera relació, ja assenyalada a la 
secció segona d'aquest treball. que sembla unir els 
ratios capital/producte amb cl rendiment del capital 
i de la inversió. Ara. la taxa d'increment del rendi
ment no pot ser calculada si no és que s'acompanyi 
a J'ICOR amb una xifra que rcflectexi la quota cor· 
responent a la renda del capital (renda de la propie· 
tnt i cie l'empresa. en terminologia OCDE) dins l'in
crement de V A R generat. Sigui K el capital i O el 
producte (output): 

K 
ratio capital/producte 

o 

ratio increment de capital/producte (ICOR) 
.6.0 

Sigui R cl rendiment obtingut pel capital. 

R 

rcnda del capital 
K 

en termes d'increment. parlarem de taxa Je rendi
ment dL·I capital. 

r - -
�K 

di\ idint numcra<.!or i denominador per l'increment 
dcl produ,lc tindrem: 

AR/ AO 
r=----

AK/ AO 

AR/ AO AR 
--------

!COR ICOR AO 

si observem l'últim trencat, veurem que és Ja parti
cipació de l'increment de Ja renda del capital (en 

altres termes. de la propietat i de l'empresa) sobre 
l'increment del producte o valor afegit brut generat. 

La conclusió és evident, per a calcular necessitem 
conèixer AR/ AO. En altres paraules, necessitem sa
ber la quota de la renda atribuïda al factor capital 
dins la generació del valor afegit brut per a cada 
sector, zona geogràfica i/o projecte específic. Només 
si la dita participació és idèntica per al mateix sec
tor en dues zones geogràfiques diferents, podrem dir 
que el rendiment de la inversió és més alt en el lloc 
amb ICOR més baix, i inferior on !'ICOR sigui més 
alt. És a dir. l 'l COR i la taxa de rendiment esta
rien relacionats. La mateixa fórmula pot ser aplicada 
també a diferents sectors de la mateixa àrea geogrà
fica. Per exemple, si en el sector A l'ICOR fos esta
ble, pa exemple 4: i a més aquest sector tingués 
una participació donada en l'increment del VAB, per 
exemple 20 % ; llavors la taxa de rendiment de la 
inversió seria del 5 °'" (20/4) per al sector A. Si en 
cl sector B tinguéssim un ICOR també estable de 
valor J O i la participació de l'augment de renda del 
capital en l'increment del V AB fos de 60 %, tindríem 
llavors una taxa de rendiment del 6 %. la qual és 
superior a la del sector A. 

Si cl nostre propòsit no és el d'un policy maker cer
cant assignadons rendables a les inversions possibles. 
llavors si podem utilitzar !'ICOR per a obtenir expli
cacions plausibles en comparacions intersectorials (20) 
i internacionals (cross sectio11). Nicholas Gianaris 
( 1970) realitzà una comparació d'aquest tipus. abra· 
çant el període 1950-1965, per a deu països de dife
rent nivell de desenvolupament. Trobà que el sector 
de la construcció mostrava sempre els ratios més 
elevats, i, d'altra banda. els sectors industrials regis· 
traven magnituds similars tant en països en vies de 
desenvolupament (Grècia. Portugal) com en països 
desenvolupats (Estats Units. Alemanya Federal, etc.). 
Aquesta similitud en cis ICOR ind·,strials és proba· 
blernent deguda al fet que cis procediments intensius 
en la utilització de treball i que són propis de països 
amb una mà d'obra abundant i barata. es veuen con
trarestats per la introducció de tècniques de capital-· 
intensives en indústries pesades i/o de punta que 
més tard o més aviat acaben essent introduïdes a 
molts països subdesenvolupats amb cl propòsit d'ac
celerar el procés de creixement. Les tècniques treball
intcnsivcs tendiran a disminuir la xifra de i'ICOR 
del sector corresponent, just al contrari de les capital
intensivcs que empenyen cap amunt el dit ratio (reia· 
ció capital/producte menys favorable). per requerir 
inversions molt més elevades. Ara. l'eficiència en 
l 'organització productiva i la facilitat d'accés a noves 
tecnologies. fenòmens típics de país desenvolupat. 
produeixen una sèric de disminucions simultànies i 
paralielcs en cis costos de diferents processos de 
producció (economies d'escala) que causen alhora una 
disminució de la xifra d'ICOR (relació capital-pro
ducte més favorable). 

En aquesta secció tercera hem examinat la relació 
entre ICOR i rendiment o productivitat del capital. 
La conclusió ha estat la necessitat imprescindible de 
conèixer la participació de l'increment de renda del 
capital dins l'augment del VAB. per a poder calcular 
la taxa de rendiment del capital. Això no obstant. 
i un cop deixat de banda per aquesta raó !'ICOR 
com a criteri pràctic d'inversió. es pot procedir a 
comparacions cross section que no impliquin recoma
nacions específiques de política econòmic:a. 
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4. ALGUNS EXEMPLES D'APLICACIÓ NUM�RICA:

CATALUNYA, PAIS BASC, GALICIA l

PAIS VALENCIÀ

Quan s'intenta una aplicació dels ratios inc�ement

del capital/producte en l'estudi d'una, e
conomia con

creta els diferents problemes de calcul que hem

anat citant a les primeres seccions d'aquest treball

se'ns presenten amb tot cl seu rigor. 

El primer d'aquests i no el menys important és el 
de la fiabilitat de les dades de base. Per a calcular 
un ICOR sectorial a nivell provincial, necessitem 
unes xifres d'inversió i de VAB que tinguin aquest 
nivell de desagregació. En el cas espanyol hi ha de 
moment només dues fonts disponibles que cobreixen 
tota la geografia peninsular i que proporcionin les 
xifres tal com es necessiten. Aquestes fonts són el 
Ministeri d'Indústria. per a les inversions industrials, 
i el Banc de Bilbao, per al V AB sectorial i/o provin
cial. Les úniques alternatives a aquestes fonts. la 
constitueixen diferents estadístiques sobre inversions 
que es confeccionen, o bé anyalment com en el cas 
de Catalunya o bé en treballs que han recollit la 
inversió industrial acumulada en diferents períodes 
de temps, generalment al llarg de la dècada dels 
setanta com en els casos del País Valencià, Anda
lusia i el País Basc, desgraciadament no hi ha res 
similar per a Galícia (il ). Aquestes cstadí5tiqucs ens 
han servit per a comprovar la fiabilitat de les estima
cions realitzades per a aquest treball, però no les 
hem pogut utilitzar, ja que Ics dades no són homo
gènies ni en Ja seva agregació ni en els períodes co
berts, per això no es poden utilitzar comparacions 
entre les inversions realitzades en els diferents ter
ritoris estudiats que corresponen a Ics nacionalitats 
històriques més marcades dins l'Estat espanyol. Per 
la part del V AB no hi ha cap altre estudi a nivell 
provincial que nosaltres coneguem. Amb el que hem 
dit ha de quedar ben clar que assumim totes les 
mancances i els caients que aquesta informació de 
base pugui tenir. Ara, davant la molt estesa actitud 
per part de molts economistes del nostre país de no 
iniciar estudis empírics per la falta de dades fiables 
i criticar qualsevol intent que es faci per aquesta 
sola raó. voldríem recordar les paraules de J. Alcai
de ( 1977) respecte al problema de la falta de dades. 

«Sol ser un lloc comú entre economistes argumentar 
la impossibilitat d'analitzar un determinat problema 
per la falta d'informacions estadístiques adequades o 
per l'escassa fiabilitat que aquestes ofereixen. La veri
tat és que. en molts casos. aquestes afirmacions no 
dci,cn de ser un tòpic. No es pot dir que a Espa
nya, en cl camp que ens ocupa, la informació esta
dística a disposició de l 'estudiós sigui òptima. Però és 
també injust i suposaria ignorància afirmar la im
possibilitat d'escometre una anàlisi del problema per 
falta de dades. En la nostra opinió. hi ha dades su
ficients per a construir un esquema vàlid sobre el
comportament de Ja inversió espanyola». Encara qt·e 
aquestes paraules van servir d'introducció a un es
t11di de fa inversió agregada per a tot l'àmbit espa
nyol, estimem que mantenen la seva validesa en tant
auc signifiquen d'actitud i de disposició per a l'anà
lisi i l'estudi per part dels economistes. 

Per i.li dilcul dels quadres estadístics adjunts la fór· 
mula d'ICOR utilitzada ha estat: 
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Ratio increment de capital/producte =
(ICOR) 

t 

:E 
t+ 2 

Ot+ 2 Ot 

Essent l la inversió efectuada en els tres anys t,
t + l i t + 2; O l'output o VAB de l'any que s'indi
ca. Aquesta fórmula s'ha aplicat per a cada sector i
província concrets. Tal com ja hem indicat a la sec
ció segona. hem utilitzat en els nostres càlculs xifres
d'inversió brutes i xifres de V AB, deflactades amb el
deflactar implícit del Producte Interior Brut (base
any 1970). Com ja assenyalà John R. Hicks (1949),
no sembla raonable suposar que la inversió depen
gui de l'augment d'output produït en el mateix pe
ríode i encara és menys justificable pensar que l'es
talvi dependrà de la renda d'aquest mateix període.

Hicks proposava variar la relació introduint retards 
que suposessin la dependència de la inversió de la 
renda o output del període anterior. Al contrari, Fran
cesca Farina ( 1976) en un estudi realitzat sobre el 
procés d'acumulació a Itàlia durant el període 1959-
1972, utilitza uns ratios ICOR basats en mitjanes 
mòbils trianyals amb un retard d'un any entre nume
rats i denominats, per tal de «tenir en compte el re
tard amb què Ics inversions influïssin en la renda». 
En cl nostre cas la disponibilitat real de dades ha 
tingut un cop més l'última paraula i hem utilitzat 
xifres d'inversió i VAH simultànies; sobre aquest punt 
tornarem més endavant en aquesta mateixa secció. 

Un punt realment important a l'hora de la interpre
tació econòmica dels resultats obtinguts és cl de la 
més gran o més petita agregació dels sectors consi
derats·. Resulta extraordinàriament còmode moure's 
amb ICOR nacionals. ja que no apareixen sinó molt 
excepcionalment resultats negatius o grans osciHa
cions en la trajectòria temporal dels ratios (que no 
hi hagi grans oscil·lacions no significa que aquestes 
no es produeixin). Ara. tan bon punt come�ce'T! a 
desagregar cl nivell. comencem a trobar multitud de 
ratius negatius sobretot en èpoques de crisi. amén 
de trajectòries d'inversió poc coherents. perquè la 
norma d'inversió encara no ha recollit l'impacte de 
la caiguda del V AB. en estar aquest calculat mitjan
çant les xifres dels anys que constitueixen la cap
çalera i el final del període, etc. 

Però hi ha enci.lra un problema de més gran entitat 
pel que es refereix al nivell de desagregació. La in
terpretació econòmica de ratios ICOR de sectors ex
cessivament agregats engloba línies de productes molt 
heterogenis i per això pot ser altament enganyosa. Per 
exempÍe. la inexistència d'algun dels graons bàsics 
d'un procés productiu concret en alguna de les zo_nes
estudiades ens pot fer arribar a conclus1ons equivo
cades respecte a extrems com el «grau de capitalit
zat:ió» del sector. Aquest és el cas de la metal·lúrgia 
i de la química a Catalunya. on Ja mancam;a d'una 
indústria bàsica i on són forn11111:n1ab Ics inversions 
en costoses instal·lacions i equips poden oferir aqucs
!a imatge d'«cscasscsa de capital» encara quan algun 
dels subscctors components del procés productiu es 
troba perfectament capitalitzat gaudint d'una prodt:c
tivitat acceptable i una dimensió adequada. Com a 
conseqüència hem de manipular aquests ratios amb 
suma ci.lutela per a no cometre errors de bony en Ics 
seves interpretacions. J a sabem -vegeu la secció 
sc¡wna- que per dis sols poc ens diuen sobre la 
rcalitat econòmica descrita. però fins i tot i.li:ompa· 
nyats pels rc�pe�tius índexs de productivitat laborul. 



grau de concentració o dimensió empresarial, poc 
ens diran si cl nivell d'agregació no és l'adequat. 
Aquest problema serà molt més important en aque
lles zones on hi hagi una alta desvinculació dins els 
dift.:rents processos productius. desvinculació que es 
caracteritza per l'absència o gairebé inexistència d'al· 
gun dels seus graons bàsics, intermedis o finals. 

En els quadres estadístics números l al 13. inclosos 
en aquesta secció es recullen els ICOR agregats 
per a cada una de les províncies i nacionalitats his
tòriques que s'han estudiat, així com per als distints 
subsectors dels quals hem pogut disposar de xifres 
d'inversió i renda homogènies. No anem a descendir 
a una anàlisi dc!allada dels ICOR ob!inguts, ja que 
el tema ens portaria fora del propòsit d'aquest tre
ball, introduint-nos de pic en un estudi d'economia 
regional. D'altra banda, i com ja s'ha indicat, aquests 
ratios necessiten anar acompanyats de la quota de 
participació del sector i/o zona analitzats dins l'in
crement de VAB produït (tot això per a un període 
concret). si volem parlar amb alguna propietat de 
la productivitat aconseguida. A més, hem de recordar 
per enèsima vegada que i'ICOR fins i tot així no 
ens diria gran cosa com a explicació de la norma de 
creixement econòmic, si no va acompanyat d'altres 
indicadors, en especial de Ja productivitat del tre
ball per a les mateixes zones i/o sectors. 

Fetes aquestes salvetats, i prenent les degudes pre
caucions amb les xifres manejades, podem intentar 

. examinar alguns dels principals trets observats, arri
bant a unes conclusions merament temptatives. Mol
tes d'aquestes observacions no tenen altre valor que 
el d'hipòtesis de partida per a estudis més complets 
i detallats. Així, per exemple, en el quadre núm. 1 
criden l'atenció cis elevats l COR qu<.: registra Galí
cia, els quals, excepte en el període 1971-1973, són 
sempre superiors als de la resta de Ics regions con
siderades. Aquest resultat sembla contradir la corre· 
lació observada per alguns autors entre baix nivell 
de renda i elevada productivitat del capital (22). 

Tal com hem indicat a la secció segona d'aquest 
treball, l'evidència empírica d'alguns estudis realit
zats trenca clarament la correlació esmentada. Aquest 
ha estat atribuït al pes del factor residual en el crei
xement econòmic. De tota manera, aquestes xifres 
fan pensar que, en el cas espanyol, les províncies 
amb més baix nivell de renda són, al seu torn, les 
que pitjor partit treuen d'aquesta renda (23). 

Sorprèn també en el quadre núm. l els elevats ICOR 
registrats al País Basc, que estarien més en conso
nància amb la teoria de país ric i industrialitzat amb 
una més petita productivitat del seu capital, a cau
sa precisament de Ja més inlcñsiva utilització d'aquest. 
La conclusió no és tar. senzilla, i ho diem no tan 
sols per no incórrer en contradicció amb l'exposat a 
l'exemple anterior, simplement una ullada als elevats 
ratios que cis subsectors d'«Alimcntació i Begudes» 
d'una banda, i «Química» de l'altra, registren al 
País Basc, ens donarà la pista que la via d'explicació 
s'ha de trobar a nivell subsectorial. 

En el quadre núm. 9. el nivell d'agregació utilitzat 
implica reunjr indústries tan heterogènies com són 
les productores de ceràmica, vidre i ciment. Per con
següent, les xifres resultants ens amaguen per com
plet l'exccHent trajectòria de subsectors com el de la 
ceràmica en cl País Valencià, i encara més concre· 
tament a la província de Castelló. De fet, aquest 
quadre té cl pitjor nivell d'agregació del present 
treball. quant a heterogeneïtat es refereix. Aquest poc 
ad<.:quat ni vell ha estat imposat per la dificultat de 

trobar dades sobre V AB convenientment desagre
gats. 

També podem observar com es reflecteixen clarament 
en els quadres d'ICOR subscctorials, els diferents 
fenòmens d'especialització industrial. provincial i re
gional. que per coneguts ja constitueixen un tòpic en 
parlar d'aquests temes. Així, per exemple, en cl qua
dre núm. 4 referent a la indüstria tèxtil es poden 
apreciar els favorables ratios registrats a Catalunya 
en comparació amb els de les altres tres zones con
siderndes. D'altra bandn, en cl quadre núm. 5 s'ob
serva cl clar avantatge comparatiu del País Valencià 
quant a cuiro i calçat es refereix (la inclusió cie la 
confecció en aquest grup. distorsiona força els re
sultats). 

No anem a prosseguir aquests comentaris. pe�què
serien a la força desgavellats i incomplets, pcro sí 
que és necessari ¡¡fcgir unc, observacions sobre tres 
punts concrets: els resultats negatius, cis retards tem
porals i les xifres no disponibles. 

Respecte als resultats negatius. podem dir que aquests 
acostumen a ser conseqüència d'una caiguda en el 
V AB entre els 'lnys extrems del període. Com més 
gran sigui la xifra negativa resultant, menys desfa
vor:ible serà la relació l COR, ja que representarà 
un descens del VAB més petit. És n dir, la interpre
tació del resultat negatiu ha de ser simètricament 
oposada a la del positiu, allí una baixa relació inver
sió/producte era un resultat favorable, aquí la inter
pretació, com hem vist. és l'oposada. D'altra banda, 
hem de recordar que no és gens desacostumada l'apa
rició d'JCOR negatius en estudis empírics concrets. 
Així, per exemple, en el treball ja esmentat de Nicho
las Gianaris (1970), els sectors de «Mineria i Pedre
res» i «Administració Pública» registraven inflades 
xifres negatives a Anglaterra per a diferents triennis, 
durant cl període 1955-1965. 

Pel que fa referència a Ja introducció de retards tem
porals (lags) entre el numerador i cl denominador 
dels ICOR, ens remetem a les idees de Hicks i Fa
rina ja exposades al començament d'aquesta secció. 
Cal només afegir aquí que, en el t>Ostre cas, Ja 
curta sèrie de dades utilitzada (període 1969-1975) 
limita moltíssim la introducció d'aquests lags o re
tards. En diverses proves que hem efectuat intro
duint un retard i un avanç, respectivament de. dos 
anys. hem comprovat que l'element determinant era 
la magnitud del denominador. Així cis anys d'eufò
ria 1971-1973, amb inflats resultats de VAB, desvia
ren al seu favor qualsevol combinació de dades 
d'in1Trsió que situéssim en el numerador. En altres 
paraules. per als tres triennis considerats (1969-1971. 
1971-1973. 1973-1975) el cicle mitjà de resultats mit
jans, bons i decreixents. respectivament, experimenta
va pocs canvis malgrat les diferents mnnipulacions 
aritmètiques efectuades. 

En tercer lloc, la no disponibilitat de xifrr.� d'invcr�ió 
per a alguns subs<.:ctors i provinci<.:s. provoca uns 
resultats t:na mica desconcertants a primera vista. 
Aquesta mancança de dades és representada per 
guions allà on correspongui a les taules estadísti
ques ad(untes. En tots aquests casos: hi h�via x!fres
de V AB, però no es donava cap xifra d mvcrstó a 
la revista «Economia Industrial�. Ara. com que no
més es publiquen Ics inversions iguals o superiors 
als cinc milions de pessetes (24), han po�ut quedar 
ama�al� vcritabk, fluxos de petite, invcrsiom. D'altra 
banda, és notori, com ja hem assenyalat, que Ics xi
fres d'inscripcions definitives no són ni remotament 
comple!es, patint. a més, tota una constcHació de 
deficiències que van des de l'ocultació a !'«infla-
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ment», per només citar dos exemples. En conseqüèn
cia, trobem quadres com el corresponent a Galícia 
en el sector tèxtil, on, malgrat que només una pro
víncia registra ICOR significatius, s'anoten ICOR re
gionals per a tots els triennis considerats, els quals 
són al seu tom diferents de l'únic ICOR provincial 
facilitat (vegeu quadre núm. 4). 

Per últim, hem d'aclarir que un elevat volum d'inver
sion� �Jeva els. ICOR exageradament, sobretot a curt 
termini. Per això, un equipament intensiu produït 
per una bona oportunitat d'inversió, o induït per 
uns V AB molt favorables de períodes anteriors, que· 
darà registrat com una caiguda momentània de la re
lació addició de capital/producte. Si poguéssim dis
posar d'una sèrie més llarga, és molt probable que 
observéssim com aquest efecte es dilueix al llarg del 
temps. Per exemple, és notable la important variació 
registrada per i'ICOR corresponent al subsector «Fus
ta i Suro» (vegeu quadre núm. 6) a la província de 
València durant el trienni 1973-1975; en aquest cas, 
la xifra es deu a un volum d'ampliacions desusada
ment alta durant el 1974, que correspon a un moment 
particularment bo, pel que a beneficis es refereix, per 
a la indústria del moble a València. Aquesta variació, 
sumant-se als ICOR negatius d'Alacant i Castelló en 
aquest trienni per al mateix subsector, ens dóna com 
a resultat un espectacular increment de la xifra 
d'ICOR per a tot el País Valencià, tal com podem 
veure en el quadre núm. 2. 

En els tretze quadres estadístics adjunts (25), s'agru
pen els ratios increment de capital/producte calculats 
per al sector industrial, desglossat al seu tom en 
onze subsectors. En aquells quadres on només s'es
menta el nom de les províncies, ha d'entendre's que 
estem parlant de i'ICOR agregat per a tot el sector 
industrial. El quadre núm. l dóna. una visió gene
ral dels ïCOR provincials industrials. El quadre nú
mero 2 resumeix l'evolució dels ICOR subscctorials 
per a les quatre grans zones geogràfiques considerades. 
Els quadres núms. 3 al 13 donen una panoràmica 
per a cada subsector concret de l'evolució temporal 
provincial dels ratios calculats. 

En aquesta secció quarta hem repassat les dificul
tats pràctiques de l'aplicació dels ratios ICOR al 
cas espanyol. La nostra atenció s'ha centrat en els 
problemes relacionats amb les fonts de dades, el ni
vell d'agregació, els retards temporals, els resultats 
negatius i, en alguns casos, la no disponibilitat de 
xifres d'inversió. En cap moment no s'ha pretès abor
dar un estudi d'economia regional. 

5. CONCLUSIONS

És difícil de resumir tota la complexitat dels pro
blem�s sorgits a nivell teòric i pràctic al llarg d'aques
tes línies. Això no obstant, intentarem agrupar les 
principals conclusions en set grans apartats: 

l. Els ratios increment de capital/producte tenen
un arrelament teòric que es remunta a les primeres
formulacions del model Harrod-Domar. La introduc
ció de xifres d'inversió en aquests ratios té la matei
xa antiguitat i. en conseqüència. és quelcom més que
una proxy al difícilment mensurable i encara més
ambiguament definit capital ja sia sectorial i/o pr<'
vincial.
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2. L'ICOR no pot servir per ell sol com a mesura
del rendiment de la inversió. Necessita anar acom
panyat d'informació sobre la quota de participació
en l'increment del V AB generat, pel sector i/o zona
estudiats. En conseqüència, !'(COR, per ell sol, difí
cilment serveix com a criteri d'inversió, altres diver
ses raons sostenen aquesta falta d'adequació.

3. L'ICOR ha d'anar acompanyat per altres indica
dors econòmics, especialment el de la productivitat
del treball. si es volen obtenir explicacions plausibles
del creixement econòmic.

4. Hi ha una relació inversa entre les xifres de crei
xement econòmic i les d'ICOR. Això s'evidencia no
tan sols en el cas espanyol, sinó també en estudis
cross-section realitzats a nivell internacional. D'altra
banda, no es pot afirmar d'una sola i única correla
ció entre el nivell de renda obtingut en una zona i/o
sector concret i la xifra d'ICOR registrada.

5. l:s molt difícil de procedir a Ja medició quanti
tativa de conceptes ambiguament definits. El proble
ma de la correcta definició de capital i inversió dins
els ratios ICOR és un bon exemple d'això.

6. Les taules subsectorials amb ICOR provincials
que hem inclòs, necessiten ser complementades com
ja hem assenyalat amb altres indicadors econòmics.
Per això han estat confeccionades només com a base
de dades per a hipòtesis de treball futures i per a
efectuar comprovacions posteriors.

7. L'estudi de la relació entre inversió i VAB ser
veix per a detectar molts problemes subsectorials i/o
provincials aparentment ocults darrera anàlisis molt
més agregades. A partir d'aquests ratios i havent apro
ximat la localització concreta del problema o de la
norma desconeguda fins aquest moment, podrem cen
trar el nostre estudi amb força probabilitats d'èxit.
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1·u111u111ía esp,11�0/a. Causas de la rcl racción actual de
la i11 1 •('rsi<í11 , 1 . i hrc Empresa . man,:-abri l  1 977 .

33 . H 1 cKs ,  J . :  Mr. Harrod's Dynamic Theory, « Eco
nómica» , maig 1 949. Traducció castel lana :  La teoría
dinam ica de Harrod, a « Lecturas sobre Tcoría Eco
nómica» ( 1 ) .  Departamen t de Teoria Econòmica ,  Uni
ve rsi ta t  de Barcelona, 1 97 3 .
34. FARINA ,  F . : L 'Acumulazione 111 ltalia 1 959-1972,

Mi là ,  De Donato Ed . ,  1 976.

N O T  E S 

( l )  Des d 'un angle microeconòmic,  e l  ratio actiu/
vendes com a proxy del «cap i tal /output ratio» fou
ja estudiat  el 1 945 per Wal ter A. Chu<lson per a les

èmpreses manufactureres nord-americanes. El seu
estudi se cent rava en la re lació en tre aquest ratio
i l a  d imensió cie l 'empresa, Josep S tei mall ( 1947) ,
Stanlcy Sehor ( 1 952) i H i  ram Da vis ( 1 956) . van tor
nar sobre el  tema i van arribar finalment a conclu
s ions poc favorables per a la  proposició que cl ra
t i o  d i sm inueix quan la d imensió empresarial aug
men ta. ( Vegeu b ib liografia.)
(2) A par t i r  d 'aquesta citació ,  tots cis economi stes
menc ionats en aquest t re ba l l  amran acompanyats
per l 'any entre parèntes is del t reball al qual es fa
referència .  Aquests trebal ls es t roben degudament
relac ionats per ordre d 'aparició en el tex t , dins l a
bibl iografia que es publ ica a l  tina !  d 'aquest t rebal l .
( 3) L'estab i l i tat d e  l a  fracció estalviada d e  la ren
da s, és una de Ics ped res angu lars i al mateix
temps el més gran punt feble d 'aquest p lantej ament .
( 4) El  parèn t esi de la  Segona Guerra Mundial va
fer que Harrod no tornés a ocupar-se del tema, fins
a les con ferències que pronu ncià a la London School
or Economies cl febrer del 1 947.
(5) Si la taxa de creixement real se s i tua per sota
de la 1Tqucrida Gw l lavors el s requ is i ts  de  capi tal
reals  són superiors a ls  req uer i ts .  És a dir, els in
versors v iuran cl desajus t  com un excés d'equips
i/o d 'ex is tències i això contribu irà a augmentar més
l 'a l l u nyament de la senda de cre ixement que garan
teix de l 'equ i l i bri dinàmic.  El  raonament invers , és
a d i r  G > Gw, produirà uns efectes s imètrics en
sent i t  cont rar i .  Tot a ixò con t r i bueix a de ixar en
evidència l 'al ta  i nestab i l i ta t  de l 'equi l i bri d inàmic
harrodià.
( 6) Observeu que Domar u t i l i tza d i ferencials en la
seva notació per a dcfin i r  rr. Harrod, pc1· l a  seva
banda, quan troba les equ ivalènc ies entre tots dos
mode ls  data el procés de creixement  de! potencial
m i tj à  de  la i nvers ió i ntrodu int  la notació de dife
rències fi n i tes. 
(Ï) No fou sinó fins c l  setembre del 1 959 quan 
Rov Ha r rod va reconèixer públ icament  Ics relacions 
del seu model amb cl de Domar, a Ics pàgines de 
J ' « Economic Journal ». Aquest escri t de Harrod co
mença reconeixent cis mèrits del t rebal l  de Domar 
I lamen tan t -se per no haver-lo fe t abans . ( Domar 
hav ia  esmentat e ls  t reba l l s  de H arrod set anys 
abans. )  
( 8 ) E l  lector i n teressat podrà t robar una aproxima
c ió  a aquest tema dels esquemes de depreciac ió a
l 'ob ,·a de R. J .  N 1 rno1.so� Eco11omic Stadis1 ics and 
Enmo111 ic Pro/J/c,1 1s .  H i ha una t raducció castc
l b 1 1a publ icada per Oi kos-Tau ( 1 976) . 
( 9) A Lu·t i c i e  3r .  de l  Decret del 22 de j ul io l  de
1 967 nüm.  1 775/67 . e� diu tntua lment :  «Se 1.·mie11de
por cm, f}lia cio11 de i11d11st ria t oda sustiwción, varia
chí1 1 u cuhn<ill de de111e11 tos ma1eriales de trabajo ·
c¡ uc: dc1 cn11 i 1 1e 1 1  rm w1111ento en la capacidad final
li,· ¡1rod11cci<í11 de la 1 1 Iis111u» .
( 1 0 ) Per aques t a  raó al l larg de l 'ar t ic le  hem u t  i·
J i 1 z;1 t les notac ions D. Y, ti.ü i nd i s t in tament  per al
,knomi nador de i ' ICOR.
( 1 1  l A part dd supòs i t  de l 'es tab i l i tat  ,k l ;1 l 'r: 1cL· iú
c, t a l \· iada tk l a  f'L·nda que ja colllL'n lL'm L' II la 
IH>la  ( 3 ) .

( l 2 )  S 'ha de sn extremament caut e e n  parl .1 1 de 
resu l 1 a t s  sectoria l s .  Quan el n ivd l de dcsag rq.;ar i ú  
e s  m ín im .  s\·stan barrcj,rnt  prodtll" lt.'s mo l t  he 1 r ro -
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genis que comporten problemàtiques de productivi
tat laboral i de dimensió d'empresa molt diferents. 
Aquest punt, que serà desenvolupat a la secció quar
ta d'aquest treball. el dec als útils comentaris de 
J. Ortega.
( 13) f.s a dir, sense explicitar la unitat de mesura
<lel 

1capi_tal, tractant aquest com un munt homoge
ni oe bens. 
(14) Tal com hem assenyalat en la nota 7 l'exces
siu nivell d'agregació dels sectors que cst�m estu
diant pot falsejar per complet cis resultats obtin
guts. En aquest sentit. Alcaide esmenta en el seu
treball com la falta d'indústries de basc en el sec
tor secundari català pot influir notablement en cis
resultats obtinguts.
(15) VAB sectorial/població ocupada en el sector.
( 16) Aquí podem fer la mateixa observació de les
notes 7 i 9 amb més raó encara, ja que estem
p_arlant d'una agregació de tots els sectors produc
tius per a cada nació.
(17) La vinculació entre el nivell de desenvolupa
ment econòmic i el ratio capital/producte ha estat
un altre dels cavalls de batalla dels autors que s'han
ocupat de la relació entre creixement econòmic i
aquest ratio. El mateix Servei d'Estudis i Progra
mació de la Confederació, en un article publicat a 
la seva revista (1977), comparava els ICOR provin
cials a Espanya i arribava a la conclusió ja apun
tada. A més petits nivells de desenvolupament cor
responien ICOR més baixos (més favorables). Aques
ta vinculació entre ICOR reduït i baix nivell de des
envolupament sembla força relativa, com ja hem 
pogut veure per al cas d'Itàlia i els Estats Units. 
El resultat de la comparació pot variar si enfrontem 
un grau de desenvolupament mitjà amb un altre 
molt elevat. De tota manera, sembla plausible ar
güir la més petita necessitat d'inversió per a obte
nir una unitat de valor afegit, en aquelles àrees 
geogràfiques on hi ha una quantitat de recursos 
ociosos a causa, precisament, de la falta d'oportu
nitats conseqüència de l'endarreriment econòmic. 
Sobre aquesta relació ens tornarem a ocupar a la 
secció tercera quan comparem els ICOR sectorials 
de distintes zones geogràfiques d'Espanya. 
(18) Un altre treball ouc _posa en relació l'ICOR
amb les transaccions extenors és cl de Chenery í 
Strout (1966). Strout (1969) va plantejar també una
formulació de la inversa de l'ICOR brut (<1 de
Domar), on introduïa l'observació de Kuznets (1960)
sobre l'augment que experimenten els ICOR nacio
nals quan es produeixen increments de la renda
per capita.
(19) Vegeu la nota l.
(20) Això no obstant, el problema de l'excessiu ni
vell d'agregació apuntat en la nota 7 subsistirà
podent afectar en gran mesura les conclusions acon
seguides.
(21) Vegeu bibliografia.
(22) Aquí estem utilitzant el terme productivitat
del capital amb tota la imprecisió que li atorga el 
no anar acompanyat per la quota corresponent de 
participació en l'increment del VAB total provisio
nal, nacional i/o subsectorial, sectorial o total.
(23) En un estudi publicat per «Coyuntura Econó
mica», núm. 9 (1977), s'arribava a conclusions molt
semblants, amb xifres del 1965 per a capital (es
toc) i del 1967 per a VAB extrapolades el 1973.
(24) A partir de l 'abril del 1973 només es publi
quen a «Economía Industrial» les xifres iguals o
superiors als cinc milions. Abans el topall mínim
era un milió. Hem realitzat una depuració per a
homogeneïtzar totes res dades amb la cota mmima 
dels cinc milions, en els anys anteriors al 1973.
(25) L'autor vol agrair al Servei d'Estudis del Fo·
ment del Treball Nacional la possibilitat d'utilitzar
les sèrics d'inversió recopilades per aquest Servei.
Sense dics no haurien pogut ser realitzats cis càl
culs del present treball. Per suposat cis possibles
errors són a compte de l'autor.

102 



QFADRE núm. 1. ICOR totals prm:·i11cials per a Cot11/1111m. País Valc11cià. Pafs Basc i Galícia, 1969-1975

Prm•incics 1969-1971 1971-1973 1973-1 975 1969-1973 1969-1975 

Barcelona 1,20 0,57 1.02 0,66 0,66 
Girona 1,90 0,88 3,88 
Lleida 5,33 1,07 0,55 
Tarragona 2,90 7,41 3,07 
CATALUNYA 1,31 0,68 1,52 

1,08 1,34 
1,26 0,60 
3,80 3,06 
0,76 0,35 

Alacant 0,43 0,22 -0.21 0,24 1,51 
València 0,70 0,27 0,62
Castelló 8,59 1,29 -0,40

0,33 0,45 
2,57 -1.45

PAJS VALENCIA l.Ol 0,34 0.72 0,46 0.48

Alaba 9,76 2,38 3.39 
Biscài:t 0,81 1,21 0,41 
Guipúscoa 1,65 \11 0,86 
PAfS BASC 1,91 1,82 0,80 

3,11 3,00 
0.95 0.63 
7,32 1,30 
1,51 1,07 

La Corunya 1,27 3,40 0,30 1.77 0,84 
Lugo 0,58 0,98 0,16 0.49 0,29 
Oren se 0,24 2,53 4.48 0,95 0,93 
Pontevedra 17,21 0,49 -5.25 1,37 2.95 
GAL1CI!\ l 92 l ,30 0.8 l 1.45 1.06 

QUADRE núm. 2. ICOR Triam1als per a Catalull'ya. Pafs Val('Jzcià, País Basc, i Galícia, 1969-1975

Catalmt)'ª País Valc11cià 
1969 19ïl 1973 1969 1969 1971 19,3 1969 

Subscctors 19ïl 1973 1975 1975 19ïl 1973 1975 1975 

l. Alimentació i begudes 1,88 0,69 1,14 0,86 0,73 0,47 1,34 0,60 
2. Tèxtil 0,57 0,49 -0,99 1,02 2.81 0,48 - 1,15 1,83 
3. Cuiro, calçat i confecció 0,67 0,31 0,29 0,28 0.39 0,19 0,13 0,16 
4. Fusta i suro O.IS -4,48 1,80 0,49 0,66 0,27 39,37 o.so 
S. Paper, premsa i arts grà·

fiques 0,49 0,54 0,37 0,35 0,42 0,68 0,63 0,41 
6. Química -9,33 1,49 3.56 2,30 5.13 0.52 17.09 1,46 
7. Ceràmica, vidre i cime:1t 0,78 0,40 -4,70 0,77 1,31 0,51 3,27 0,94 

1, 18 0,59 0,49 0,57 2,03 -0,37 0,09 0,22 
2,04 0,42 0,36 0,54 0,64 0,09 0,12 0,12 

8. :tvfetàl·liques bàsiques
9. Transformats metàl·lics

10. Construcció 0,14 0,14 o.os 0,07 O,] l 0,06 o.os 0,04 
11. Aigua, gas i electricitat 2.61 0,04 0,01 0,04 0,37 0,18 -0,35 0,17 

País Basc Galícia 
1969 }9ïl 1973 1969 /969 1971 1973 1969 

Subscctors 1971 1973 1975 1975 1971 1973 1975 1975 

-0,76 -5,46 - 0.31 2,75 -0,25 1.68 0,21 - 1,73 
0,78 0,90 0,63 5,92 0,69 0,75 0,89 0,79 

l. Alimentació i begudes
2. Tèxtil

0,28 -0.30 -0,53 1,32 0.10 o.os o.so O.li
0,56 0.45 0.71 0,72. 0.58 0,77 1,05 0.63 

3. Cuiro, calçat i confecció
4. Fusta i suro
S. Paper, premsa i arts grà·

fiques 0,62 0.44 3.85 0,84 1,61 1.47 0,10 0,91 
6. Química 7.05 2.55 4,10 4,13 -8,88 0,71 0,98 2.38 
7. Ceràmica, vidre i cim('l]t 2,60 1,01 -1.64 1,16 2,66 O.IS 0,23 0,65 
8. 11etàHiques bàsiques 1,26 3,53 - 0.30 0,53 0,69 -4,04 1,36 4,29 
9. Transformats metàl·lics 1,30 1.38 -0.69 0,80 0,80 2.18 0.87 0,94 

10. Construcció 0,49 O,IS -0,11 0,12 0,12 0,0<) 0,04 o.os
11. Aigua, gas i electricitat 1,38 0,72 0,14 0,54 -0.0<J O.Ol 0.22 o.os
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QL"ADRF. núm. 3. Alimentació i hegudes 

ICOR 69171 71/73 73/75 69/75 

CATALUNYA 1,88 0,69 l.14 0,86 
Barceiona 1,11 0,38 -0,86 0,47 
Girona 0,82 0,31 0,50 0,45 
Lleida -066 0,51 0,12 0,33 
Tarragona -0,17 -0,02 0,22 -0,11 

ICOR 69/71 71/73 73/75 69/75 

PA.íS BASC -0,76 -5,46 -0,31 Z,75 
Alaba 0,95 -0,43 0,94 2,24 
Guipúscoa -0,56 -4,90 0,07 -28,21 
Biscàia -1,12 1.64 0,58 1,10 

QUADRE núm. 4. Tèxtil 

ICOR 69/71 71/73 73/75 69/75 

CATALUNYA 0,57 0,49 -0,99 1,02 
Barcelona 0,67 0,43 -0,81 0,95 
Girona 1,68 0,66 -2,36 1,95 
Lleida 4,31 1,02 -1,24 4,47 
Tarragona 2,85 2,24 -1,54 14,82 

ICOR 69/71 71/73 73/75 69/75 

PA l S BASC 0,78 0,90 0,63 5,92 
Alaba 1,93 1,35 -0,61 2,81 
Guipúscoa 1,17 l, 10 -0,10 31,58 
Biscàia 0,12 0,14 - 0,42

QUADRE .núm. 5. Ciiiro, calçat i confecció 

ICOR 69/71 71/73 73/75 69/75, 

CATALUNYA 0,67 0,31 0,29 0,28 
Barcelona 0,68 0,28 0,32 0,27 
Girona 1,94 4,78 0,20 0,55 
Lleida 0,70 0,29 0,05 0,16 
Tarragona 0,25 0,76 0,93 0,44 

ICOR 69/71 71/73 73/75 69/75 

PAlS BASC 0,28 -0,30 -0,53 1,32 
Alaba 2,05 0,26 0,69 
Guipúscoa 0,31 -0,21 0,10 -1,39 
Biscàia 0,58 -0,13 0,32 

QUADRE núm. 6. Fusta i suro 

ICOR 69/71 71/73 73/75 69/75 

CATALUNYA 0,15 -4,48 1,80 0,49 
Barcelona 0,15 -0,32 0,11 0,21 
(;irona O.Ol o.os -1,23 0,63 
l .lei<la 0,16 1,32 33,80 0,70 
Tarragona 0,37 1,09 -0,67 2,86 

!COI< 69/71 71/73 73/75 69/75 

l'AfS BASC 0,56 0,45, 0,71 0,72 
Alaba - 0,45 -0,99 0,95 
(;uipúscoa 0,95 0,53 -l.Ol 0,81 
BisGiia 0,46 0,34 -0,37 0,53 
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ICOR 69/71 71/73 73/75 69/75 

GAU CIA -0,25 1,68 U,21 -1,73 
La Corunya -0,20 3,40 0,04 -7,59 
Lugo 1,48 0,10 - 0,04
Orense 0,06 -0,46 0,78 1,30 
Pontevedra -0,18 -0,16 -0,01 -0,08

ICOR 69/71 71/73 73/75 69/75 

PA l S V ALEN CIA 0,73 0,47 1,34 0,60 
Castelló 0,33 0,93 -0,49 7,32 
València 1,99 0,44 0,66 0,60 
Alacant 0,38 0,48 2,51 0,54 

ICOR 69/71 71/73 73/75 69/75 

GAUCIA 0,69 
La Corunya 

0,75 0,89 ·0,78

Lugo 
Oren se 
Pontevedra 1,17 -0,16 0,96 1,24 

!COR 69/71 71/73 73/75 69/75 

PAlS VALENCIA2,81 0,48 -1,15 1,83 
Castelló -0,20 0,22 -0,19 1,00 
València 2,90 0,53 -1,00 0,69 
Alacant 1,31 0,51 -1,52 1,50 

ICOR 69/71 71/73 73/75 69/75 

GAU CIA 0,10 0,08 0,80 0,11 
La Corunya 0,18 0,07 0,10 0,09 
Lugo 0,15 - - -1,15 
Orense - 0,10 -0,12 0,16 
Pontevedra 0,04 0,09 -0,76 0,11 

ICOR 69/71 71/73 73/75 69/75 

PAíS VALENCIA 0,39 0,19 0,13 0,16 
Castelló 1,18 0,60 0,22 0,38 
València 0,89 0,43 0,17 0,29 
Alacant 0,19 0,08 -0,03 0,09 

ICOR 69/71 71/73 73/75 69/75 

GAUCIA 0,58 
La Corunya 0,65 
Lugo 0,22 
Orense 1,06 
Pontevedra 0,14 

ICOR 69/71 

F'AtS VALENCIA 0,66 
Castelló 0,40 
València 0,96 
Alacant 0,26 

0,77 1,05 0,63 
0,51 0,84 0,58 
0,74 -1,56 -2,50 
2,04 -14,31 1,63 
- 0,39 0,16 

71/73 73/75 69/75 

0,27 39,37 o.so
0,48 -5,81 0,85
0,27 5,48 0,48
0,16 -0,61 0,26



Qt:ADRF. núm. 7. Paper. Premsa i Arts Gràfiq11.cs 

ICOR 69/71 71/73 73/75 69/75 

CATALU>JL\ 0,49 0,54 0.37 0,35 
Barcelona 0,45 0,34 0,25 0,27 
Girona 0.84 10,13 0,45 0,66 
Lleida 0,70 - 23,73 1,91 1,49 
Tarragona 0,23 1,79 1,71 1,04 

!COR 69/71 71/73 73/75 69/75 

PA.IS BASC 0,62 0,44 3,85 0,84 
Alaba 2,83 0,51 0,81 0,77 
Guipúscoa 0,68 0,55 -1,53 1.40 
Biscàia 0,47 0,37 4,44 0,44 

Qt:ADRE núm. 8. Qnímica. 

ICOR 69/71 71/73 73/75 69/75 

CATALUNYA -9,33 1,48 3,56 2,30 
Barcelona 
Girona 
Lleida 
Tarragona 

ICOR 

PA.IS BASC 
Alaba 
Guipúscoa 
Fliscàia. 

-3,22 1,20 1,58 1,35 
-1,42 2,83 -1,19 -3,48 
-5,22 0,17 0,06 0,22 

4,91 4,96 5,04 4,55 

69/71 71/73 73/75 69/75 

7,05 2,55 
9,22 -24,01 
3,59 1,84 
4,68 1,77 

4,10 4,13 
- 2,57 -19,64
-0,77 -39,85

0,78 1,59

QuADRE núm. 9. C cròmica, 1.•idrc i ciment 

ICOR 69/71 71/73 73/75 69/75 

CATALUNYA 7,78 0,40 -4,70 0,77 
Barcelona 0,78 0,23 -0,10 0,80 
Girona 3,48 0,48 11,27 0,90 
Lleida 0,30 - -0,34 0,99 
Tarragona 0,71 1,39 0,86 0,68 

ICOR 69/71 71/73 73/75 69/75 

PAIS BASC 2,60 1,01 -1,64 1,16 
Alaba 2,95 1,74 2,29 1,71 
Guipúscoa 1,04 0,84 0,83 0,57 
!Jisdia 3,16 0,50 1,16 0,66 

QcAORE núm. 10. M ctà./-liqucs bàsiq rtcs 

ICOR 69/71 71/73 73/75 69/75 

CATALL'NYA 1,18 0,59 0,49 0,57 
Barcelona 1,24 0,64 0,52 0,61 
Girona 
Lleida 0,39 0,55 0,21 
Tarragona 

ICOR 69/71 71/73 73/75 69/75 

l'.-\lS B:\SC 1,26 3,53 -0,30 0,53 
Alaha 3.10 1,68 0.55 0,70 
Guipúscoa 1,73 -9,32 0,40 0,98 
Hi,,·;1ia 088 1.34 0,20 0,29 

ICOR �l 69/; 71/73 73/75 69/75 

GAU CIA 1,61 1,47 0,10 0,91 
La Corunya - 208.21 0,08 0,18 
Lugo 0,13 -0,50 - 0,23
Oren se - 0,70 - 0,32
Pontevedra 2,53 1,30 0,11 1,16 

ICOR 69/71 71/73 73/75 69/75 

PAIS VALENCIA0,42 0,68 0,63 '0,41 
Castelló 0,19 -1,69 0,48 0,41 
València 0,60 0,69 0,59 0,48 
Alacant 0.14 0,51 0,89 0,25 

ICOR 69171 71/73 73/75 69/75 

GALfCIA -8,88 0,71 0,98 2,38 
La Corunya -5,29 0,92 0,49 2,86 
Lugo - - - -

Orensc - 0,46 1,39 0,33 
Pontevedra 3,65 0,64 -5,56 2,41 

ICOR 69/71 71/73 73/75 69/75 

PAfS VALENCIA5,13 0,52 17,09 1,46 
Castelló -53,12 1,86 0,80 3,04 
València 0,76 0,28 -1,71 0,52 
Alacant 4,46 0,35 -0,23 -22,03 

ICOR 69/71 71/73 73/75 69/75 

GALfCIA 2,66 0,15 0,23 0,65 
La Corunya 0,88 - 0,03 0,18 
Lugo 2,54 1.25 -0,41 3,75 
Oren se - 0,64 0,75 0,45 
Pontevedra 3,98 0,08 0,16 0,79 

ICOR r,9/71 71/73 73/75 69/75 

PAfS VALENCIÀ 1,31 0,51 3,27 0,94 
Castelló 2,56 2,28 1,87 1,74 
València 0,48 0,16 -0,75 0,39 
Alacant -3,89 0,15 0,23 0,36 

ICOR 69/71 71/73 73/75 69/75 

(jALfCIA 0,69 -4,04 1,36 4,29 
La Corunya 0,56 -2,93 1.51 17.60 
Lugo 
Oren se 6,12 18,71 4,48 
Pontevedra 1,07 -1,06 0,14 0,33 

ICOR 69/ïl iljï3 73/75 69/75 

T':\IS VALE:,.¡crA 2,03 -0.37 0,09 0,22 
Castelló 1,77 0,17 
València 0,09 -0.08 O.Ol 0,07 
:\lacant -028 O 47 O 30 122 
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QuADRf. núm. 11. -Transformats metà.J-tics 

ICOR 69/71 71/73 73/75 69/75 l COR 69/ïl 71/73 73/75 69/75 
-

CATALU�YA 0.17 0,42 0,36 0,54 GAUCIA 0,80 2,18 0,87 0,94 
Barcelona 1,89 0,42 0,40 0,56 La Corunya 0,22 42,49 0,12 0,47 
Girona -0,25 0,20 0,35 0,43 Lugo 
Lleida -0,37 1,55 0.27 2,12 Oren se 0,60 0,66 0.77 0.43 
Tarragona 0,91 0,66 0,11 0,15 Pontevedra 5.10 0.90 2.52 1,84 

ICOR ICOR 69/71 71/73 73/75 69/75 

PAfS BASC 69/71 71/73 73/75 69/75 PAfS \' . .\LE�CIA 0,64 0,09 0,12 0,12 
Alaba 1,30 1,38 -0,69 0,80 Castelló -0.66 0,17 0,12 0,37 
Guipúscoa -2,62 0,69 2,19 1,55 València 0.48 0,10 0,13 0,13 
Biscàia 1,53 -20.73 0,54 0,98 .'\ lacant 0,64 0.07 0.09 0.08 

0,44 0,98 0,49 0,53 

Qt:A!JRE núm. 12. - Ccmsrtuaiú 

ICOR 69/71 71/73 73/75 69/7S ICOR 69/ïl 71/73 73/75 69/75 

CATALUNYA 0,14 0,14 0,05 0,07 G,\UCL\ 0,12 0,09 0.04 0,05 
Barcelona 0,20 0,13 0,06 o.oi La Corunya 0,44 O.l l 0,02 O.o7
Girona 0.04 0,46 0,09 0,10 Lugo 0,04 0.09 0,05
Lleida 0,12 0,17 0,07 0,07 Oren se 0,04 0,05 0.02 0.03
Tarragona 0.03 0,02 O.Ol Pontevedra 0,06 O.l l 0,04 0.06

ICOR 69/71 71/73 ï3/75 69/75 ICOR 69/ïl 71/73 73/75 69/75 

PAfS BASC 0,49 0,15 -0,11 0,12 PAfS VALE)JCIA O.l l 0,06 o.os 0,04 
Alaba 0,40 0,88 0,19 0,22 Castell<'> 0,03 O,ül O.Ol O.Ol

Guipúscoa 0,09 0,22 0,08 O.JO València 0,28 0.10 0.06 0,06
Biscàia -2,34 0,09 0,10 0,12 Alacant 0,02 0,02 0,04 0.02

QUADRE núm. 13. -Aig11a, gas r ell'ctricitat 

! ICOR 69/71 71/73 73/75 69/7:> ICOR 69/71 71/73 73/75 69/75 

CATALUNYA 2,61 0,04 O.Dl 0,04 PAfS V,\LEl\"CIA 0,37 0,18 -0,35 0,17 
Barcelona 1,36 0,01 Castelló 7,36 0,83 0,04 0.18 
Girona -8,83 0,25 -0,41 0,39 València 0.10 0,02 -0,01 0,13 
Lleida Alacant 0,13 0,16 
Tarragona 0,81 0,08 0,06 0,11 

ICOR 69/71 71/73 73/75 69/75 ICOR 69/71 71/73 73/75 69/75 

PAfS BASC 1,38 0,72 0,14 0,54 CAU CIA -0,09 0,01 0,22 0,05 

Alaba La Corunya 0.27 0,03 0,(}1 0,02 
Cuiúscoa 3,84 1,62 2,60 Lugo 0,39 0,28 

Viscàia 0,54 0,33 0.17 0,20 Oren se 
Pontevedra 
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PRESENTACIÓ 

El primer que hem de fer és tractar de dissipar un 
possible equívoc sobre cl contingut d'aquesta ponèn
cia. El nostre enfocament de la problemàtica de la 
informació és global. Efectivament, cl problema no 
consisteix només en quantes estadístiques tenim i 
quantes ens en mancarien i caldria produir. com mas
sa sovint es diu. Molta de la informació existent no 
és adequada. i molta de la informació adequada 
no és coneguda o no és accessible. Cal pt:nsar, doncs, 
a produú· infornrnció. però també a adec.¡uar-la i 
a tracrnr-la per tal Je fc:r-la recuperable i accessi
ble. l. per això, cal pensar, globalment. en els nuclis 
de producció. d'emmagatzematge, de tractament bi
bliotecari i documental, en cis canals de difusió i 
en cis usuaris. "És a dir, és tota una organització ser 
cia] amb els seus propis mecanismes de comunica
ció i d'adaptació. Cal pensar. també, en els proble
mes que suposa la diversitat i heterogeneïtat d'usos 
i d'usuaris. i de tipus d'informació (estadística. ind¡. 
vidualitzada numèrica o textual, nominativa. docu
mental. arxius informatitzats. cartografia, etc.). 

Considerem. doncs. la problemàtica pr.òpia· de la in
formació considerada globalment. D'altra banda. trac
tem específicament alguns problemes relatius a la 
documentació. és a dir. cis derivats del �uport en el 
qual ia informació és vehiculada. i del seu tracta
ment documental; problemes que moltes vegades es 
,fonen incomprensiblement per resolts. 

Les tres primeres subponèncics es dediquen a la in
formació numèrica (estadística com individualitzada) 
plantejant els problemes d'avaluació de les necessi
tats. de coordin.ició i comunicació c:ntrc eb dife
rents productors i entre aquests i els usuaris, així 
com el possible aprofitament de les estadístiques es
tatals a nivell autonòn:ic. 
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La subpunència 4 està dedicada als problemes de la 
informació per a la gestió ni si de l'Administració 
Local. En un context més general. estava prevista 
una altra subponència dedicada a l'aprofitament dels 
arxius admini5tratius com a font important d'cstadís
tic.¡ucs (complcmcntilria a les enquestes «ad hoc») 
que. malauradament. no ha arribat a temps. 

rinal111cnt. la subponència 5 tracta de la problemà
tica de la circulació de Ja informació en suport do
-:umcnial. plant<.:jant. després de fer-ne una síntesi 
gcncral. alguns crit<.:ris de política documental. i des
brossant propostes en quatre línies d'acció específi
qu<.:s. Es tracta de suggcrim<.:nts per a ésser tinguts 
en compte co111 a matcri .. d de rcflexió i de treball. i no 
de propostes op<.:1 atives. Això is especialment veritat 
<.:n la proposta de reconeixement del dret de lliure 
accés a l.i documentació de l'Administració Pública. 
Per acabar. ducs observacions. La primera és que 
-:Is problemes tractats són tècnics. però tenint en 
compte algunes implicacions polítiques, des del doble 
punt de vista de les exigències del nou marc demo
criltic de l'Estat espanyol i de la perspectiva auto
nòmica. 

l.:1 ,<.:gona és que r.o es IG gaire rdcrènci.J explícita 
a Catalunya. per la raó que cl nivell de la proble
millica trat:tada és molt general. Ara bé. justament, 
la preocupació fonamenta.l que ens ha portat a plan
tejar-la en aquest nivell de generalitat és cl desig 
qu<.: t:I 11ai,cnt nutoguvcrn de Catalunya (als seus 
diferent, ni\clls) es plantegi la problemàtica de la 
informació en tota la seva globalitat i complexitat, i 
pugui tenir en compte, d'alguna manera. Ics qües
tions i t:ritcris que aquí s'exposen. tot i que no si
¡rnin fàcils d'aplicar ni exhaustius. 



3/1 ADEQUACIÓ DE L'OFERTA A LES NECESSITATS

D'INFORMACIÓ NUMÈRICA 

Antoni FLOS 

L'objectiu cie la subponè:ncia consist..:ix a dc:sUH.:ar 
una sèric de condicionaments a tenir en compte en 
la definició de l'oferta d'informació d'un país, global
ment considerado. D'alguna manera, es tracta de con
dicionaments a tenir en compte en l'elaboració d'un 
pla o una política d'informació. 

L 'abast de l'escrit és limitat, tant per motius del 
context en funció del qual s'ha realitzat corn per mo
tius d'extensió. L'àmbit d'informació al qual es refe
rci, 0s rc:duït. ja que està centrat t.:n la de tipus 
numèric. D'altra banda. els aspectes que s'examinen 
són de nivell molt divers: hi ha consideracions polí
tiques. tècniques. de condicionaments de tipus per
sonal. cte. El seu comú denominador és el fet de 
ser sovint oblidadc:s. 

Un dels aspectes on es fa un major èmfasi, en tot 
l'escrit. és el de delimitació de conceptes i termes; 
delimitació imprescindible pe, a fer possible la ne
cessària comunicació entre els que pateixen Ics ne
cessitats i cis que han de solucionar-les. Per això, la 
subponència s'inicia amb unes· primeres precisions 
conceptuals, abans d'entrar en la definició de pro
blemes. 

1- DELIMITACIÓ DEL PROBLEMA

1.1. PRECISIONS CONCEPTUALS PRÈVIES 

El problema d'adequació d'oferta i necessitats d'infor
mació ha estat tractat sovint amb una certa ambi
güitat. dirivacla de dos fets: 

- la seva amplitud qui' porta fàcilment a una gene
ralització excessiva.

- la utilització d'una terminologia poc o gens defi
nida.

Per tal de limitar. encara que només sigui en part, 
aquest problema s'ha considerat convenient establir 
les sqiüents acotacions i definirions: 

l. Ens referirem fonamentalment a informació:
de tipus numèric

relativa a variables socioeconòmiques o al marc 
gco¡;¡ràfic d'aquestes 

sip:ui qum sigui el seu suport físic (document, ar
xiu informàtic, etc.) 

orientada a la planificació, l'estudi i Ics decisions 

«pesades» (diferents de les microdccisions pròpies de 
la gestió quotidiana de les institucions). 

2. La informació a la qual ens referim pot tenir.
b¡1sicamcnt. dos ori"gcns:

les operacions de producció de natura pròpiament 
estadística (els censos i les enquestes) 

l'aprofitament dels arxius de gestió de les institu
cions. 

Reservarem cl terme d'informació estadística al pri
mer. Normalment tinclrii caràcter mostral i corrcs
nondrà a operacions puntuals (espodidiques o no). 
En canvi, el segon serà en principi exhaustiu. indi
vidualitzat i s'actualitzarà permanentment a partir 
de l'activitat administrativa. 

""l. En tot l'escrit es farií una distinció important 
entre estoc i oferta d'informació. L'estoc és el con
ccpte estàtic corresponent al conjunt d'informació 
existent. amb independència del seu grau de disr,c 
nibilitat (o accessibilitat). L'oferta és la part de I'es
•oc posada a disposició dels usuaris per mitjà d'uns 
,istemcs d'informació. 

4. Esquemàticament. entendrem que un sistema d'in
formació està constituït per un conjunt d'informació
(una part de l'estoc) més uns recursos. mètodes i
procediments que permeten utilitzar-lo (emmagatze
mar-lo. recuperar-lo, tractar-lo. transmetre'l. etc.). No
necessàriament aquests recursos i procediments han
de ser informàtics (encara que sovint ho són).

5. Una altra distinció important és la que es fa
entre demanda i necessitats. En principi. la demanda
constitueix una explicitació d'una parl de necessitats
orientada a uns determinats sistemes d'inforrnaèió. Per
tant. no és una simple traducció de necessitats. ja que
assumeix unes característiques o limitacions -reals
o no- de l'oferta.

1.2. ELS MECANISMES D'ADEQUACIÓ ENTRE 
OFERTA I NECESSITATS 

A partir de les acotacions anteriors. sembla clar que 
el problema d'adequació d'oferta i necessitats no pot 
tractar-se com un simple problema oferta/demanda. 
Tècnicament, aquest és un enfocament erroni pel fet 
que la demanda no tradueix Ics necessitats sinó que 
estil condicionada per la pròpia oferta. Per un costat, 
la demanda observada està lligada a una oferta exis· 
tcnt._ Per_ un al_

tre. no es pot parlar de demanda po
tencial s1 no es en funció d'una hipòtesi d'oferta. 
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És, precisament. la construcció de ks hipòtesis d'ofer
ta d principal prohlema. ja que sha de fonamentar 
directament en l 'anàlisi de necessitats. Un cop defi
nida la hipòtesi inic1,d, aleshores sí que es pot estu
diar la demanda potencial de la mateixa manera que, 
un c.o,p 1mp(emc.ntat un Sistema concret, es pot anar
mod1f1cant I millorant en funció de la demanda 
observada. 

El problema es pot fer, possiblement. més entenedor 
si s'examinen les fases tècniques que haurien de pre
sidir la definició de l'oferta. Insistim en cl seu ca
ràcter teòric i de finalitat expositiva. El procés -ve· 
geu cl gràfic adjunt- seguirà Ics següents fases: 

l. A l'origen de tot cl procés ha d'haver. forçosa
ment, una anàlisi de necessitats. Aquesta anàlisi de
necessitats pot ser més o menys formalitzada. Per
descomptat es veurà molt simplificada si s'aconse
gueix una col·laboració entre especialistes de la infor·
mació i usuaris potencials.

2. A partir de l'anàlisi anterior s'ha d'establir una
primera hipòtesi d'oferta que ha d'incorporar:

una definició de l 'estoc global d'informació. 

una primera definició dels sistemes per mitjà dels 
quals es difondrà J 'estoc. 

3. Per cada un dels sistemes d'informació hipotètics
que s'han definit. s'ha d'analitzar la demanda poten·
cia!. D'aquesta confrontació en pot resultar una re�e
finició de cada un dels sistemes o del seu plant.eJa·
ment global. Sccu11dària�·1e?t. se'? . poden derivar
unes matisacions a les pr1or1tats !conques que resul
tarien de Ics necessitats. 

4. Seguint l'ordre lògic. la fase que correspon en
aquest punt és la construr;ció dels sistemes.

5. ts poc realista. malgrat tot el procés seguit. pen:
sar que els sistemes dïnforrnació es define1�cn_ 1
s'implementen d'una vegada per to!es. La prac_t1c� 
demostra la conveniència de procedir a una anahs1 
de la demanda observada, no com una operació (o 
fase) puntual sinó com una activitat continuada. 

íY,1qucst¡¡ anàlisi se'n derivarà la modific¡¡ció: amplia
ció o millora dels sistemes existents. 

Com hem dit al principi, aquestes són fases teòri· 
qucs que en la pràctica només es produeixen parcial· 
ment, en cl millor dels casos. El més corrent és que 
no hi hagi una anàlisi global de necessitats i, per 
descomptat, del conjunt de sistemes. és a dir, de 
l'oferta. Normalment és que els sistemes es defi· 
neixin aïlladament uns dels altres. ¡¡ partir d'un co
neixement parcial i en bona mesura intuïtiu de les 
necessirats que volen satisfer. La demanda s'estudia 
només en algunes ocasions. Els estudis de dem.inda 
que es fan presenten probleme, del següent ordre: 

normalment es fan sense tenir en compte la seva 
significació relativa en el conjunt del procés descrit 
anteriorment. Això pot portar. en alguns casos, a 
conclusions banal� i. en altres, a conclusions exage
rades.· 

no existeix una metodologia sòlida rer a l'estudi 
de la demanda potencial. Això. unit a una insuficient 
col·laboració oferents-usuaris potencials i a una con
siderable manca de transparència entre uns i altres, 
fins i tot a nivell de llenguatge, porta també a con
clusions sesgades en funció de qui sigui l'autor de 
l'estudi. 

,1 nivell de demanda observada, les dificultats me
todològiques són molt menors però també ho és 
l'abast de les conclusions. Si no es té en compte la 
limitació del seu abast i el marc general és cl d'una 
oferta insuficient, aleshores tendeixen a justificar els 
sistemes existents i la demanda es canalitzarà cap als 
pocs sistemes existents encara que no siguin molt 
adequats. 

De l'exposició feta fins ara convé retenir, sobretot, el 
fet que l'anàlisi d'adequació entre oferta i demanda 
és complex i que, d'alguna manera, ha de partir d'una 
política o pla general d'informació. Molts dels errors 
comesos fins ara provenen d'una visió que podríem 
qualificar de mercantilista en el sentit de trivialitzar 
cl problema considerant la informació com a bé de 
consum i desconeixent les_ profundes implicacions 
polítiques d'aquesta àrea. Es per aquest motiu que 
en l'apartat n." 3 es comenten alguns dels principals 
condicionaments polítics de l'oferta d'informació. 

FASES DE DEFINICIÓ D'OFERTA 
------------, 

FASE l ANALISI DE NECESSITATS 

HIPOTESI D'OFERTA 

FASE 2 SISTEMES D'JNFORMACIO 

FASE 3 

F,\Sf 4 

FASE 5 

SIST. l SIST. 2 .. SIST. 'i' 
Replantejament 
hipòtesi 
d'oferta 

ESTUDI DE LA DEMANDA POTENCIAL ---+------
DE CADA SISTEMA 

CONSTRUCCIÓ DELS SISTEMES ampliacions. 

ESTUDI DE LA DEMANDA OBSERVADA 
cte. 

DE CADA SISTEMA

Modificacions. 

JL___-------====-----
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2 LA DEFINICIÓ DE L'OFERTA 

2.1. PLANTF.fAMErs:T Gf-.NERAL
- ·------------------- --

Un cop vistos cis mecanismes que lliguen oferta i
neccs,itats. es podria passar a una descripció dels
principals aspectes metodològics que carndcritzcn
cada una de les fases de definició de l'oferta que s'ha
c,posat. Tunmatei:-.. aquest¡¡ é, urn1 tasca excessiva
ment extensa i ambiciosa en aquest context. Peraquest motiu, tan sols s'assenyalaran alguns dels aspecte, que no ,·haurien d"ublidar en abordar f'dabo-
ració d\m pla de definició d'oferta. Aquests nspectes
es refereixen a:
- algunes particularitats dels usuaris institucionals.
- la incomunicació oferents/usuaris.
- cis principals paràmetres de definició d'oferta.

2.2. ALGUNES PARTICULARITATS DELS
USLARIS INSTITUCIONALS

Definir grups d'usuaris. etiquetar-los i adjudicar-los
unes necessitats teòriques és una pràctica a vegades
obligada però gairebé sempre imprudent perquè su 
posa una excessiva simplificació de la realitat. En
aquest escrit ens centrem en Ics necessitats d'infor
mació per a Ics decisions pesades i la planificació.
Ara bé. la divisió d'usuaris en uns amb ncccs,ita_t�. de gestió i en altres :1rnh. necessitats. de planif1cac10
o decisió. és un lloc comu ckl qual s hu 8husat. Our 
tingui expcrièn.cia en el camp de la informació sap
que la realitat és complexa:

Ics institucions porten a terme. sovint. activitats
dels dos tipus.

una mateixa unitat dintre d'una institució pot tenir necessitats dels dos tipus.
en algunos casos. Ics diferències quant a necessi

tats no van ILgadcs només a diferents unitats sinó
a diferents fases en la feina d'una mateixa unitat.
A nivell d'usuaris institucionals. les necessitats són
bastant constants des del punt cie vista temàtic. Les
diferències en un mateix usu:ri es produeixen en
relació al nivell o tipu.s d'agregació. elaboració i pre·
scnt¡ició de la informació. en funció del tipus cl'acti
vitüt per la qual es requereixi. Norm.ilmer.t. es pe.,..
d.:n distingir:
ui les activitat, L:ncaminadcs a formular una macro
dcci,ió «inici;-il» (un pla, per exemple).
hl Ics a( rivi1.,b dt· seguiment i control que poden
ser continuaJ.:\ o puntuals (soYint en funció del sis·
terri¡_¡ d'inform,,ciu disponible).
e! les activitat, de f!Cstié1 (cxecucicí o administració)
que són continuades.
[n Ics institucions qw: sqwcixcn ,1qucst model o un
ck similar s'ha ck partir d.: la basc que llurs neces
sit:its es \"t?Uran condicionats pel fet de disposar de

sistemes d'informació propis orientats a la gestió (.ietivitat 'e'). D'aquests sistemes en podrà obtenir. prilcticament. tota la informació necessària per a l'activitat ck seguiment i control ('b'). A mé, a més. enca-
ra que en menor mesura, en podrà obtenir informació per a la planificació o les mucrodecisions ('a').
En base a aquest rnú !tiple aprofitament de la infor
mació d'origen administratiu. aquestes institucions
poden estar interessades en la disposició de sistemes
d'informació propis orientats a cada una de Ics línies
cl activitat esmentades. La major dificultat es plan
tejarà a nivell del sistema d'informació per a la pla
nificació,ja que requerirà un volum considerable d'in
formació externa a la institució. En aquest cas. e� poden donar ducs solucions que no són alternativessinó corn plcmentàries:
- I 'accés a sistemes d'informació externs, per exemple, els que constitueixi l'organisme responsable deI 'àrea estadística(*). 
- la incorporació cie paquets d'informació externa(en suport informàtic. per exemple) subministrats perl\:smentat orgnnismc responsable de l'àrea estadística.Aquesta segona possibilitat suposa la necessitat deconsiderar el subministre d'arxius com part cie l'ofrrta. Aquesta és una vessant del problema. L'altra vessant és que no sols s'ha de pensar en cl subministre,sinó en la captació i condiciondment d'arxius. Es tracta que entre Ics instituciom i l'organisme estadísticesmentat s'estableixi un flux en dos sentits de manera que cl subproducte de la gestió de tota institució pugui també ser aprofitat per altres a través del'organisme estadístic, el qual:
1. J ncorporaria l'esmentat subproducte als seus pro-pis sistemes d"abast generalitzat.
2. A.:tuaria de «central de redistribució» de paquetsd'informació.
3. Coordinaria i incidiria en cis sistemes de gestió
de Ics institucions a fi d'optimitzar Ics possibilitats
cl 'aprofitament de tota ¡,1formació.

Aquest últim aspecte es ve�rà potenciat i possib\)irat
en la mesura en què l'organisme responsable de l arca
estadística ho sigui també de l'àrea informativa

2.3. LA INCOMUNJCACIO ENTRE OFERENTS
T USUARIS

En dues de les fases del procés tcòr_ic d'e d�fi�ici?
l. 1· 1··111à!isi de 11cce�s1tats I l,1 de dern,111d<1

l u t:rt a - ( ' �· � 

H ... b potencial- és fonamentalmc�t _ una estret_a co a ?:
· · . cl· t•'cnics cspcc1a!ttzats en mformact0 <HCIO ent1e s � · l d (·l· oferents) i cis usuaris potencials (e s eryian-

c1:�ts). Els continguts cie l'estud! de_ necessitats _1 de
l'estudi de clcm;inda pot..:ncial son cl1fcrcnts, pc'.o �� 
i �ltrc plantegen un greu problei;na de comumcac10
entre els oferents -que han cl exprc�sar posstbtlt·
tats- i els demandants -que han cl expressar ne-
ccssi u1ts

(*) Pt'nscm en una institució d'informació a nivellautonúmtc
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Per descomptat. una part dels problemes provenen 
de· la terminologia però, contràriament al que es pu
gui pensar. ,HJuesl és només l'aspecte etern i secun
t.!ari del veritable problema que és d'actituds i perfil�· 
d'uns i altres. Donat que és en aquesta comunicacié 
on es juguen Ics grans línies de l'oferta. és conve· 
nicnt exposar. encara que sigui breument. alguns dels 
problemes a tenir en compte a l'hora de plantejar els 
estudis esmentats. 

Els tècnics en informació ho són. bàsicament, pel fet 
�e conèixer fonts, demanda observada o tècniques. 
Encara que a nivell personi.li hagin estat usuaris 
d'informació per a determinades aplicacions. hauran 
,J'assimilar les necessitats d'usuaris molt diversos i 
d'àrees, sovint. molt especialitzüdes. Malgrat tot, cl 
problema no consistirú tant a entendre Ics neccssi
tat_s com en ponderar-Ics i lligar-les. El problema és
m�s greu pel costat _dels usuaris ja que sc;lVint la 
dificultat comença a rnvcll de con1prensió. A part de 
la qüestió terminològica. moltes vegades l 'usuari es 
perd quan li són proposades possibilitats que sobre
pass�� els sistemes d'informació que està habituat
? utilitzar. De fet, l'usuari no sempre està interessat 
1/0 preparat per la utilització de mitjans tècnics i 
!�enològics sofisticats. D'alguna manera. Ics innova
cions que els oferents proposin només seran plena
ment acceptades en la mesura que formin part d'un 
procés més ampli d'introducció d'innovacions. Aquest 
fenomen es veu especialment clar pel que fa a alguns 
estris informàtics. 

En el procés d'investigació de les necessitats o de la 
demanda potencial cal tenir en compte que cis usua
ris no tenen. normalment. una visió global de llurs 
necessitats en termes de sistemes d'informació. Per 
això cal plantejar l'anúlisi per parts, diferenciant: 

a) el contingut (quina informació)

b) les funcions (què cal fer o es pot fer)

e) els aspectes formals (com es pot fer)

És més freqüent que pels usuaris el nivell d'exigència 
sigui més fort en relació a a) que a b) i més en rela
ció a b) que a e). De totes maneres poden haver-hi 
excepcions: 

quan l'usuari no ha de portar a terme unes tas
ques predcfinides molt estrictes. 

quan l'usuari és prou fort com per a suplir algu
nes limitacions de l'oferta. 

En canvi, en mc:ts casos, els especialistes en infor
mació donen una importància inversa als aspectes 
a). h! i e). Això es dóna. sobretot. en cis especia
listes més propers a les tècniques o la metodologia. 
D'alp:una manera. tendeixen a valorar «l'envoltant» 
per sobre del contingut. Aquesta actitud és poten
ciada per dos fets: 

El �uperior volum de recursos que moltes vc¡;ades 
i:Pplica la oroducció d'informació en n:lació a la 
in1 plcrncn tac ió de sistemes. 

L ºa,·tual explosió en les tècniques lligades :ib sis
temes d'informació que p:encr,1 un efecte multiplica
dor de noves experiències en ayucst c.1mp

El perill. L"n ayu..:sts casm. consistci:-. l.'n una cnta 
acceptació de l'estoc existent i en centrnr la discw,· 
sió en eb sistemes adeyuats per a difondn:"1. 
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El problema es pot plantejar també en direcció cun· 
tritria per part de l'usuari quan aquest reclama cspc· 
ci,tlment la producció de nova informació seme po
sar suficient atenció en Ics possibilitats de transfor
mació i aprofitament de l'estoc existent. 

Tot plegat produeix un cert grau d'incomunicació 
entrt: oferents i demandants que pot repercutir se
riosament t:n la validesa dels estudis de necc,sitats 
i de demanda potencial. La solució passa per la ccns
titució d'equips diversificats. per la seva conscien
ciació sobrt: aquests problemes. per un procés de 
formació en qüestions bàsiques i per una exigència 
molt forta d'exposició precisa de la metodologia se
guida en els estudis. 

2.4. ELS PRl:'s/CJPIPALS PARAMETRES 
DE DEFINICIÓ DE L'OFERTA 

En aquest apartat ens referirem especialment a tots 
aquells aspectes que s"11a Jc tenir en compte en con
cebre un sistema d'informació per utl de fer-lo ade
quat a Ics necessitats. No es tracta d'analitzar Ics 
característiques tècniques que han de tenir, sinó algu
nes de les característiques que tot especialista s'ha 
de plantejar i que. en tot cas. només pot deixar de 
banda d'una manera conscient. Podem partir de la 
hipòtesi d'una institució pública responsable de l'àrea 
d'informació -tant la dirigida al Sector Públic com 
als usuaris en general- amb ducs(*) àrees d'actua
ció: 

la de creació d'un estoc a partir de producció prò
pia o externa. 

la de difusió de l'estoc que pot ser directe o dele
gada. 

El muntatge de sistemes -en sentit ampli- haurà 
d'adequar-se a les necessitats en tres aspectes: 

de contingut. 

de funcions. 

d'aspectes formals. 

Des 0 del punt de vista de contingut cal tenir en 
compte: 

cl nivell de coherència lògica interna de la infor
mació. 

Ens referim al fet que la inlmmació respongui a defi
nicion,. classificacion, i c,yueml.', pertinents. 

ni vell de desagregació. 

No solament de tipus geogriific sim·, m relació a les 
diverses variables. De \egades el, prc•blemes no slÍ 11 

solament d'excessiva ogrq:ació, sinó c ïagre�ació m;,J 
feta. 

nivell de fiabilitat. 

( •¡ A t'
f

ecte, d'exposició aqut'Stes durs àn·es són 
sulic1e-111s. 



Ens referim al concepte cstadí,tic. En aquest camp 
l'actitud de l'oferta és molt laxa paral·lelament a la 
de la demanda: molts usuaris en tenen prou amb 
la solvència de la institució ; altres. davant de la 
manca d'informació. es limiten a citar la font. 

actualització. 

És una exigènci:1 variable segons el camp temàtic
I el tipus d'utilització: gc!'tió. decisió a curt. plani
ficació. 

<1cumulació històrica. 

Cal determinar des d'un principi fins a quin punt l'ob
jectiu és anar ampliant la basc del sistema en el 
temps. ja que condiciona no solament cl tipus d'usua· 

Ja facilitat de definició de sortides diverses. 

el suport físic dels resultats. 

la velocitat de resposta. 

cl cost resultant de diferents plantejaments, cl sis
tema de tarificació. si n'hi ha, etc. 

Per descomptat. l'ordre dels punts anteriors no in
dica prioritats i no és complet. La seva discussió sc
rin excessivament llarga i complexa i s'hauria de 
definir prèviament una sèrie d'hipòtesis de treball 
que s'escaparien d'aquest context. 

ri, sinó també la implementació. 3. EL MARC POLITIC COM A CONDICIONANT

Les exigències de tractament {Ics funcions) poden do
nar lloc a moltes variants i és difícil de separar-Ics 
de les de tipus formal, però, en termes generals, les 3.J. SITUACIÓ DE L'ESTAT ESPANYOL 
principals funcions que l'usuari pot requerir són: 

la delimitació de l'Lspai inicial d'interès. És impor
tant tenir en compte que. des del seu punt de vista, 
es produeix a dos nivells: 

en relació al conjunt de l'oferta d'informació 
globalment considerada. 

en relació a l'oferta de cada un dels sistemes 
concret, als qual, es pugui dirigir. 

Això significa que l'oferta no es pot presentar com 
un conjunt de sistemes independents i que cada un 
dels sistemes ha de ser prou transparent com per a 
permetre que l'usuari seleccioni la parcel·la d'infor
mació i de funcions �e li són pertinents. 

la recomposició de l 'espai poblacional seleccionat. 

Aquesta és una funció especialment clara en el_s 
sistemes nurrn:rics en cis quals l'usuari agrega. ta 
crcuaments. transforma variables. cte. 

l 'aplicació de procediments sobre la població prè
vi¡¡ment recomposta. 

la recupernció selectiva dels resultats dels proce
diments ¡¡plicars. 

la presentació d'aquests. d'acord amb unes exigèn
cies formals. 

Pinalment els aspectes formals estan molt lligats al 
tipus genèric de sistem,1 que s'utilitzi. al que és con
siderat habitual o possible en cada sistema. a la prc
parnció tècnica de l'usuari i al cost de sistemes alter
natius, entre altres qüestions. Es poden citar, entre 
altres. els s�¡;?iients aspectes que cal plantejar-se: 

si l'accés sedi di recte o per mitjò d'intermediaris. 

Ja trnnsparència del sistema de cara a la utilització 
del con1in�ut (en segons quins casos es pot parlar 
d'autodu,·umcn tació). 

12 faditat de formulació de demandes. 

la flexibilitat del sistema. 

l 'accés a distància. 

la versatilitat de sortides.

1-:n termes generals. la infr,Ïstructura (l'oferta) d'in
formació estadística d'un país es pot explicar molt 
directament en funció: 

del nivell de desenvolupament de les forces pro
ductives (volum, estructura i complexitat) dintre d'un 
model socioeconòmic determinat. 

del marc polític superposat a l'aspecte anterior, 
en especial cl nivell d'aprofundiment democràtic i 
cl pes i !'organitrnció de l'Estat. tant des del punt 
de vista sectorial com territorial. 

El cas espanyol és un bon exemple i no sembla ne
cessari c;itrar en demostracions o matisacions. És 
evident que en aquest com en altres camps el desen· 
volupamcnt de les forces productives ha constituït 
l'element positiu que ha topat sistemàticament amb 
un marc polític pràcticament inamobiblc; marc polí· 
tic que. cada vegada més, s'ha convertit en un obs· 
tack p<.:r al desenvolupament dd mateix sistema. 

En cl camp de la informació els principals proble
mes i contradiccions s'han posat de manifest a l'en· 
torn d'activitats com· 

la planificació econòmica central a partir dels 
« Planes de Dcsarrollo». 

J 'ordenació del territori de les grans àrees metropo· 
li tanes. 

els estudis d'economia i geografia regional i, en 
general. els estudis a nivell de petites àrees. 

la creixent �ecnificació en la presa de decisiom 
a nivell d'empresa. 

En aquestes activitats i en d'altres, s'ha posat de 
manifest la insuficiència o inadequació de l'aparcJI 
estadístic estatal. La contradicció entre aquest i Ics 
c,igè:ncics del m,irc ,ocio..:c0nòmic s'ha mantingut 
durant molts anys i encara avui no s'ha produït cl 
canvi necessari. Les modificacions que hom pugui 
haver captat en cis últims anys no es deuen a un 
replantcjamc'nt global .:struclural. sinó més aviat a 
canvis de politica o d'activitat puntuals i lligats a 
ocrsonC:6 concretes en un marc general inamobible. 

La contradicció entre oferta i necessitats ha portat 
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:i actuacions -sov¡nt parcials i esporàdiques- d'or
ganismes diversos no estatals. Aquestes actuacions 
no s'han diri¡¡it a la proC.:ucció dïnforniació -que 
inicialment correspon a l 'E�tat i que requereix im· 
portants recursos- com a l'aprofitament de fonts 
alternatives (provinents normalment de la gestió). a 
la coordinació i a l'establiment de canals que per· 
metin la utilitlació generalitzada de l'estoc d'infor· 
mació disponible. 

L '.JCtitud de l 'Estat enfront d 'aquc,tc', ,1¡;t uacions ha
variat en funció de camp temàtic i de cada tipus 
d'activitat. Per exemple. en relació als arxius de 
l'INE l'actitud ha estat parcialment tolerant. En can
vi. es pot parlar d'actitud indiferent en relació a la 
utilització d'altres fonts o en relació a aspectes tt::C· 
nològics. No deixa de ser exemplificador el. fet. que
en un país en què a\ ui encarn no e, coneix l ,Ku· 
pació per establiment. hagi estat fiicil des de fa anys 
Ja consulta n un banc de dades científiques situat 
a l'altra banda del món. 

rer una crítica de la situació actual fona111..:nt.1da
en l'absència d'una anàlisi de necessitats o d'un pla 
d'informaciq no tindria sentir. La situació actunl és 
perfectament coherent amb el marc polític que s'ha 
mantingut durant anys. En cl camp de la informació. 
la característica principal no ha ..:stat el que fessin 
malament les coses sinó. més aviat. que no hi ha 
hagut voluntat de fer-les. 

Amb tot, sembla convenient de fer una mm1ma sis· 
tematització de la situació actual. El distanciament 
actual entre oferta i necessitats es produeix a doi 
nivells: 

l. El d'insuficiència de l'oferta.

2. El de la seva inadequació a Ics necessitats.

La insuficiència de la oferta es deu a dos fets: 

l'estoc és insuficient. 

només una part de l'estoc és con\'crtit en oferta. 

La insuficiència de l'estoc no és atribuïble només al 
fet que l'TNE hagi produït poc o que no hagi estat 
sensible a no1·es necessitats. L \:stoc no c,tà com
post només per informació d'origen estadístic. sinó 
també per tota aquella que Ics in,titucions generen 
en llur activitat administrativa i que potcncinlment 
podria constituir una bona font. Per d..:scomptat. 
aquesta és una possibilitat que s'ha intentat en múl
tipks ocasions. però cl fruit que ,ha obtingui ha 
estat relativament costós i pobre per dos motius: 

fins fa poc. molt pocs arxius administratius (cis 
Padrons. per exemple) estaven informatitzats 1. per 
tant. la utilització d'aquesta font cr� difícil. 

L'b i:nt,-ri, amb què s'han ,011,tituït ti e, con�
titucixcn aquests arxius) són exclusivament adminis· 
tratius. f'.:s a dir, no s'ha tin¡rnt en compte la possi· 
ble nhtl·nció d'un subproducte «estadístic» a pnrtir 
d'ells. l'n tant. la se\a utilit,>t ha estat limitada. 

Fins arn em ht:m centrat en la insuficiència del propi 
estoc. L'altre factor !imitatiu de l'oferta era cl que 
només una part de l'estoc ha estat convertit en 
oferta. Recordem que l'oferta. tal com s'ha definit. 
és la parl de l'estoc posada a disposició dels usuaris 
per mitjà de siqemcs d'informació. Els motius de 
la limitació de l'oferta sc\n. t:n certa manera. cis ma· 
tt:ixos que expliquen la scv;i inadequació. 

A lTst:it cspanvol. la creació de sistemes d'informa· 
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ció (tkl tipu� que sigui) oberts als usuari, en gcneral 
és encara avui una activitat excepcional. L'INE ha 
seguit fins ara una política orientada fonamcntal
ment a la creació <l'estoc i d'un estoc orientat prin
cipalment al punt di: vista de l'Administració Cen
tral. Encara que la ,e, a tasca de· puhlicaciú ha estat 
11ut.1hlc. aquc·,ta h,1 e,tat ,c·111prc: in,uli.:ient. ;1 part 
que només és adequada a algunes necessitats. F's a 
dir. ha existit una política d'estoc (insuficient) però 
no ha existit una política d'oferta. 

C:tl a,�em;,l¡¡r. tanmatc·i,. que i!<¡Uc"'t huit no é, 
c,clus_iu de l'INE sinó que. amh major o menor 
1�tcns1tat. ha estat fins fa pocs anys una carncterís· 
t1ca gcnernfitzada dels instituts centrals d'estadístic<1. 

L1 idea d'oferta dïnfnrnrnciú ,·urn a ,..:nl'i public és 
una idea recent i poc consolidada. Com en altres 
països. la SC\a introducció s'h;i produït n través d'ins
titw:ions no estatals o centrals. més properes dels 
usuaris en general i més progressives. 

Les institucions autonòmiques hauran de tenir en
compte aquests aspectes. 

3.2. CAP A UN REPLANTEJAMENT EN UN 
MARC DEMOCRATJC l AUTONOMJC 

1-:n parlar del, condicionamcnt� politics d..: l.1 infras· 
truc1ura dïnformació ,·ha cxpo,at la contr:idicció 
existent entre nivell de des..:nvolupamcnt de loru:s 
productives i marc polític. D'alguna manera, fins ara. 
cl marc polític ha constituït una fre inamobible de 
cara a la política d'informació neccss[1ria a l'Estat 
espanyol. 

En aquests moments, el nou marc polític hauria de 
constituir un clement dinamitzador del camp de la 
informació en basc a factors diversos dels que des
taquem: 

t. El� propis princ1p1s democràtics quant ni que
akctcn cl camp de la informació.

2. Els mecanismes de control propis d'un funciona·

ment dcmocri1tic.

3. Les autonomies.

A nivell de principis democràtics cal destacar-ne dos.
El primer és cl dret a Ja informació de tot ciutadà
entès com un dret de tot ciutadii a ncccdir a la ma·
tcixa informació que l'Administració. Evidentment
!.:stcm parlant a nil'ell de grans principis. donant per
entès que �·han d'estahlir mecanismes raonahlc� (que
són possibles) perquè sigui realitat. Aquest _ principi
d'igualtat d'informació Administrador/ Adm1111strat va
lli¡¡at a una çoncepció de la dcn�ocràcia que es. mou
.::n sentit contrari a una excessiva conccntrai.:16 dE
pod..:r en l 'Estat. 

FI segon principi al qual hem fet al·lusió és cl que 
deknsa cl dret de tot ciutadà a la �cva intimitat 
(aqu1 �·acostuma a emprar cl tcrmt: anglosaxó pri·

1·an·l. lnicialment ò un pnnc1p1 que es mou ..:n cl 
mai..: ix sentit que l'ant..:rior. Tanmateix. cal cridar 
l'atenció en qu� sovint ha estat :irgumentat per la
pròpia Admini�tració d'una man.::ra ambigua p..:r tal
d'actuar precisament en sentit contrari al priml'r dels
principis que hcm esmi::ntat. En un futur haurà de 
quedar ben clar quines són Ics regles del joc per tel 



4uc cl rc�pccte a la privacy sigue realment una 
defensa d'un dret de tot ciutadà i no una base per 
a desnivellar la informació en favor de l'Estat. 

El segon factor que hem esr,1entat -els mecanismes 
de control democrütic- va lligat, en certa manera 
al prn�1er dels principis que hem exposat. Es tracta'. 
fonam�nta!�1cnt. que. t_ant la informació en què es 
ln1s: _ l a�c10 (les dec1�101:s) de govern com la que
descriu cis _re_sultats s1gu1 coneguda en cl moment i
en Ics cond1c1ons necessàries per tal de permetre un 
funcionament raonable dels mecanismes democràtics 
de debat i control. 

El fet que interessa més aquí, però, és possiblement 
la incidència del marc autonòmic. Obviament, no 
serà pertinent, ni tindria sentit, la discussió d'aspec
tes institucionals propis de Catalunya. Les observa
cions que es laran són, en la seva major part, aplica
bles a qualsevol marc autonòmic. 

EI primer punt a constatar és que si realment la 
infrastructura d'informació estatal hagués estat ctï
caç fins ara, cl problema de la informació a les 
autor�omies passaria en gran part per un adequat 
traspas �e �ompetències. Però, el que és cert, és 
que avui 111 tan sols es cobreix suficientment les 
necessitats de l'Administració Central. 

Amb independència de quina sigui la distribució ins
titucional de funcions entre l'Estat i l'Autonomia, els 
problemes a afrontar són de dos tipus: 

l. Cal assegurar la constitució d'un estoc que co
breixi les necessitats d'informació que es porducixin
en cl marc de l'Autonomia.

2. Cal establir una sèrie de sistemes d'informació
que estructurin l'oferta d'aquest estoc de manera ade
quada als possibles usuaris, institucionals o no.

En relació a l'estoc s'ha de tenir cura de dos aspec
tes. El primer és que sigui suficient i no orientat a 
un tipus particular d'usuari. El segon és que la seva 
alimentació es produeixi de manera permanent per 
uns canals estables. L'alimentació s'haurà de produir 
fonamentalment a partir de:

a) Les operacions de producció estadística, fetes o
bé per l'Administració Central o bé per l'Adminis
tració Autonòmica.

b) L'aprofitament del subproducte de la gestió ad
ministrativa, ja sia autonòmica, central o local. 

Això significa que en realitzar un pla d'alimentació 
caldrà relligar, junt amb les operacions pròpiament 
estadístiques, totes Ics possibles fonts aprofitables dels 
diferents òrgans de l'Administració. Per descomptat, 
l,1 incidència d'una institució autonòmica responsable 
de l'àrea estadística tindrà limitacions i s'haurà de 
centrar probablement en les Conselleries, els Muni
cipis i altres òrgans lligats al govern autonòmic- És 
important posar de manifest que la constitució de 
l'estoc exi¡drà una visió global de les fonts, un pla 
c.:omplcx. una intensa coordinació i una capacitat 
dïncidència en determinats mecanismes administra
tius de manera que alguns dels arxius de gestió si
guin aprofitables des de( punt de vista estadístic. 
Un altre aspecte relacionat amb la constitució de 
l'esto:: és la determinació de la seva orientació, és 
a dir. quines són les necessitats a què anirà diri· 
git. En principi, sembla que cl problema pugui pro
venir de la necessitat de satisfer usuaris molt diver
sos. institucionals o no. Ara bé. aquest és un pro
blema més aparent que real. ja que. si l'estoc és apte 

per a !es ?ec_essitats de Conselleries, mu111c1p1s, etc.,
ho sera practicament per a qualsevol usuari. El pro
blem.a real serà més aviat l'adequada canalització
de l estoc:: per mitjà de sistemes diversos, és a dir 
cl planteJament de l'oferta. ' 

En relació a l'oferta cal distingir dos nivells d'usua
ri: la oròpia Administració i els usuaris en general. 
Pel que fa a l'Administració i als grans usuaris ins
titucionals s'ha de partir de la b¡¡·w que disposaran (*) 
�le llu�s. proI?is sistemes d'informació per a la decisió
1 plamf1cac10, molt especialitzats en l'àrea d'activitat 
de la institució i lligats als corresponents sistemes de 
g_estió d'aquesta. És a dir, l'alimentació d'aquests
�1stemes. es farà a partir del subproducte de Ja gestió
1 a partir de paquets d'informació externs a incor
porar al propi sistema. A més a més, aquestes insti
tucions seran usuaris de sistemes menys especialit
zats, oberts a usuaris en general. 

Així, des del punt de vista de la institució respon
sable de l'àrea estadística. l'oferta hauria d'estructu
rar-se a l 'entorn de tres eixos: 

1. La constitució de sistemes d'informació estadís
tica oberts als usuaris en general.

�- El subministre de paquets d'informació especí
fics als òrgans de l'Administració Autonòmica, fona
mentalment perquè aquests els incorporin als siste
mes propis. 

3. L 'establiment de canals que garante1xm que tot
estoc constituït a un òrgan administratiu pugui ser
accedit directament o indirectament per un altre òr
gan i sigui incorporat, amb Ics modificacions tècni
ques necessàries, als sistemes de d\�usió generalitzada.

/\quest enfocament suposa que l'organisme respon
sable cie l'àrea estadística haurà de portar a terme 
una àmplia funció de coordinació i que haurà de 
poder incidir sense problemes én tot el que sigui 
oroducció d'informació (de qualsevol tipus) a les 
l nstitucions Públiques. 

Sembla clar que la mesura en què es p.-odueixi un 
canvi en l'oferta d'informació constituirà un bon 
indicador -possiblement retardat- del nivell de can
vi real en el marc polític: indicador de l'aprofundi
ment democràtic i de la solidesa i amplitud del marc 
autonòmic. 

( *) . Aqul'sta afirmació L'S fonamL·nta l'll Ics considl'· 
:·anons l'XposadL·s en l'apartat 2.2. 
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3/ 2 PROBLEMES D'OFERTA D'INFORMACIÓ ESTADfSTICA
l COMUNICACIÓ ENTRE SISTEMES PRODUCTORS 

Josep M. CANALS 

1. INTRODUCCIÓ

És un tòpic dir que existeix un dèficit d'informació. 
En aquest paper es volen remarcar alguns fets sig
nificatius sobre aquest dèficit. En primer lloc es des
criu de quina informació es tracta. Cada tipus d'in
formació té els seus propis problemes i. per tant, 
seran també pròpies les solucions. 

La informació que ens interessa és aquella que des
criu fenòmens complexes. és a dir, no relacionada 
amb situacions individuals. Es tracta, normalment, 
d'informació numèrica i/o cartogràfica. 

El contingut d'aquesta informació està relacionada 
amb la mesura dels fenòmens comunitaris: socials, 
econòmics, polítics, etc., i dels seus condicionants. 
També hi ha una informació que encara que es pot 
entendre inclosa en l'àmplia definició anterior, s'ha 
de remarcar: aquella que fa referència a l'actuació 
de l'Administració. En aquest tema hi ha ducs ves
sants a tenir en compte: primer. la informació que 
mesura els resultats de la gestió, és a dir, el seu 
impacte o influència sobre la realitat, i segon, la 
informació o coneixement de la informació que ma
nipula l'Administració. com ho fa. a qui l'ofereix, 
com s'emmagatzema. etc. Evidentment aquesta no és 
informació numèrica, però serveix tant per controlar 
la privacitat de la informació numèrica. com per a 
fer possible la utilització de la informació numèrica 
per part de tots els potencials usuaris, així com per 
fer possible cl cr�irol extern dels sistemes d'infor
mació de l'Administrctció. La transparència de la ges
tió administrativa és un objectiu que sols podrà asso
lir-se potenciant aquest tipus d'informació. 

Tenim en compte a més la incidència de l'àmbit 
geogràfic considerat: en cl nostre cas més a prop de 
la «ciutat», «vègueria». o conjunt d'elles que de 
J'«estat». f:s important l'explicitació d'aquest punt 
de vista perquè té repercussions sobre els nivells de 
desagregació espacial que són intcresants. Tot feno
men social ve definit sempre per dos paràmetres, que 
són l'espai i el temps. 

Aquest àmbit geogràfic té una altra repercussió: defi
neix un mcrca1, és a dir. uns límits en què la infor
mació demanada amb més gran proporció fa refc 
rènc:ia als fenòmens esdevinguts dins d'aquests lí
mits. i no als de l'àmbit veí. En aquest sector és 
sobn:wt la demanda la que defineix els límits. ja que 
es pot donar el cas que la informació estadística 
s'elaborí fora, com ara en un estat centralista. 

Aquest concepte de «mercat d'informació» pensem 
aue és molt útil de cara a caracteritzar Ja situació 
actual i els possibles camins d'actuació. Posa en re· 
lleu, per una banda. cl punt de vista dels qui neces
siten informació, que no es preocupen de qui pro
dueix la informació, sinó. solament, que aquesta exis-
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teixí. estigui disponible i sigui adequada. D'altra
banda. aquest concepte indueix a analitzar l'estruc
tura de l 'oferta c::Hn a composta de molts diferents
productors. cadascun amb les seves especificitats. Al 
mateix temps considerar-los com un conjunt que té
com a finalitat collectiv,1 la satisfacció cie la demanda
global. 

2. DEMANDA: USUARIS

Per poder caracteritzar cl sector relacionat amb la 
informació que hem acotat. analitzem· primer Ics 
diferents necessitats a satisfer. El graL,' de satisfacció 
de la demanda serà la mesura per controlar cl bon 
funcionament del sector. 

2.1. tJPUS D'USUARIS l SATISfACCló 

Per cada tipus d'usuari es consideren les qüestions
següents: 

forma de la informació demanada 

fonts que utilitza 

grau de satisfacció actual respecte a la informació 

grau de satisfacció actual respecte als tractaments 

a) Administrador.
������--������

Resums sobre l'activitat que realitza el seu depar
tament (per exemple. classificació de les llicències 
d'obra gestionades). 

No depèn de ningú, ja que és ell mateix· qui rea
litza tot cl tractament i disposa de tota la informació 

b) Gestor.

S'entén per tal qui posseeix responsabilitat sobre un 
determinat àmbit funcional (p. c. cl cap d'Unitat 
Operativa responsable· de l 'impost de Radicació). 

l nformació sobre l'evolució de la realitat (en la 
parcel·la adequada). sobre l'actuació de la pròpia 
organització i/o d'altres connectades, i el contrast 
pertinent per valorar i analitzar els resultats de Ja 
seva gestió. 

Les fonts són vàries: llurs departaments, altres ser
veis encarregats de facilitar informació sobre la rea
litat. altres organismes de cara a tenir un contrast. 

La satisfacció és molt desigual: referent a la in
formació pròpia '.:s �uficicnt. pcró en les altres fonts
tn1b;i la info,·mació massa agregada (no pens,ida. per
Jc:· se\'es 11ecessi¡¡11s) o h.: rcfnida a zornÍlcac1ons

4ue no li són adicnts. 

Resrecte als tractaments que necessita es pot dir 
que són elaboracions senzilles (percentatges. rnitja
nc'S, cartogrnfia. cte.). La transformació de Ics infor
macions :;caba realitzant-la gràcies al seu contacte 
quo1idii1 ,1111b cl centre de càlcul (cas de mecanitza
ció) i al gran esforç que realitza aquest amb cis 
usuaris que té més a prop. 



d ! /Jecididor 

S'entén per uil qui té l,1 responsabilitat de dekctar 
noves situacions i problemes. i \¡ilornr lï111pactc <.lc 
Ics_ ¡1ctu,1c1ons de l¡1 SL'I ,1 org.111itwció (p. c .. cl sccre
tan d un Ajuntament o cl <.lircctor tècnic d'una Con
sellcri,tl. 

Al m:irgc de demandès genèriques (satisfetes amb 
anti;1ns i publicacions periòdiques) realitza deman
de's g<:11L'r,1ch:s per problc111cs nous. Per tant. seran 
demande_' 1111previ_sibles qu:inl a tema. zonificJció i
nome.ncl�tors a utilitzar. Els tr,JCt;iments desitjats són
w111be molt \':1riablc,. Ou.isi se111pre és 11ecess:1ri ofcr
tar un,1 informació b,1st,111t cksagregada de cara al 
�cu estudi. 1 una altra 1r,olt sintètica i colpidora que 
é':, cl n:sulrnt de l'estudi. 

Les font, quasi ,empre són moltes i poc concgu
cks. gcnera111 gr:111:, prohk:rne, d'homogeneïtzació. 

. Gcneralment 110 e;,_is1ci, la informació quc cs dc
:,1t1,1 (l CS ll.OJ'llWJ pcr Ja 110\etat dcJ probk111a). l.'apro
fitanH.'llt d altrcs 1nfornrnc1011, genera processos molt 
co,tosos sobre i 11 formacions e Iemen tals. 

'Els tracrnmcnts estadístics dc,i1jats són senzills nor
nw l men t. 

ei Planificador 

l·l seu punt cie vista c-xigci;,.. un conci,ement detallat 
i intnrclacionat de difercnls \'Cssants de la rc,ilitat. 
Ln seva u1sc<1 e, rc:ili11.a en un període llarg de tcmp,. 

J.a informació dcsit.iad,1 cobreix tots ds ospectes
de l,1 realitat. :\orm,drnent c:s vol referida a zonifica
c1ons i nomcncliitors propis. Les necessitats de tracta
rnent són de vegades mol t sofisticades ( 111odeb). 

Utilit1c11 tot;1 mena cie fonts. De vegades realitzen 
llur pròpies recollides clïnformació. 

F,isteixen buit:; importants sobre temes sencers. La 
inforrnoció disponible no és adequada a ks sl'.ves 
ncccssiwts i 110 hi ha sèrics temporals. 1- Yaltrn ban
da. la infornrnció qul'. elb mateixos han recollit és 
difícil de tornar a trnctar. 

No existeixen suficicntmenl gencralitz;its processos 
estàndard de tractament cswdí,tic. Eb sistemes que 
s'han con,truït lwn servit per un sol ¡;quip i en un 
sol moment ckl temps. 

f J A¡nupacions 

Volem englobar aquí aquells usuari, que posseci":n 
punts de \·i,1,1 anúlcgs ,ds ja e,mcntats però no for
men part de· l',1drninistració: partits. sindicats. asso
ci;,cions de I c111s. grnps d\:,tudi universitaris. ,crveis 
d'estudi. cie·. Ics dcm;indes, doncs, que poden rcalit
/itl' q¡_¡c'ckn tipific,1ck, més ,1111u11t. l.a resposta a 
aqueqts nc'C<'ssit;its és palesament insuficient. Podríem 
dir qut li fali<:l suhència en termes tk poder sobre 
l'oftrtd. i, per wnt, no es rc'alitzen els processos cos
tusus que d'alguna 111a11l'J'il sí què es realitzen per 
aquelb u,uari, amb poder administratiu. Ja veurc:'111 
que tant per um corn pc'r altres serà 11en:ssari dis
po�ar dïnforrnació sernic'lé!borncfa i tract:1111,:nts es· 
tàndard de cara a rentabili1zar l'esforç nt'cessari. 

g1 Individus 

Eb ciutitd,ms i les empreses posseeixen cl dret al 
concixcrncnt de la realitat que aquí ens interessa: 
ck cara a definir llurs pròpies estratègics. de carn a 
cont ro lar J 'actuació de J 'administració, etc. 

Aquest tipus d'usuari hauria d'actuar normalment 
sobre cis centres de difusió d'informació. Amb mol· 
tes excepcions aquest circuit no es compleix i la 
ckmanda arrib,1 als centres productors. Això és un 
inun del .dèficit tamb0 existent quant a canals de 
difusió. També existci,. creiem, Ull problema de CU· 
ne"('m¡,:nt per part dcb usuaris dels centres de difu. 
sió ia ojstents. i de coordinació entre aquests difc· 
rents centres. 

2.2. ELS PROBLEMES 

Aquesta tipologia d'usuaris. o més bé de demandes, 
ens servei, per car:ictcritzar Ics necessitats. Aquest 
ventall cl podem trobar i identificar tant en les dife
rents organitzJcions que s'interessen per la realitat 
de J'iimbit. com en una mateixa organització. Per 
exemple, dins de l'Ajuntament de Rarcelona hi tro
bem tota ;iquesta munió de demandes. o tipus de 
demandes. En un primer intent. aquestes incideixen 
sobre cis centres difusors i d'oferta de la pròpia 
org;inització (biblioteques. departaments d'informació 
i/o estadística). i en un segon intent sobre els cen
tres cl 'altres organitzacions. Aquest procés no gau
deix precisament de racionalitat. ja que no existeix 
transparència. Els usuaris no saben on trobar la 
informació que desitgen. ni tan sols saben quins cen· 
tres existeixen. Tampoc disposen de cap eina que els 
pugui ajudar a conèixer cis centres existents. J això, 
que és evident quan es considera cl sector a l 'engròs. 
també és veritat quan considerem Ics demandes de 
encadenades dins d'una organització respecte als 
centres d'oferta de la pròpia organització. 

Resumint les característiques del dèficit des del punt 
de vista de la demanda podem dir: 

l li ha temes en què hi ha una falta absolut;i 
Jïnformació. 

Mai s'està segur que la informació que necessita 
i busca un usuari no e:s.:isteixi en una font desco
neguda. 

Ouan un:i informnció es troba per adequar-la a Ics 
ncccssit:!ts fa falta realitzar llargs processos i no es 
disposa d'eines que els facilitin. 

Respecte a aquest dmrer punt. hem d'entendre i és 
fonament;i) que cis conceptes d'informació i de la 
sc1·,, m;inipulació ( processos) són complementaris. fs 
a dir. no hi ha informació sense un procés de mani
pul:1ció. Al revés. tot procés queda incorporat. és n 
dir. defineix la informació que tracta. Üll,111 es p:irla 
de «dèficit d'informació� es parla rnmb..:. im:xor:ible· 
ment. de dèficit de capacitat de procés o. juntant 
tots dos aspectes dc dèficit. d'informació dahornda 
o pn:parnda. Pot donilr·sc cl cas (i és molt freqüent)
que existeixi una informació base adcquada a una 
determinacla nece�sit;it (p. e. conèixer h�� concentra-
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cions de Barcelona de les fusteries amb perill d'in· 
cendi, pot fer-se mitjançant l'arxiu d'indústries de 
l'A.iuntament on es reflecteix la seva perillositat): 
però no existeix disponible. semielaborada. una in
formació adequada a les necessitats. f:s a dir, en 
qualsevol d'aquests casos farà falta un procés que 
manipuli aquella informació de basc disponible de 
forma que s'aconsegueixi la informació desitjada. 

Dibuixant mt::s clarament cl punt de vistn. o centre 
d'interès d'aquest paper. podem dir que es tiS en 
compte fonamentalment cis problemes derivats de la 
informació ja existent però no adequada a les neces· 
sitats base dels usuaris. Sens dubte que hi ha moltes 
informacions que són ncccssiirics i que no estan dis· 
penibles a cap nivell. El problema de com aconse
guir que aquestes es recullin no entra ara dins del 
nostre camp. En el moment en què sigui recollida 
aquesta informació. fa seva situació serà semblant a 
la del tipus dïnformnció que ens interessn: encara 
haur� de pass_ar tot un procés fins que es pugui dir
�ue es assequible i adequada als seus potencials uti· 
f1tzadors. Ens plantegem la parcel·la que està relacio· 
nada amb l'adaptació de la informació existent amb 
les demandes també existents. No cal dir que sigui 
quin sigui l'estat dels sistemes d'informació aquesta 
tasca haurà de ser realitzada. Encara més. un plan
tejament seriós. o una política. sohrc cis sistemes 
d'informació urbans i comarcals haurà d'estructurar. 
d_o;1�r normes. cstabtír relacions i competències prio·
ntanament en aquesta parcel·la, ja que al capdavall 
és la que possibilita l'aprofitament cie la informació 
que in existeix, i aquesta. fins i tot avui. no es menys
preable. 

3. OFERTA: PRODUCTORS

J\ra i aquí. doncs. no ens preocupem de la infor
macro individualitzada (p.e. pe• fer notificacions d'un 
impost). o bàsica (p.c. resum intern de gestió), sinó 
d'aquella informació resumida o estadística que és 
resultant de les <!nteriors o d'altres fonts. Per obtenit 
aquesta informació de vegades s'hauran de tractar 
informacions individualitzades que posseeix l'Admi
nistració. altres vegades s'hauran de tractar cis rcsul· 
tats cie grans operacions de recollida (censos). altres 
vegades s'aprofitarnn cis resultats d'enquestes priva
des o no. altres vegades s'hauran de consultar Ics 
memòries o resums interns propis de la gestió, cte. 
Altres vcgadc5, rarament es tindrà la sort que exis
teixi j:: la informació desitjada en un arxiu resum. 
o d inforrn.ició scmiclaborada.i aleshores l'obtenció
serà immediata o poc cost'Jsa. En general. però, po
dem dir que tot l'immens gruix d'informació que
¡¡ra existeix no pot satisfer Ics ncccssitrtts perquè no
és a J'abas1. no esti1 preparada. no P.stà elaborada.

En direm <'productors d'informació» (de la que ens 
interessa ¡¡rnJ a aquells centres que la preparen o 
l'e);,horL'll. Ells constitm:ixcn l'altra vessant del sec
tor. é,; a dir. l'oferta. En primer lloc en farem una 
certa tiro!ogia o cl;1ssifirnció amb l'itnim de clari
ficar [;1 seva idcntific;:ició pritctica. 

i l TIPUS Dl PRODUCTORS 

li fusió». Si bé tots els centres en un grau o altre 
realitzen aquesta funció, és molt important segregar· 
la d'entrada. ja que les seves implicacions i exigèn
cies són molt diferents i no volen ser tractades en 
aquest paper. Per centre difusor o funció· difusora 
entenc el traspàs pur d'informació. sense realit,:ar 
:ap mena de manipulació. més que. evidentment. so
bre cl suport (publicació. microfilm. magnètic. foto
eòpi:i. etc.). 

l·ls «ce111rcs productors» pròpiament poden clilssi fi
rnr-se en dos grnns grups: aquells que es dediquen 
íon:imcntalmcnt a produir informació estadístirn (p.c. 
l'Institut Nacional d'Estadística. cl Subdcpartamcnt 
d'estadística de l'J\juntrnncnt de Barcelona. cl depar
tament corresponent del Consorci d'Jnïorn1ació i Do
cumentació de Catalunya. un departament de li! Cam
bra de Comcrc. Indústria i Navegació. etc.). l. en u n  
sè'gon grup. ;:iquclls centres que sense dedicar-s'hi 
pkn:imcnt rc,1lítzcn elaboracions o operacions de pro
ducció estadística (p.c. la Guitrdia Urbana realitza 
unn estadística d'accidents com part de la seva gestió 
en aque;;t ilrnbit). 

[:-;istcixen tambt: un altre tipus cie centre que forma 
part de l'oferta. Es tractn del centre que posseeixen 
un ordinador i per wnt faciliten als usuaris la trans
formació de la informació estadística o l'aplicnció de 
Ics tècniques pertinents. Quant a aquests en dirern 
,·ce11tres pmcessadors». La justificació doncs de per
tinença d'aquests centres a l'oferta és la seva funció 
d';1daptació o preparació de la informació e Ics ne· 
ccssitrns de l'usuari. i per altr;:i banda també el rca
litznr cl tractament estadístic que desitgi l'usuari (p.c. 
correlacions. regressions. etc.). En són exemples cis 
centres de càlcul de la Universitat. de l'Ajuntament. 
de les Compan�·ies de Serveis. etc . 

• �n el segor, grup dels centres productors existci x
una gran varietat. Normalment en tota gestió s 'ut i
!itzen resums o scnzillmnent arxius que tenen una
finalitat estadística. Per la seva banda. cis planifica
dors també posseeixen elaboracions estadístiques prò
pies. i cie vegades molt voluminoses. Els centres d'es
tudi. partits. organitzacions diverses. etc .. elaboren
informació i la guarclrn. "Jormalmcnt qued:1 fóra del�
circuits d'oferta més gcncral.

Com a resum podem fixar cis scgi.icnts tipus d'ofe
rents: 

Difusors. 

Productors: la producció és la firrnlitat pròpia: 
la producció és una tasca derivada o secundària. 

- Processadors.

Caci.i centre de producció realitza un difcrrnt pa4uet 
de funcions. Les funcions elementals que poden iden
tificar són: 

Transformar informació en informació estadística. 

l'repmar informació estadística de cara a possibks 
demandes. 

Ada�tar informació estadistic;i a Ics ncccssit;:its d'un 
dctnmin;it usunn. 

Aplicar ti:cniqu•:s est:1dístiques. 

F<1cilitar informució estadística. 

l::n primer lloc s'han de diferenci¡;r els «cl!ntres di! 

l.'na primera conclusió sobre l\lferta és la gran hete· 
wge11e.1t;;t dds seus comp,ments Però no des del 
punt de l'ista de les fun,·ion, (que j;1 es \t'U que �ón 
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tipificables) sinó de la seva estructura i característi
ques d'�nto:n. Alguns d'elfs ni tan sols posseeixen
com a fmal1tat la tasca estadística que ens interessa.

Perquè, per altra banda. aquests, quantitativament, 
són elements molt importants del sector oferta. En un 
sego;:i lloc, cal tenir en compte la inexistència de 
consciència de formar part d'una oferta global, cadas
cun d'aquests centres considera atípic i marginal el 
fet de traslladar informació o realitzar processos es
tadístics per a tercers. Una tercera característica con
sisteix en cis trets que tenen en comú tots cis cle
ments de l'oferta. Tots ells fan tasques relacionades 
amb l'estadística i per tant amb una lògica o racio
nalitat com a mínim anàloga. Això és molt important) 
ja que determina una filosofia de disseny dels pro
cessos i tractaments que pot ser exportable d'unes 
organitzacions o centres als altres. La col·laboració 
és una tasca factible. 

3.2. PROBLEMES 

De cara a la satisfacció de les necessitats de tota la 
demanda, els principals problemes de l'oferta es po
llen sintetitzar en la seva segmentació i falta de ca
pacitat d'adaptació, i en les dificultats de comuni
cació entre els diferents centres productors proces
sadors. 

Cadascun dels centres pertany a una organització de
terminada i, per tant, corn és lògic, posseeix aparents 
finalitats diferents. No existeix. per una banda, la 
consciència de necessitar satisfer altres demandes, i 
per una altra. en el moment de disseny tampoc es 
té en compte la possibilitat que evolucioni la de
manda del propi organisme. l:s a dir, normalment, 
es construeixen sistemes informàtics tancats en ells 
mateixos i sense facilitat per adaptar-se a situacions 
canviants. El disseny de sistemes per a la gestió (re
petitius i amb un entorn rnés fix ) ha estat cl camp 
d'inspiració pels dissenyadors dels sistemes estadís
tics. La resultant són 'uns sistemes rígids que no 
poden tenir en compte cap mena de modificació 
D'aquesta manera els programes «ad hoc» es multi
pliquen, i el manteniment es fa més costós que la 
primera implantació. Aquest és un defecte que els 
sistemes que ens interessen tenen en comú amb els 
sistemes per la gestió. 

En el fons aquesta realitat ha estat possible, ha vin
gut determinada per la poca consideració que s'ha 
fet dels usuaris i dels seus condicionants en el procés 
de disseny. Especialment en cl cas dels sistemes esta
dístics, els usuaris posseeixen una forma de treballar 
que pot arribar a racionalitzar-se amb facilitat. Però 
els dissenyadors han estat més preocupats per les 
característiques de la màquina. les novetats tecnolò
giques. !a facilitat de disseny i programació, la utili
tat a curt termini que per la capacitat d'adaptació 
del sistema dissenyat o senzillament les necessitats 
a mitjà termini. 

La situació és. doncs. en cada centre. de rigidesa en 
Ics aplicacions existents. i de multiplicitat i compli
cació i nnccessàries. 

D'altra banda, i com a resultat en part de la situació
en cada centre. cl tràctamcnt de la informació d'un 
cL·ntre (oferent) per un altre (usuari) resulta extraor
diniiriamcnt costosa. En diem falta de transmissibili
tat o comunicació. D'una altra manera. no existeixen.
o no són els mateixos. els est;mdards en c;1da centre.
Per cstúnúard s'entén aquelles definicions o estructll-

res d'informació. rcfcrenciació o procés que utilitza
des conjuntament permeten un estalvi de feina. o 
l'actuació paral·lela dr diferents sistemes. Per exem
ple. l'estàndard voltatgt de 220 en la xarxa elèctrica 
permet la utilització de diferents sistemes (electrodo
mèstics) sense manipulació prèvia. 

Finalment hem de constatar un problema d'organit
zació. o de relació entre els diferents centres produc
tors. i és la seva desconnexió. Sols les necessitats 
d'un usuari de la pròoia organització. posen en con
tacte els centres productors, difusors o processadors. 
No existeix cap superestructura de contacte ni. mal
grat l'interè, manifestat sempre, s'ha aconseguit es
tablir una relació més o menys constant entre els 

diferents centres. Com a índex de la situació es podria 
dir que no existeix cap directori formal de centres, 
i que l'experiència i cl coneixement personal és la mi
llor eina de recerca de possibles fonts. 

4. POSSIBLES PRINCIPIS D'ACTUACIÓ

Ben segur que ni vull ni crec que es pugui fer, en
cara que sigui un esborrany. un pla d'actuació. Refle
xions. però. que poden emmarcar unes línies. o al
mcnvs. deixar de banda determinades actuacions sí 
que· sembla avui possible. 

En primer lloc, els condicionants de l'entorn. Com 
hem vist. J 'oferta es compon de molts i diferents 
,·lcmcnts amb les característiques següents: 

- Exigències pròpies de cada organització a la quel
pertanyen.

Cap mena de lligam entre ells. 

Inexistència d'estàndards comuns. 

D'altra banda, les necessitats dels ustl·lris evolucio
nen, i també Ics capacitats de tractament automàtic 
s'incrementen ràpidament (en disminuir els costos), 
és a dir, cada cop seran més els sistemes informàtics 
implicats. 

Un pla que es plantegi ] 'actuació sobre aquest sector 
de forma normativa haurà de tenir en compte les 
ducs realitats següents: 

- No té competència sobre la majoria dels actors,
ni forma d'arribar a controlar la seva actuació; sols
es pot pensar a actuar directament i en forma feble
sobre l'administració operativa, i de forma més direc
ta sobre cis centres estadístics.

Les solucions organitzatives· que tingui en compte 
cl possible pla depenen de les necessitats a satisfer 
i de l 'estat de la tecnologia. Ambdues variables pre
senten una forta taxa d'evolució· Per tant, sembla 
que la resultant quedaria aviat obsoleta. 

Una altra forma possible d'actuació és la creació d'un 
ce11tre o òrgan administratiu que tingui cura de la
marxa d'aquest sector. Algunes consideracions són 
ne cessà rics: 

- No es pot pensar que aquest centre substitueixi
la majoria d..:ls c..:ntr..:s productors: el seu volum
necessari seria mon�truós. Ni tampoc que centralit
zés l'cmma¡!<1tzament de la major part de l.i infor
mació re!k, ant.

121 



- Aquc,t possibh.: cenirc no pol tenir competència
per fixa,· lc� normes opcralivcs de Iols cb sistemes
ni es bo que ho fnci. Cad;i organisme ressentirà l'evo
lució necessària de forma difcrcnl: Ics normes del
possible centre al c;ipd:l\'all serien una inl:rcia més
que impediria l'e\'olució dels centres. i per tant l'adap
tació a Ics nccessiwts.

Un gran centre amb capacitat d'influir als actors de 
l'oferia sembla que, com sempre fins al moment pre
sent, cau en la temptació uniformitzadora. centralista. 
�aturalment tindrà molt en compte cis guanys rela
tius que es dedueixen de l'existència de sistemes 
compatibles en tots els punts d'oferta. 'Aquesta valo
ració deixarà inexorablement de costat tant la idio
sincràsia de cada clement. com cis drets de control 
des de cada punt perifèric. Al final. cada actor rea
litzarà la seva pròpia adaptació al marge de les nor
mes, creant un sistema parallcl. Dues en seran les 
repercussions més greus. En primer lloc. la no parti
cipació · de l'element individual en la definició del 
sistema patró. l en segon lloc. l'csclerotització d'aquest 
sistema patró en no tenir o sentir Ics exigències 
d'adaptació provinents de l'evolució de la realitat a 
servir. És a dir, un centre d'aquest estil posseeix una 
forta tendència a la burocratització. i per tant a fer
sc no operatiu excepte quant a llest dels altres. 

T tot això sense parlar del cost que suposa realitzar 
aquesta tasca uniformitzadora. 

- Tampoc no sembla adequat crear un centre que
realitzi experiències «exemplars». o sembla bona
la tesi: fem un sistema que compleixi els requeri
ments desitjats per a tothom, i aleshores. natural
ment cis actors individuals !'utilitzaran i. per tant,
ells tindran més fàcil la seva tasca. i en conjunt es
guanyarà uniformitat i. en conseqüència. comuni
cació.

Al marge de la diversitat existent entre cis elements 
que componen l'oferta. l'experiència del projecte 
USAC als Estats Units ens diu que la tesi no és 
bona. Típica de mentalitat tecnocri1tica. o almenys 
tècnica. no té en compte de cap manera el modus 
operandi de la implantació de sistemes. Es prcssu
oosa una mena de tall en el temps, i un salt des de 
les actuacions i processos habituals, al nou sistema. 
Però. encara més. tampoc no es tenen en compte fes 
diferències que ben segur existeixen entre cis dife
rents elements perifèrics. Finalment. creiem que no és 
nossiblc realitzar un disseny que tingui en compte 
Ics necessitats de tots cis implicats. encara que siguin 
del mateix estil i, per tant, la construcció d'un �istema 
clau en mà. 

En aquesta discussió no s'ha de veure una oposició 
a la idea d'un pla o d '1.!:1 centre, sinó a determinats 
enfocaments que aquestes «solucions» poden tenir la 
temptació de sostenir. Per elles mateixes, sense ana
litzar cl contingut, no són, ben segur, la solució de 
res. 

Encara que més difícil, crec que l 'actuació correcta 
en aquest sector hauria de ser més d'animació i po
sar en contacte que d'uniformització i normativa. 
S'ha <ll· notar que és un problema d'èmfasi. ambdós 
o.trem� són necessaris. però d segon ha ser el resul
tat del primer. i no a !'inrevés.

Cre<.: que una bona òptica per enfocar ds problemes 
del sector és considerar-los com a problemes d 'apre
nentatge. és a dir d'adequació creixent. d'ad¡¡ptaci� 
wnstant. d'equilibri cada cop més favorable. Consi
dero més adient� ¡¡quests canals d'nprcncntatge. que 
possihilitaran en <.:ada moment l'adquisició de solu-
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:wns conjunturals adequades que cerc¡¡r exclusiva
•ncnt la ,oluc:ió als problemes que avui estan sobre 
la taula. Sens dubte que ambdós processos no són 
contradictoris i que la seva conjunció és cl bon camí 
però crec: que és necessari posar èmfasi en cl t re bai j 
a mig termini. ja que trnbitualment és arraconat. D'al
trn lrnndil. aquests processos d'aprenentatge, si exis
teixen (al marge o dins del pla o centre). potenciaran 
i faran , àlidil qualsevol ac1u¡¡ció més instituciona
litzada. 

l.a finnlitat dels canals d'aprenentatge és la finalitat
del sector: adequar l'oferta a Ics necessitats. L 'exis
tència d'aquests canals realitzarà una organització di
ferent a J'actu¡¡I caracteritzada per la segmentació i
desconnexió entre els clements de l'oferta. Aquesta
:irg:anització (no formal evidentment) haurà de tenir
mm objectius:

- Optimitzar la capacitat del sistema global per a
transferir informació entre qualsevol punt de la de
manda i qualsevol oferent.

- Optimitzar la capacitat del sistema global per a
manipular informació amb diferènts objectius.

- Optimitzar les focilitats de tractament estadístic
en qualsevol punt de l'oferta.

- Optimitzar les facilitats dels usuaris per a cer
nèixer la rea:iwt del sistema.

De cara a assolir aquests objectius més últims sem
bla que avui s'haurien de plantejar. des d'un punt 
de vista tècnic. els següents instrumentals. Recordem 
que Ics conclusions del debat «La informàtica i l'or
ganització de l'espai comarcal», del Congrés de C1il
tura Catalana, a Tortosa. anaven en la mateixa línia 

al Difondre les realitzacions existents i en curs d'im
plantació. D'aquesta manera s'afavorirà la transferèn
cia <l-experiència en facilitar com a mínim cl disseny 
de les noves aplicacions. També es facilitarà l'inter
canvi <l'eincs informàtiques. o altres com nomenclà
tors, codificadors. gcocodificació, etc. 

bi Difondre Ics informacions i fonts e;xistents en 
curs de captació. 

D'aquesta manera es possibilita una més gran trans
parència i facilitat en la recerca de la informació 
desitjada. D'altra banda. es possibilitaria almenys un 
contacte entre l'oferent potencial i els diferents usua
ris interessats. S'encetaria la lahoriosa discussió so
bre la polivalència de les recollides d'informació_ De 
tota manera, en aquest aspecte (corn en l'anterior) 
no s'ha de voler �cr massa exhaustiu. Normalment 
la tasca en conjunt és molt complexa per ser porta
da a bon fi d'una sola embranzida. En canvi, peti
tes realitzacions serien molt rendablcs i prepararien 
cl camí per a realitzacions amb més gran abast. 

cl Ajuts a la implantació de nous sistemes infor
màtics. 

Existeix en cl nostre país prou experiència acumulada 
cara " facilitar noves implantacions. També seria de 
desitjar en aquest camp un possible assessorament 
sobre condicions contractuals tant amb constructors 
com amh empreses de servei. 

dl Foment dels estàndards. 

Aquest és un punt fonamental i difícil de resoldre. 
Si bt per una part. la utilitrnció d'estàndards genera· 
litzats comporta una major transmissibilitat �ntrc di· 



fercnts sistemes. i també (una 1·c:g;1da impl:rntats
f�cilit� els nous disscn�,s d'una instal·lació o orga·
mtzac1ó. d'altra band<1 la seva implantació suposa
sempre tant l'csfor� de realitzar-los com, el no menys
prcabk d'adaptar-hi les aplicacions existents.

En aquest punt és fonamental ser pragmàtics. És 
millor acceptar les realitzacions ja existents (encara 
q_ue no perfectes) i fomentar les conversions i aplica
c10ns de transformació necessàries. No fer-los obliga· 
toris, però sí forçar llur difusió i facilitar, al màxim, 
l 'accés, ja que segur que a mig termini estalvien feina, 
fins i tot a l'utilitzador particular. 

En paral·lel! resulta també necessària una investiga
ció sobre estàndards (nomenclàtors, geocodificació, 
codificadors automàtics, referenciacions, etc.) adap
tats a la realitat de l 'àmbit. Però sempre tenint en 
compte les realitzacions, que si bé parcials, són ja 
ex_istents. Com a resultat, l'evolució del sistema po
dra ser convergent, i es rendabilitzaran millor les in· 
versions realitzades. 

e) l nvestigació i foment d'un model.

Si bé cadascun dels centres productors posseeix llurs 
pròpies particularitats, ja hem dit que posseeixen en 
cornü un tret, que és la )ògica derivada que el trac
tament sigui estadístic. És possible l'elaboració d'un 
model que tingui en compte aquesta lògica. Si cl 
disseny té en compte el mateix o semblant model, 
la comunicació en sortirà afavorida, i la transferència 
de programes i informació serà possible, ja que el 
model ha de ser independent de la tecnologia. 

f J Possibilitar i fomentar la participació dels usua
ns en el control del sistema productiu. 

En totes les seves fases (disseny, implantació. man
teniment i funcionament). Tant des del punt de 
vista d'adaptació a les seves exigències i necessitats, 
corn del coneixement necessari per poder-lo utilitzar. 

Aquests objectius instrumentals o lligats a l'actual 
conjuntura són possibles i, a més, racionalment cohe· 
rents amb objectius a llarg termini. Però també vull 
valorar la dificultat d'assolir-los. J a fa temps que els 
tècnics implicats estem d'acord en el camí a seguir. 
Tampoc seria avui cl primer intent de posar en marxa 
processos d'aquest estil. La realitat, però, continua 
essent la mateixa. Potser, per què ningú ha agafat el 
protagonisme de convertir-se' en promotor? Sens dub
te que l'estament polític i els organismes administra
tius han estat i estan preocupats per altres qüestions. 
Però, al marge d'aquest grau de sensibilitat al pro
blema. no es pot oblidar Ja dificultat que en ell ma· 
teix comporta: acceptar per part de tots els actors 
que s'han de tenir en compte les necessitats tant 
futures corn provinents d'altres organitzacions i, per 
tant. fer front als costos que això suposa. 

Sintèticament considerem que els problemes de co
municació entre els sistemes són cis més «rcndables» 
d'atacar. ja que es realitzaria, amb la seva superació, 
un increment no sols quantitatiu sinò qualitatiu de 
la capacitat de l 'oferta. Considerem que aquesta és 
s(�gmcntada i necessàriament ho serà sempre; per 
tant. avançar en el camí assenyalat representa z.pren· 
drc a resoldre un problema que no deixarà d'existir: 
adaptar la informació disponible a les necessitats 
sentides pels diferents usuaris. Qualsevol pla és creat 
d'una situació ja passada. Sols els usuaris amb la 
seva incidència constant poden i han de dirigir l'ofer· 
ta. El punt de vista que se sosté és la potenciació 
dels canals, que des de haix facilitaran aquesta adap· 
tació continuada. 
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3/3 APROFITAMENT DE LES ESTADfSTIQUES

ESTATALS A NIVELL AUTONÒMIC 

i 

J 
Joaquim CAPELLADES 

1. ESTADISTICA l ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

L ºestadística permet a l'..idministració el coneixement 
quantiwtiu de la població i béns que es troben sota 
la seva jurisdicció. Així. les primeres manifest..icions 
estadístiques. els censos de població. neixen pel dc
,ig estatal de tenir informació en matèria militar i 
fiscal bàsic..imcnt. Molt posteriorment. es comença a 
considerar l'estadística com una eina indispensable 
per a la presa de decisions polítiques. 

En l'Estat espanyol Ics primeres publicacions estadís
tiques realitzades amb criteris moderns són les del 
r nstituto Geografico y Estadística que a partir d• 
l'any 1857 publica els Censos de Població i els «Anua
rios Estadísticos de Espa,ïa», amb criteris marcada· 
ment centralistes (divisions provincials) i oblidant les 
divisions històriques tradicionals. Aquesta òptica cen
tralista i homogeneïtzadora continutlrà presidint l'ac· 
tuació de les diferents institucions que sota una o 
altra dependència han vingut realitzant durant més 
d'un segle la producció d'informació estadística a 
nivell de l'Estat. 

Pel que fa referència a l'àmbit nacional de Cata· 
lunya, els primers treballs estadístics es fan a mitjan 
segle passat (Laureà Figuerola i Ildefons Cerdà). 
A primers del segle actual l'Ajuntament de Harcelona 
publica diferents Anuaris Estadístics. Tanmateix. to· 
tes aquestes manifestacions tenen generalment un cai
re reduït a l'espai municipal de Han;elona. Caldrà es
perar als anys trenta en què l'Institut d'Investigacions 
Econèmiques. dirigit per Josep Vandellós i cl Servei 
Central d'Estadística de la Generalitat dirigit també 
per J. Vandellós i posteriorment per laumc Alzin..i. 
faran una compilació i una anàlisi sistcmiitil:a de lc, 
principals magnituds socials i econòmiques de Cata· 
lunya. Després de l'ensulsiada del 1g39, desapareix la 
perspcctiv;i nacional dr· les puhlicacions fetes pels 
organismes oficials que es limiten. una altra \'Cgada. 
a Ics publicacions d'abast municipal. Finalment. s"hau
rà d'esperar fin, cl 1970 en què mitjançant cl Con
snrci d'Informació i Documentació de Catalun)a es 
reprengui. amb tota mena de dificultats, la producció 
d'informació estadística de basc a nivell de Catalunya. 
<!laborada ..imb cri1eris de superació del marc centra
lisla estatal (dades comarcals. municipals. etcètera). 

2. MARC LEGAL

La p1c•ducci1º, i difusió d'c,1adí-ii4uc, ;1 l'Eslat es
pany\JI. .,, cu.ilmcnt. cont111ua monopolilz..ida pel Ins· 
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titulo Nacional de Estadística en virtut de Ja seva 
llei tundacional del 3 l de desembre del 1945 encara 
vigenl. que en el seu preàmbul declara que la creació 
de l'INE ha de servir per « ... dotar al nuevo Estado 
de un instrumento que le ayudara eficazmcnte a cjcr
cer las funciones políticas ofrcciéndolc los clcmentos 
de juicio necesarios para una obra de gobicrno firme 
en sus cimientos. entre los que descuclla siempre cl 
conocimiento objctivo de la rcalidad». És a dir. que 
considera l'estadística com un simple instrument al 
servei de l 'Estat i no pas al servei de la comunitat 
d

º

acord amb l'òptica políiica imperant en aquelles 
dates. 

D
º

aqucsta forma en l'esmentad..i lici s'encomanen a 
l'INE Ics funcions de producció exclusiva de les es
tadístiques d'interès públic i també la centralització 
de les estadístiques que poguessin elaborar cis dife
rents departaments ministerials. 

Posteriorment. l'any 1965. s'incideix encara més en 
aquesta línia en decretar-se que tots cis resultats i 
estadístiques obtinguts pels organismes de l'Admi
nistració. corporacions i entitats de caràcter públic 
de qualsevol mena. siguin 1ramesos a l'INE per ésser 
contrastats abans de la seva publicació. l ndica una 
voluntat estatal de controlar la difusió de cap dada 
al marge del rígid esquema de l'INE. 

Davant d'aquesta panoràmica. què en diu la Consci
tució aprovada fa pocs mesos? Doncs. 110 massa cosa 
que faci tenir esperances d'un canvi notable de la 
situació. Així en l'article l 4g_ apartat primer. i.ndica 
que: «F.l Estado ticne competencia exclusiva sobre 
las siguientcs matcrias: .... 31." Estadística para fines 
estat.des». Ara bé. què s'lrn d'entendre com estadísti
ca amb finalitats estatals? Evidentment. o molt o poc. 
segons la visió de qui ho interpreti. Si se segueixen 
Ics normes del passat pràcticament tota la informació 
estadística pot considerar-se d'abast estatal: cis Cen
sos ck Població. Edificis i Habitatges. les Enquestes 
Generals de Població. les Estadístiques de Producció 
i Renda. l.:s dades sobre Preus i Salaris. Ics Estadís
ciques �obre Ocupació i Atur. cte. 

Ara bé. i cl projecte d'Estatut què contempla? En 
J'articie 10 diu que «la Generalitat de Catalunya té 
compcti:ncia c,clusiva sobre Ics següents matèries: 
. 31. Fstadística d'interès per a la Generalitat». Tam· 

hé aquí hi ha la mateixa manca de concreció. pcrqui: 
és evident que tots cis can1ps csmentab anteriorment 
s<Ín d'interès \'ital per a la Generalitat. 

l.lavors. i.quin pot ésser cl marc que defineixi lc�
competències estadíst!qucs de l'Estat i la Gcncrali·
tat? Aquest és un problema biisicamrnt polític i d..:

pcndrü de Ics relacions de poder que s'estahki,in

..:ntrc l 'Estat i cl Govern Autònom. com en totes Ics

ma1èries .ifc.:ctadcs pels traspassos d.: s.:rvcis. Tanma

teix, hem de tenir present que l'Estat tend:r;i a con·

sidcrar com no nc¡iociablcs tob aquells camps esta·



dístics més lligats a Ics macromagnituds econòmiques 
bàsiques: producció. consum. preus. rendes. ocupació, 
atur ... : tots ells d'elevat contingut polític. 

3. LES NECESSITATS DE LES AUTONOMIES

D'acord amb cis punts esmentats fins ara. ¿quin pot 
ser el sostre a assolir per les Comunitats Autònomes 
en matèria estadística? Malauradament, amb visió 
ref1lista del problema. no sembl� pas que pugui ésser 
gaire alt aquest sostre. Cal considerar que a part de 
les limitacions polítiques que sembla seran hc,tables 
durant uns quants anys. les limitacions econòmiques 
encara ho seran més i per dues raons bàsiques: 
a) les derivades de la pròpia política que determina
ran que les caixes de Ics autonomies quedin més
aviat eixutes; b) les de la pròpia natura de la pro
ducció estadística que és trcmcndamcnt cara i en
la qual es poden , esmerçar incomptables recursos.
Aleshores, ¿quina pot ésser la sortida d'aquest dilema
al qual es poden trobar abocats cis governs autò
noms? No tenir competències estadístiques i si en
tenen no tenir prou recursos per afrontar-Ics. Aques
ta sortida. a curt termini. podria comprendre dife
rents vessants:

l ndepcndentmcnt de si hi ha traspassos de compe
tències en una àrea concreta, 5'hauria d'incidir en 
els diferents estadis de la producció d'estadístiques 
d'aquesta àrea, en coHaboració amb l'INE: disseny 
de l'operació. formulació de preguntes, inclusió de 
variables, supervisió de treball de camp, plans d'ex
plotació i publicació ... , amb la finalitat que malgrat 
no fossin cis governs autònoms qui tinguessin la 
responsabilitat de l'operació global. aquesta, almenys 
pogués satisfer les seves necessitats. A més a més, 
aquesta actuació podria servir com experiència for
mativa pel personal tècnic de les autonomies. Pràcti
cament totes les àrees temà(iqucs podrien ser objecte 
d'aquesta col·lahoració, però especialment aquelles 
més lligades a l"espai físic o ilmb especial rellevància 
del treball de camp: censos, enquestes ... 

Explotació estadística dels arxius administratius. 
A totes les «províncies» hi ha múltiples arxius admi
nistratius que no s "aprofiten estadísticamcnt: cadas
tre de finques rústiques, cadastre de finques urbanes. 
fitxers d'ocupació, d'inversions industrials, cte. Aques
tes fonts. malgrat no haver estat dissenyades amb 
finalitat estadística, es poden aprofitar cstadística
mcnt amb unes certes limitacions de qualitat o rique
sa de dades. Especialment important és el cas dels 
Padrons Municipals de Població en la creació i l'ex
plotació dels quals fàcilmcnte es podria assolir un 
elevat nivell d'autonomia i. ensems, facilitar assesso
rament i servei als municipis. 

Aprofitament de les estadístiques estatals a nivell 
autonòmic. Aquest és un nivell molt baix d'autono
mia. però que podria ser especialment interessant en 
cl cas d'aquells camps temàtics que l'Estat no pensés 
traspassar o bé considerés que per Ics seves carac
terístiques havien de quedar al marge de col·labora
cions amh Ics autonomies. És sabut que l'INE fa el 
d:sscny de nombroses operncions estadístiques en cl 
supòsit d'obtenir inforrnnció exhaustiva a nivell es
tatal i només fraf(mentàriamcnt per altres àrees tcrri
toriab menors. En aquest cas fora possible obtenir 
informació relativa als territoris autònoms deixant 
inalt.:rat cl disseny general de l'operació a nivell es
tatnl i només fent petites modificacions cn la mesura 

de la mostra o el pla de tabulació que permetrien 
tenir per Catalunya informació sobre molts camps 
actualment verges· o quasi verges en matèria estadís
tica. Aquesta actuació podria referir-se a múltiples 
àmbits temàtics: enquesta de població activa, pressu
postos familiars. moviment natural de la població, 
etcètera. Dins d'aquesta òptica analitzarem en cl pro
per apartat un cas concret d'aprofitament d'una es
tadística estatal a nivell autonòmic: l'Enquesta de 
Població Activa (EPA). 

4. APROFITAMENT PER PART DE CATALUNYA

D'UNA ESTADISTICA ESTATAL: L'ENQUESTA DE

POBLACIÓ ACTIVA 

4.1. INFORMACIO PUBLICADA A NIVELL 
DE CATALUNYA 

L 'Enquesta de Població Activa és l'única font d'in
formació sobre l'ocupació durant el període intcr
censal. El caràcter estratègic d'aquesta informació pel 
planejament 
Catalunya fa que es plantegi la necessitat de dispo
sar de dades periòdiques de l'EPA per Cataluny:, 

L "Enquesta de Població Activa ha estat dissenyada 
per l'INE amb la finalitat bàsica d'obtenir informa
ció trimestral referent a les variables relatives a 
l'ocupació i l'atur a nivell estatal. D'aquesta forma 
l'explotació principal que fa l'INE, dels resultats de 
l'enquesta, és en forma de taules creuades pel con
junt de l'Estat i només dóna informació a nivell 
provincial per unes poques variables i encara trac
tades en forma molt agregada. 

La publicació de les EPA facilita la informació sepa
rada en dos grans blocs: a) dades sobre població 
activa. i b) dades de població activa ocupada. 

D'altra banda, la publicació de les dades es fa en 
dos documents diferents: a) avenç de resultats. i 
b) dades trimestrals de l 'EP A.

Dins de la primera publicació, «Avenç de Resultats», 
l'única informació de què es disposa actualment a 
nivell provincial és la següent, desglossada per sexes: 

població de 14 anys i més, 

total d'actius, 

actius ocupats: en sentit estricte actius marginals. 

aturats, 

total d'inactius, 

població comptada a part. 

a nivell global publica. a més a més: 

població de 14 anys i més que treballa. 

actius ocupats per branca d'activitat: agricuitura. 
indústria. construcció, serveis i no classificable. 

La segona publicació. « Dades trimestrals de l 'EPA». 
dóna informació addicional relativa a: 
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població econòmicament activa per grups d'edat 
(quinquennals) i sexe, 

població activa ocuoada per situació professional 
(assalariats i no assalariats). branca d'activitat (agri
cultura, indústria. construcció. serveis i no classifica
ble) i sexe. 

4.2. MIDA DE LA MOSTRA 

Hem indicat anteriorment que la producció d'esta· 
dístiques és una activitat extraordinàriament cara si 
es vol obtenir informació vàlida per petites àrees. 
aquesta informació és especialment notable quan es 
tracta de fer enquestes per mostreig i també en cl 
cas de les op_eracions censals que impliquen àmplies 
tasques de treball de camp. 

La variable que determina la validesa estadística 
d'una mostra és la seva mida en termes absoluts i 
en canvi la variable referent a la fracció de mostreig 
té una influència mínima, com ja se sap per qual
sevol manual d'estadística. D'aquesta forma l'elabo
ració d'una enquesta per mostreig que permeti obte
nir un pla de tabulació per Catalunya equivalent a 
l'estatal, implicaria la realització d'una mostra de 
dimensió també quasi igual a l'estatal. Idèntic raona
ment cal aplicar per a l'obtenció de taules vàlides 
a nivell provincial, comarcal. etc. En conseqüència, 
l'elecció d'un determinat pla de tabulació és. en úl
tima instància. un problema econòmic. Si es vol que 
una enquesta sigui vàlida a nivell de petits àmbits 
geogràfics es poden arribar a precisar la totalitat dels 
recursos d'un govern autònom i, fins i tot. encara 
uns quants més. 

A continuació analitzarem la mida de la mostra que 
fa servir I'INE actualment: 

MOSTRA A NIVELL ESTATAL 

Nombre de seccions: 
Nombre d'habitatges: 
Nombre de persones: 

3.132 
62.640 (20 per secció) 

250.000 

MOSTRA A NIVELL l·lAClONAL 

Nombre de seccions: 
Nombre d'habitatges: 
Nombre de persones: 

324 

l 

6.480 (20 per secció) 
25.920 

DISTRlllUCló PROVINCIAL 

Seccions l Jabiwtges Persones 
Barcelona 144 2.880 11.520 
Girona 72 1.440 5.760 
Llci<la )6 720 2.880 
Tarragona 72 1.440 5.760 

Catalunya 324 6.480 25.920 
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Corn a conseqüènch de l'esmentada miJa cie la rnos· 
tra. Ics fraccions de mostreig són Ics següents (Ele
ments Mostra/ Elements Pobla<.:ió): 

Barcelona 
Girona 
Lleida 
Tarragona 
Catalunva 
Espanya 

0.26 % 
1.30 % 
0.83 %, 
1.19 % 
0.46 % l 
0.72 ºk _J 

A aquestes fraccions de mostreig corresponen cis 
següents factors d 'clcvüció ( f:lemcnts Població/ Ele
ments Mostra): 

Barcelona 381 -, 
Girona 77 

Lleida 120 
Tarragona 84 
C1tolunva 218 
Espanv� 146 

4.3. NIVELLS D'ERRORS RELATIUS 

En l'Avenç de Resultats, ]'!NE ha calculat els errors 
de mostreig a nivell provincial mitjarn,:an, el mètode 
de les scmirnostrcs reiterades. 
En aplicar la fórmula de càlcul a nivell de Catalunya 
s'observa que els errors relatius disminueixen scn�i
blcmcnt. Així, si agafem la característica dels ocupats 
marginals que dóna pràcticament cis màxims errors 
provincials veiem la següent evolució: 

Barcelona 
Girona 
Lleida 
Tarragona 
Catalunya 
Espanya 

32 
18 
27 
21 
15 

5 

D'altra banda en la publicació metodològica «Eva· 
luación cie calidad de los datos cie población activa, 
1971-1976». l'INE facilita la taula ajustada d'errors 
de mostreig rc_latius d'una estim'.ició en l'EPA. 

De la contrastació de les esmentades taules no sem
bla que es dedueixi una notable disparitat dels errors 

relatius. en comparar categories amb efectius de po
blació semblants a nivell esta!8l o provincial. per 
exemple: 

Error C/o 
Error relatiu respecte 

Electius r,:/qtiu ajustat puhlaciú 
111,ilersJ calculat (aprox.! actil'a 

ESTATAL 

[ Actius marginills 189.6 

PROVINCIAL 

C irona (total ilctius) 196.0 
Santandcr (ocup. s. c.) 181,0 
\fadrid (aturats) 140.2 
l.lcó (inactius) 187.3 
Pon t e \'Cd ra ( agri cu l t.) 158.3 
fliscii ia (indústria) 184 .5 

Barcelona (construc.) 161.3 
Scvilla (serveis) 166,4 

4.7 4.2 l .4 

1.0 4.2 100.0 
2.0 4.2 95.5 
s.o 5.0 8.4 

3.0 4.2 89.8 
7.0 5.0 42.0 
3.0 4,0 45.4 
6,0 5,0 10.1 
3.0 5.0 47,6 



Tanmateix, si es volen arribar a obtenir nivells d'er
rors rclutius per Catalunya similars als estatals per 
una mateixa variable i catc¡;oria. es necessitaran di
mensions dl'. mostra pr,'iximcs també a Ics .:sia tals 
i això comport¡¡ria uns costos inacceptables. Així. 
només cl tïcb,dl de camp per la recollida d'unes 
60.000 entrevistes (habitatges) podria suposar uns 60 
milions de pessetes. 

4.4. PROPOSTA DE PLA OE TABULACIÓ 
DE L'EPA PER CATALUNYA 

A continuació es formula la proposta de pla de 
tabulació de l'EPA a nivell de Catalunya b,1,:1d,1 en 
els dos criteris esmentats anteriorment: agregació de 
Ics categories menys representades de cada vüriabk 
i eliminació dels crcunments múltiples. 

Només s'adjunta la proposta per un¡¡ taula concreta. 
així com la mostra de la taula equivalent a nivell 
estatal. Les persones interessades a conèixer la to
talitat del Pla de Tabulació proposat poden consultar 
l'obra del propi nutor d';1qucsta comunicació, titu
lada Document de Treball sohre 11tilit�aciú de l'En
questa de Població ActiFa a nivell de Catalu11va. 
C. l.D.C.. Barcelona. gener del 1979.

Les taules proposades s'han complimentat a partir 
de suposar una estructura d'ocupació homogènia de 
l'Estat espanyol i de Catnlunyn i nmb l'única finalitat 
de donar unn idea aproximada de l'ordre de mag
nitud de les diferents casetes proposades. D'aquesta 
forma ,s'csti111a possible l'obtenció per a Catalunya 
de totes Ics taules publicades a nivell estatal (vegeu 
els annexos l i 2). 

Fins aquí hem analitzat l'nprolitamcnt d'unn cstadís
ticn estatnl per obtenir informació a nivell de Cata
lunya. fs evident que amb criteris i òptica scmhlnnts 
als utilitzats per l'Enquesta de Població Activa es 
podrien obtenir dades a partir d'altres estadístiques 
estatals: pressupostos familiars. moviment natural de 
la població. cte. Només s'hauria d'estudiar. en cada 
cas concret. la millor forma d'nquest aprofitament 
a nivell autonòmic. 
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� POBl.ACIO ACTI\ A OCt..;l',\DA PER BRANQUES íYACTIVITAT. SI fUACIO PROI-ESSSIONAL l Sic.XE 

A'-'-E\ l. Taula de l'EPA. pu/Jlicada per 
l'i.NE a 11i1·ell estatal 

BrwH/l/e� cl'actii·itat 

l utes les bra11c¡ues c/'actii·itat 

Agric.:ullura i pesca . 
2. 1 ndústries cxtracti�cs 
'\. lndt'r�trics fabríb 
4. Con,trucc.:ró y obres públiques
'i. Elcctrrc11at. gns i aigua . . .
6 Comer.;
7. Tramport i co111unicacions
8 Altre, seneis . . . . . .  . 
9. Activitats no ben especificades

[111pleats 

L111presaris sense 
assalariats i 
t r,,ballaclors 
inclepe11clents A iucla familiar 

As�alariats 

Sector prii·at l Sector púhlic ] Altra �ituaci<Í

--, l l l /-/omes Dones llomes /)ones 
J 

llo111es Do11cs /ío111es Oo11e, , l·lo111e.� /)ones l/0111t•, l 1)011('.'

336.8CJ8 38.283 1.680.455 504.152 411.995 740.042 5.754.782 1.864.068 gq5 447 27i.313 32 850 lf:,,771\ 

42.923 1.404 956.079 l 70.807 281 .888 461 .468 729.624 'io.HCJ 31.764 7b2 4.930 2.419 
501 7.794 - 8CJ1 - 61.5 36 807 2'l.916 681 

88.768 2.904 105.562 85.902 30.288 i8.189 2.117.554 755.556 124.756 10.518 7.268 3.588 
48. l 17 67 85.666 8,1 l 1.4 3 3 l .48i l .Oi0.446 23.346 2"',.779 1.998 l .Ol l

229 231 153 - - 64.070 'U22 12.913 892 
81.636 20.423 25 3.840 175.045 51.166 159.825 775.687 344.864 20.785 7.236 8.340 2.903 
l 3.2i5 362 106.b77 - 7.7>8 1.540 320.25 3 41.074 157.426 8.861 1.820 666 
61 .489 13.123 170.335 71.420 28.448 77 .5i7 64 3.83() 636.521 491.138 242.078 9.182 7.202 

271 -· 14i - 11.773 229 2.970 287 299 
---·-

Fo,.,r: INE. F.ncuesta cie f>ohlució11 Activu. 3r. trimestre de 1975. Mndrid 1976. 

l 

�-------�------------------------� 

POBLACIO ACTIVA OCLPADA PER BRANQUES D'ACTIVITAT. SITUACIÓ PROI-ESSIONAL 

:\NNr.x 2. Proposta d'obtenció per Catalw1ya de la taula anterior. 

Hr,lllques d'actil'itar 

Totes les branques d'activitat . .

1. Agriculturn i pesca . . . . . . . . . . . . . .
2. 3. 5. lndú�trics ..::xtractives, fabrils. Electricitat .

4. Construcció i obre, públiques
6. Comerç .. . . . . .... . . .. 
7. Transport i comunicacions .. 
8. Altres serveis . . . . . . . . .

9. Activitats no bé especifi.:adcs .

Homes
/)0110 

Total 
actius 
ocupats 

l .995.301 

435.726 
564.574 
1qs_280 
302.378 
104.885 
389.{JI 7 

i 
2.539 

l .448.875 
l 546.426 

f.111p. sense
assalarii/l�

f.111 pi eac/ or s i treb.
autònoms

59.654 347.,52 

7.048 17q_ l 74 
14.692 30.78q 

7.661 13.753 
16.227 68.193 

2.162 16.%2 
l 1.86 3 38.4 3() 

- 43 

53.56 7 267.192 
6.087 80.160 

l 

SEXE 

Assalariats Assalariats l 
Aj111 sector sector D'altres 
familiar privat 

l 
públic situacions 

183.174 l.211.397 185.8>3 7.891 

118.194 124.970 5.172 1.168 
11.02q 477.770 28.568 1.726 

2.054 167.553 4.0CJ8 161 
33.54 7 178.168 4.455 1.788 
l .475 57.451 26.440 3q5 

16.852 203.5 77 l 16.581 2.605 
23 1.908 518 47 

65.'.:>07 ()15.010 142.3 76 5.223 
l l 7.667 296.387 43.457 2.bb8



3/ 4 LA INFORMACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL:

INFORMACIÓ PER A LA GESTIÓ 

Maria Dolors flOLDO 

L'objectiu d'aquest paper és mirar. a l'engròs, cis 
problemes de la informació en l'Administració Local. 
Tothom. en un moment o altre. cis ha ressentit. El 
q�c es vol fer és raci?n�litzar. a grans trets. quines
son les componenb mes importants del problema. 

Si la informació és important per a tothom. com 
a reflex del funcionament d'una organització, per a 
1'Admrnistració es converteix en quelcom més. ja que 
és la seva, gairebé única, eina de treball. 

Les tasques que fa l'Administració són de molts 
diferents estils: fer escoles, regular el tràfic. cobrar 
impostos, etc. En alguna d'elles la informació serveix 
per a guardar memòria de les actuacions (p. e. cis 
costos de la pavimentació d'un tram de carrer i la 
seva assignació a pressupost). En altres casos. hi ha 
un altre tipus d'informació que és precisament l'ob
jecte del procés productiu de l'Administració (nor
mes, reglaments, plans. procediments. etc.). Encara 
existeix un altre tipus, el que s'utilitza com a eina de 
treball (p. c. per cobrar un impost, per fer un cens 
electoral per detectar les indústries perilloses. etc.). 
A més a més. com tota organització. també necessi
tarà informació sobre el seu propi funcionament. 

El problema que hi ha plantejat" en aquest sentit. i 
que sembla no hi hauria de ser donada la impor
tància que té el recurs informació pel seu funciona
ment. és el de la manca de coordinació entre els 
diferents clements (o departaments) que formen la 
seva estructura administrativa, i això tant des del 
punt de vista de recollida i tractament de les dife
rents informacions com del seguiment i control del 
sistema en conjunt. És a dir, una anàlisi contínua 
dels procediments: dels nous amb els ja plante.iats; 
d'aquests entre ells; de l'evolució i la normalització 
de tots ells. 

La definició (recollida i tractament) de la informació 
que es necessita. s'ha anat realitzant al llarg del temps 
amb una visió molt a Cl'rt termini. i de forma aïllada 
per cada departament. fs a dir, l'Administració ha 
reaccionat a demandes i problemes molt concrets. 
oerò no s'ha plantejat mai el problema de conjunt. 
Prr això. no és gens estrany que hi hagi una manca 
total de visió capaç de respondre a preguntes corn: 

què �·està fent. com, per què i per qui; 

qL:inc;; són les informacions disponibles per a cad,, 
un.1 de les unitats internes i externes; 

auines ,ón les interrelacions existents entre Ics 
Jifercnts (o iguals) informacions que es tracten; 

quins són els estàndards d'informació quant a 
forma. contingut i tractament que s'utilitzen; 

etcètera. 

Sobre aquest problema organitzatiu hem cl'afcgir l'in
crement extraordinari de volum d'informació a trac
tar. així com la utilització de manera bastant aniír
quica de sistemes automàtics de tractament d'infor
nrnció. Aauests són cis trets que poden definir quina 
és la realitat quant a informació. en cl camp de 
l'Administració Local. 

En resum, cada departament. petit o gran, s'ha vist 
obligat a plantejar-se les seves necessitats d'informa
ció amb independència del conjunt i tenint en comp
te el cost que representava només per cii i amb un 
sostre: les fonts de pressupost que era capaç de 
negociar. 

1. RECOLLIDA D'INFORMACIÓ

Agafarem cl punt de vista d'un cap de departament 
qualsevol. El seu primer problema serà el de veure 
d'on pot obtenir la informació que necessita per tal 
de realitzar la tasca específica que li han encarregat. 
Té ducs alternatives: veure si pot aprofitm informa
ció ja existent i que han recollit d'altres, o fer una 
recollida pròpia. Si es decideix per la segona alter
nativa. fer una recollida pròpia, ho farà només des 
de la seva òptica. és a dir, definirà les variables que 
necessita i només les que necessita. i els criteris de 
la seva selecció. (La major part de les vegades aquests 
criteris no s'<"xplicaran. sinó que seran canviants al 
llarg del temps en funció de la major o meno� faci
l i tat o disponibilitat, en trobar la rnformac10 que 
busca.) 

En altres p¡;raules, Ja informació que recollirà serii 
univalent. Només servirà per la finalitat per la qual 
ha estat recollida i de vegades ni això. Per excmpk. 
és normal sentir dir: el «meu arxiu». sobre fin
ques és millor que qualsevol altre, ja que jo cobro 
els rebuts sobre solars cada any utilitzant-lo. Ara bé. 
si es pregunta a l'administrador d'aquest arxiu quins 
rebuts es cobren perquè cl seu contingut és correcte 
i quins altres també es cobren malgrat que el rebut 
vagi a nom d'un altre. o la informació sobr.: super· 
fície no sigui correcta. etc .. això no ens ho podran 
dir. Això sí. ens diran que cl servei tèrnic corn:s
ponrnt, encarregat de supervisar aquesta informació 
( serveis que r,odríem dir fan de «notaris» d'un deter
minat tipus d'informació), diu que això és cl que es 
considera «oficial» i, per tant, cl fet que concordi amb 
la realitat no els importa. Ells estan sostinguts per 
aquest fet (regles burocràtiques). 

Amb aquest exemple volem posar de manifest que. 
pel creador d'aquest arxiu, la realitat no és més que 
un objectiu subsidiari, el fonamental és omplir una 
notificació que normalment es paga. 
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Per altra band.i. dl ddinirii quins s..:r;1n ds terminis 
d'actl!alització. i la for111a de rel·ollir aquestes actua
l11zac10ns. En prim:ip1. sempre espera que la infor
mació li portin a domicili: per e:\emple. l'Adminis
tració csp..:ra que cis ciuta<lam 11 comumuuin llurs 
canvis de <lomicili de cara al seu f'ndró <l'Habitants. 

Només es preocupa de comprovar-ho un cop cada 
cinc ?nys. en una operació massiva. en qui: cl con
trol �s molt difícil. quasi imposiblc. i quc suposa 
q_ue cs_ compkta. fs normal que no c, pari a pensar
s1 1111 l]ançant ali res in f o:-macions q uc n.:cull cl sis
tema /\dminis1ració. 1indria fonts indireclcs de p05· 
s1bles ac1u,1litzacions. ni que si es fes un recull sis
ten,àtic. possihkment Ja informació scria més fiable. 
O si podria estahlir uns ,istcmcs de control menv, 
costosos que l'operació mnssi\ a. Molts pocas. cl ca�
viar la recollida d'informació -en cl sentit més am
pli d'aquesta paraula-. 1:s a dir. contingut. criteris. 
regles hurocrutiques. terminis d'actualització. cte .. no 
és possible perquè: c,isteix una reglamentació que 
cal canviar abans de f..:r-ho. 

Aquesta última frase també es pot girar per passiva. 
Les licis, reglaments, ordenances. etc.. fan que cl 
mètode o sistema d'actualització quedi fixat quant 
a terminis i forma de recollida. Això pot semblar 
molt negatiu, però cal reconèixer que també té els 
seus avantatges: paradoxalment defensa i salvaguarda 
els drets dels ciutadans. 

Des d'un punt de vista tècnic pot passar que no hi 
hagi cap problema de cara a integrar dos sistemes. 
per exemple. el de l'impost de trasllat de mobles i 
el canvi de domicili. Ara bé. des d'un punt de vista 
jurídic, aquesta integració no és possible perquè cada 
un d'ells té la seva pròpia i diferent normativa. 
Exemples com aquest són extraordinàriament fre
qüents, encara que també n'hi ha d'altres en què 
no hi ha cap normativa que s'hi oposi: per exemple. 
llicència d'obertura d'establiments i l'impost de radi
cació. 

En qualsevol cas. aques!cs normatives no estan pen
sades per a realitzar la salvaguarda dels ciutadans. 
Sempre és possible de trobar la forma de realitzar els 
lligams entre informacions, de les quals parlàvem. 
sense transgredir-les. Si això no es fa, no és pas per 
una consideració estricta de la norma, o per una 
voluntat explícitament de respectar la privacitat. sinó 
inés aviat perquè els responsables dels diferents sis
temes d'informaci'ó no tenen gens en compte aques
tes possibilitats. 

Suposem ara que el responsable d'un departament 
decideix aprofitar informació que altres ja han reco
llit. Aquest senyor es trobarà amb una sèric de pro
blemes que té molt a veure amb el modus d'actuació 
en què es recull la informació. tal com ja hem dit. 

El primer d'ells serà el saber si algú recull la infor·
mació que l'interessa. No hi ha solament manca
d'informació de conjunt. sinó que a més a més tam
poc no hi ha una forma establert.i de difondre cl que 
s'està fent. L'únic camí que li queda a aquest cap 
de departament és anar preguntant a tothom i, si t�
sort. trobarà el que busca. I encara que no ho trobi
mai no podrà estar segur que no e.xistci;'; En cas
que Ja trobi, se li presentaran a contrnua:'º els pro
blemes qu<-' aquesta informació s'ha recollit amb u�a

tinalitat determinada, que no és la seva i que la defi

nició de ]'univers i cis criteris de �elecció no estan

explicitats. 

Tampoc no sabrà la qualitat d'aquesta informació. 
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Haurà de preguntar quinc, validaciom, cs fan en cl 
moment de la recollida. quina codificació ,'utilit:,a. 
quins con1rob hi h., es1ablcrt,. quina forma d'actua
l i u:ació t<:. t:t<.:. i dt:,prc's. d'una 11 ;1 rgu 1,:,: ma in n.:s
tigaciú. podrii decidir si ,c'. 'n pud r i, sc:r\ ir. 

Suposem qut: sí. Normalmeni nu ,·ilJLblarii del tot 
a Ics seves nccessi1ats. Per tant. hat:rü d'adequar cis 
seu, criteris dc selcu:iú. huscar o recollir inform¡¡ció 
complementi1rin. i en general cstahlir uns proceúi
'11c'nts moli costosos per tal qm: serveixi a la nova 
final,ta!. 

Això no seria gaire greu si un cop establerta aques
U.1 relació entre aquests dos «prod\H:IOrs clïnforma
t:ici». impkmcntcssin uns canals nen definits dïntcr
carn i dïnfornrnció. Però és ¡¡quest punt el que nor-
111almcnt no arriba a funcionar. rins i tot cl plantc
iar-lo ja és una situació atípica. 

Com a resum. cl que podríem remarcar. referent a 
J'actuució <lel nostre cap de departament tipus. és: 

Ouant a contingui de la informació que recull; 
no té en compte més que les seves pròpies necessi
tats. 

Quant a estàndards d'informació; per poc que pu
gui no en farà servir. 

Adequar els procediments i els seus superb a les 
despeses que li permet cl seu pressupost ordinari. 

Al llarg del temps. norrnalmcn1 no té capacitat per 
mantenir cis controls de qualitat de la informació 
(en el cas que cis hagi dissenyat). 

E� resistirà a deixar trastocar cl seu sistema de 
cara a una eventual normalització de circuïts i/o 
informació. 

No t.: en compte que la realitat evoluciona cons· 
tantment (normativa. instrumenis. necessitats infor
matives, etc.). 

L'adaptació sempre va a sotragad ·s. Vist a,xo. es 
pot pensar que una possibilitat per superar aquest 
fet es troba en la utilització de mitjans potents de 
tractament i emmagatzematge d'informació. Ens plan
tegem ara com els ordenadors i xarxes de comunica
cions (per raons de cost i facilitat de manipulació) 
poden ajudar a trencar aquest estat actual. Vegem 
quines possibilitats ofereixen. 

2. MODELS DE TRACTAMENT D'INFORMACIO

RECOLZATS EN ELS MITJANS TECNOLÒGICS

ACTUALMENT DISPONIBLES

2.1. SISTEMES CENTRALITZATS 

Tot el tractament d'informació s'organitza al voltant 
d'un ordenador únic. Aquest tipus d'organització és, 
sens dubte, i fins a un determinat volum d'informa
ció a tractar, el més barat. Un cop sobrepassat aquest 
límit. cis seus preus es disparen de tal manera, i 
requereixen tal superestructura administrativa, que 
cal plantejar-se alternatives. 

Aquest límit s'ha de fixar, no tant al volum total 



dïnformació a trncrnr. smo rm:s aviat pel nombre 
de departament, o er¡rnnismes per qui treballa. per 
l'homogeneïtat de la infor1:1ació que tracta i pel nom
hre d'unitats de lraclam,'nt o processos di-fcrcnts que 
fa d'aqucst,1 inflm1,:1ciL1. El seu principal prohlema 
a nin:li or¡wnitz.itiu é·, quL' rigidilica molt els pro
n:dimcnts. i pa,sa: un ccn límit representa un fre 
per ;1d:ipwr cl, lractamL'lll, ,¡] llarg del temps. 

S,·n ei, molt he' per a la generació de document, 
(lli�ta, rchuts. multcs. targetcs de vot, etc.}. És a dir. 
al 111.1\c'ix ccntr,: lk pr()CL', dc dades li arriben per 
podn ,,·r n1c,,111it/,llks dit'L:rcnts probkmcs o fèincs. 
Ics quals mai no han estat analitzades per la mateixa 
persona u grnp, de persones fins aquest moment en 
què s'encarrc¡.!ucn al centre. C:s aquí on pot quedar 
nalès que nistei,cn redundàncies i que és possihlc 
homogeneïtzar ekmcnt, (unitats infonnativcs i trac· 
larncnis). i sohretol Li possibilita! de realitzar pro
cessos que serveixen per a diferents feines abans total
ment distanciades. Així, a poc a poc. s'inicia cl desig 
del 11'.:cnic d'arribar a integrar en un sol model tots 
els !ractamcn!, Lici centre i tola la informació que 
manipula. 

Aquest sistema és molt bo. doncs. per uniformitzar 
i 11 f onnacion, i ! rnctar d'aprofitar a l 111àx i m Ics rec r,. 
llides dïnformació. Ara bé. d seu preu c's massa 
nistós. si s'ha fet cl d'adaptar-lo a les novcs 111.:ccs
sitah que vagin sortint, i arriba un moment en què 
si no es ircnca són cis usuaris qui ho deixen córrer. 
ja que en lloc de servir-los els estorba. 

2.2. SISTFl\11-:S DISTRlBUYTS 

Aquí parlem d'aquells sistemes que utilitzen Ics tèc
niques tcletractament per repartir la capacitat de trac· 
tamcnt a diferents punts de l'estn1c1ura organitzativa. 
Els terminals connectats bé actuen de forma convcr· 
sacio11<1I (pantalla que permet la consulta d'un arxiu. 
pcr exemple). bé fent tasques en lots i temps c.lifcrit 
(lcrminal que permet fer tractaments tan! en cl ma
teix terminal com en ]'ordenador central a què est,1n 
lligat,; per exemple. calcular una estadística d'acci
dents en el mateix terminal o fer un lot de multes en 
l'ordenador central). 

Aquest sistema no deixa de ser un sistema centralit
zat, on s'han repartit algunes tasques rutinàries d'ob
tenció d'informació. l maginem una xarxa on cadascú 
treballa amh cl seu propi terminal intel·ligent i pol 
fer unes determinades preguntes (les permeses}. a 
arxius propis o d'altres usu<1ris, però que es consi
deren pertinents per a dur a terme les tasques que 
li són pròpies. Put arribar un moment en què aques· 
ta unitat ·1eccssiti modificar, de determinada forma. 
cl tractament d'informació que segueix. La pregunta. 
a fer-se. és: ;,ho podrà fer per ella mateixa o caldrà 
que pa,,i ,1 un servei centralitzat on es tinguin en 
compt� k, necessitats de tothom? Si és així no deixa 
de 'L'i' un" ,olució centralitzada amb mitjans dcscen
iralitz«l�. (., probable que se li permeti un cert nivell 
d'm1tu1H>111i;1 �·n modificacions que. podríem dir-ne. no 
afcl'lc11 d,, rL',tants. però si s'inienta fer això. cl sis· 
tcm;i ,·L'lrn! iznú aquesta tasca. 

Ln11hé es dóna cl cas en sistemes d'aquest tipus. que 
de veg;iJe, cl nucli coordinndor central decideix que. 
per Ics necessitats que siguin. cal canviar una munió 
dL· co,cs. i si hi ha sort. consulten als diferents usua
ri,. pnò si 110 hom pol trobar-se arnh una circular 
o una carleta on se li digui que a partir de tal d:1ta,

a1xo. això i això altre es farà d'aquesta nova forma 
o queda suprimit. L'esmena feta pot ser que en
aquell nucli convingui o no, però cal. inicialment,
aguantar-se fins a fer prosperar una protesta, si es pot.

En aquest �as concret es veu clarament qui posseeix. 
cl control del nucli del sistema. És a dir. en cada 
una de Ics parts distribuïdes l'usuari responsable pot 
fer i desfer sempre que sols utilitzi la seva particular 
capacitat de tractament. En el moment en què no en 
tingui prou, o bé el canvi desitjat afecti la infor
mació o tractament que són propis del nucli central. 
aleshores no és possible una decisió unilateral. Nor
malment. existirà una discussió bib!tcral amh cl nucli. 
Scn, dubic un més correcte funcionament hauria de 
passar per una decisió multilateral. o veritable parli· 
cipació dels usuaris. Sols en aquest darrer cas cl 
control no és centralitzat. 

El problema que inicnten resoldre aquests tipus de 
sistemes és el de la superestructura organitzativa ne
cessària en la situació anterior. 

El seu gran ,!Vantatgc és que fa més flexible l'obten
ció d'informació per p_art d'aquells departaments que 
l'utilitzen. distribueixen les puntes de treball. i els 
departaments se senten menvs indefensos respecte 
a un servei centralitzat que quan no tenen llesta la 
feina que es necessit<) donen una sèric de respostes 
certes. però que moltes vegades semblen «esotèri
ques». 

Malgrat aquest avantatge evident. són sistemes cars 
i cal afinar molt en cl moment cie decidir-se per un;i 
solució d'aquest estil. 

') -- . ). SISTFMES REPARTITS 

Impliquen cl que existetxm diferents ordenadors !li·. 
gats a entitats geogràfiques o funcionals. Cada entitat 
disposa així d'autonomia envers cl sist·:ma d'infor
niació i Ics transferències cl 'aquelles informacions 
que puguin necessitar-se en algun altre lloc. Es pot 
fer bé mitjançant suports magnètics bé per teletrans
missió. 

Ara hé. un tipus de solució d'aquest estil fa exigent 
cl que inicialment es recullin totes les experiències 
que ja hi ha. i es defineixi un pla d'informació amb 
uns estàndards mínims. un sistema de divulgació de 
totes Ics experiències que es tenen. es posi en marxa 

u11 siste:na d'assessorament i la coordinació de totes 
Ics tasques que s'emprenguin i que tot això es man· 
tingui al dia. 

I nicialment sembla una solució senzilla de posar en

marxa. on tot queda mult definit, ben establert. i

· fins i tot barata. ja que cadascú té un equip ben

tallat a mida i tot cl que representen feines a ]'en

gròs pot passar-se a l'organisme coordinador que.

teòricament. té més experiència i capacitat de trac·

tament.

Això que sembla sobre el paper una colla de tasqL1cs
senzilles. clares i ben definides. a la pri1ctica suposa.
en cl millor dels casos. una feina d'anys per arribar 
a conèixer h:s crJndicions de totes Ics informacions.
cis estàndards a tots els usuaris. depurar les infcr
m,!cions i adaptar-les a necessitats polivalents i arri
bar a convertir usuaris tancats en ells mateixos en
jugadors d'un maieix equip. l això només per esta·
blir cl punt dc partida.
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Però. què passa després d'uns anys ? El departa· 
ment A ha evolucionat en un sentit. cl B cap a un 
altre i cl C en un tercer. ::Is cst1rndards que homoge
nitzcn Ja informació han deixat de �cr vi1!ids i si es 
vol tractar totn ella cal començar de nou a fer coses 
i niés coses perquè pugui servir. 

És a dir. el que inicialment semblava b::n.11. pot con
vertir-se en molt car tret que Ja !asca de seguiment 
sigui molt estricta. 

3. ALTrnNATIVES D'ACTUACIÓ

-------------·---------

En la primera part s'ha tipificat la situació actual. 
A la segona s'han descrit per sobre Ics formes en 
què avui pot utilitzar-se cl complex tccnolòllic «orde· 
nador-xarxes de comunicació». i hem buscot posar 
de manifest les diferents incidències sobre l'org::rnit
zació. 

Ara bé. què podem esperar del fuiur? Quines reco
manacions semblen coherents amb J'experièn-:ia de 
què es disposa'! 

Respecte al futur hem de dir ben clarament que és 
una gran incògnita. Des d\m punt de vista polític 
és possible que es vulgui rcalitrnr alguna actuació 
en aquest camp. Les repercussions seran indefecti
blement sentides al final d'un llarg termini. mentres
tant hauran actuat forces i processos derivats de 
necessitars més o menvs menudes i del desenvolu
pament tecnològic. Un. fet polític quc tindrà uncs 
conseqüències dccisi1'cs sobre cl camp d.: la infor
mació sedi l'organització o reestructuració de com
petències. l'aradoxahm:nt. aquesta actuació no tindrà 
present. en primer lloc. a la informació sinó criieris 
polítics i, per tant. corn sempre aquesta dependrà de 
criteris externs a ella mateixa. FI més prohablc és 
que no existeixin, a priori. une, exigències sobre la 
coordinació dels sistemes que es vagin implementant. 
dia a dia. Sols després. i formnnt part d'un renovat 
objectiu polític. la i11formació admini:;trati1 a serà 
analitzada des d'una visió ¡:doba!. 

Arribem a aquestes conclusions després de con;tntar 
que en els progrnmes dels partits es p1-cocup¡;n d'apro
par la informació al ciutadà (descentralització a 13ar· 
cclona. transparència dels comptes de l:1 gestió). però 
no tenen com objeuiu prioritari cis processos de prn
ducció d'informació. 

A curt termini sembla que hi ha dos fets que mar· 
quen el desenvolupament immediat. Per una band:1. 
la situació de partida: per una :dtra. la nova situa
ció que l'ordenador deixa de ser un instrument ho
mogeneïtzador. Aquesta darrera tendència ve provo
cada perquè eb costos d'aquesta ternologia presenta 
en el moment actual una molt forta tendència a la 
baixa. Enfront de la forta inversió que suposava la 
creació de centres de procés de dades corn a servei 
general per a tota l'organització. d'ara endavant 
serii foctihk que c<1da departament o centre financiï 
l.J scv.t dispo 1 1ibilital de capacitat automàtica de trac
tament. Donadii la situació actual d'actuació en paral
lcl dels subsistcrncs d'informació sembla que aquest
increment de la capacitat de tractament no fa més
quL' agrL·uj;ir i csclerotitzar més aquesta situació amb
,i,tL'lllL'S incomunicats.

l li h;1 un:1 rasca que. si¡wi quina si!!ui la situació. 
és neccssi1ria i. per tant, no solament no hipoteca pos· 
,ihk, solucion, futures. sinó que hcn segur form:, 
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nart de qualsevol d'elles i les prepara. 

F.s tr::icta sl'nzillamem de comentar i potenciar cf 
conc1.,cmcnt de tots cis sistemes per part de tots els 
intc_ressats. _Amb altres paraules, d'anar assolint l'ob
Jec11u de difusió_ de la informació. No intentem defi
nir a�nb prec1s10 com s'ha de fer. ni qui, però sí 

.que, es _molt 1m,r�r_tant que en cl procés participin 
<1ct1�amcnt tots els interessats o possibles mvolucrat 
Dl's. d'un punt de vista tècnic, sols podrii controlar-s� 
�l s,�tcma global coneixent les seves diferents parts 
Ja S)a ,arn b Ull Control centralitzat O bé amb u; 
d1stribu1t entre tots els implicats. 



3/5 PROBLEMÀTICA DE LA INFORMACIÓ DOCUMENTAL

Joan BRA YO Isidre CANALS 

1. ADVERTIMENT

L'objecte del paper és suggerir algunes línies d'acció 
fonamentals. en alguns camps de la infornrnció docu
mental a Catalunya. importants per a la transparèn
cia i la circulació eficaç de la informació econòmica. 
com a camí: 

per l'avenç en la coneixença teòrica i cmpmca 
dels mecanismes de l'economia catalana (nivell re
cerca); 

per tal que la política. la programació i la gestió 
econòmica (a l'Administració Pública i al sector pri
vat) disposin dc la informació rellevant. necessària: 

per tal que l'acció dins de l'cconomia dels ciuta
dans i dels diferents ens intermediaris de participa
ció. comunicació i pressió (partits. sindicats. associa
cions. mitjans de comunicació. etc.) es prepari 
s'exerceixi amb la informació rellevant necessària a 
tots els nivells. individuals i col·lectius. 

Malgrat aquesta referència explícita a la temàtica eco
nòmica, cl paper té un caràcter més general. neces
sari donades les fortes interrelacions evidents existents 
entre les àrees política. econòmica, social i jurídica 
reflectides en la informació documental generada per 
la societat i, fins i tot, en el caràcter de la informa
ció documental necessària per al treball teòric, empí
rico-descriµtiu, empírico-normatiu i gestionari. 

D'altra banda. hem de dir que la informació de la 
qual tractem és la informació documental (és a dir. 
tota aquella tramesa en qualsevol suport documental), 
posant l 'èmfasi en cis problemes de tractament i 
circulació i ús plantejats pels suports i no en la temà
tica de la informació continguda. 

Així mateix. cal a<lvertir que la nostra preocupació 
essencial concerneix ,! la informació documental a 
Catalunya. No oblidem, però. que per treballar cal 
garantir l'accés a la documentació d'origen espanyol 
i internacional. i això exigeix accions específiques dels 
poders públics; i pensem que la responsabilitat en 
aquest camp és indefugible per a una entitat política 
constituïda sobre un territori <leterminat. com és ara 
la Generalitat de Catalunya. Val a dir. a més a més. 
que l'exigència de tractament de la documentació gc
ncradil al país és un principi vàlid per a tota la 
informació, incloent la informació científica i tècnica; 
però per a la informació econòmico-social és vital. ja 
que la informació sobre cl propi territori d'estudi 
esdevé la primera matèria essencial sobre la qual trc· 
ballar. 

En aquest text. bàsicament. es proposen al¡¡uns ob
jectius. després d'assenyalar diversos criteris. dcdi-

cant cl primer apartat a introduir els principals con
ceptes i problemes de la transferència d'informació 
a la societat. Les línies· d'acció que proposem a 
l'apartat 4 no són. evidentment, totes Ics que caldria 
emprendre. D'altra ban<la. cl desigual tractament do
nat a cadascuna no correspon a la importirncia rela
tiva que se'ls hauria de clonar en un piantcjament 
global per a Catalunya. sinó al fet d'haver estat qües
tions més o menys conegudes o assumides. 

2. INTRODUCCIÓ AL PROBLEMA SOCIAL DE LA

RECUPERACIÓ l L'ACCÉS A LA DOCUMENTACIÓ

Hi ha un «moment» fonamental. privilegiat. en la 
comunicació científica: és aquell en què una persona 
(o un equip. una institució ... ) dóna a conèixer cl 
resultat del seu treball o la seva reflexió o opinió so 
bre un tema determinat. En cl concepte d'aquest
acte comunicatiu primari. com l'anomenarem ara. hi

incloem per extensió tots aquells actes pels quals són 
posats en circulació «documents» (peces d'informa
ció en qualsevol mena de suport documental) conte
nint informació que cl científic social. cl professional 
i el ciutadà prenen corn a primera matèria del seu tre
ball. Distingim. així, la informació-coneixença de la 
informació-primera matèria. específica aquesta de 1es 
tasques de recerca, anàlisi i presa <le <lecisions en 
l'economia i la societat. 

L'acte comunicatiu primari pot prendre múltiples for
mes com és sabut. En unes són emprats mitjans de 
comunicació i canals establerts, que asseguren per ells 
mateixos la «durabilitat,, <le la informació: llibres 
editats. articles de revistes, actes de congressos. etc. 
En d'altres, existeix la durabilitat material del «docu
ment», però la circulació no existeix o està restrin
gida en cl temps o per raó dels destinataris: infor
mes i estu<lis no publicats. tesis. cte. En d'altres la 
informació (;S fugissera. està limitada a l'acte comu
nicatiu i pot no quedar-ne «document»: col·loquis, 
conferències. pamflets. etc. En aquesta darrera catego
ria. incloem la comunicació dita «informal», verbal. 
o per correspondència o notes en trc científics.

L'acte comunicatiu trasllada la informació des de 
l'àmbit de la producció o generació d'informació al 
de la seva circulació dins del context social. És con
\'Cnicnt delimitar ambdues etapes. ja que són dife
rents en llurs objectius i mètodes de treball i reque
reixen consegüentment especialitzacions professionals 
que. si bé parteixen, moltes vegades, d'un tronc comú 
assoleixen desenvolupaments propis. 

De fet, en la pràctica, l'ncte de creació d'un docu
ment implica un cert nivell de circulació: publica
ció. distribució de prc-prints. etc .. cl qual és obvi que

'10 pot garantir per cii mateix cl seu emmagatzematge



i acces s i b i l i trn  per a tothom i .  per Umt .  l 'aprufi t ;.imen t 
de ls  nous conc i \emcnts  qu::- con té lll i t ) <1 :1Çant  la ,c\·;.i 
rcl' l :ibor::ic ió i ap l ic 1c ió en ks d i fcrL' l lb s i ruac ions  c i cn 
r ,Gqucs . tèc n i q uc, .  cco11\:miqucs i soc i a l s .  

Avu i .  n i ngtí no d i scu te ix  l a  necess i t a t  de  complemen
tar Ics  pol i t i qucs de producc ió  de cone i xemen t s  amh 
a l t res dcst i n adc, ,l possi h i l i w r  i a  sc1 a c i rcu la c i ti e fec
t i v a .  Ja q ue es t il su f i c i en t men t  assum i t  que l a  igno
rI1 1 1 c i n  del co r1<: i \ c 111 c n t  e,  i s t L' ll t  cs t ah l c i ,  c l  l ím i t  en
t re c l  que e.s fa en rc lac i li : 1  a l l ò  que és potenc ia l 
men t  po,, i h l c  i supos:1 un  des : 1pro fl t ,1 11 1c 11 t  de recur
sos colkct ius  que t raduit en t ermes de Cllstos soc ia l s  
no pot  mé, que ac 1 u a r  d 'cq ímu l  per cndc¡rn r acc i ons 
or ien tades al t rac tamen t  de la  documen tac ió  ex is te n t .  

1\0 e n s  es tenc!ll 11 is sobre a i x ò ,  perquè n o  é s  aques t  
c l  tema n i  qua l  e n s  volem refer i r .  però e n s  v a  bé 
per poder- lo p lan tcjM. F. l  p rob lenrn és cl de corn 
assegu ra r .  en tot molll cn t  posterior. que quabeYol 
pers.ona ( i n vest igador .  p ro fess iona l .  c i u t ad it .  emprant
eb 1 1_1 s t rumcn ts adeq u a ts pugu i .  a111b  una p robab i l i t a t
su f 1 c 1cn t . e n  p r i lllcr l l o c .  « recuperar» les referènc ies  
de l s  «docum en t s » . pot enc ia lmen t pert i n ents  per a la  
seva necessi ta t  ( s i a  de recerca o de p resa de dec i 
s ions )  d 'e n t re l 'es toc to t a l  de «documents»  genc r:i t s  
p e r  l a  soc i e ta t :  e n  segon l loc .  acced i r  per consu l ta  
d i rec ta  o m í tj ançan t  còpies a l s  «documents» mate i xos .  
Són Ics d ucs fases complementàr ies que anomene m  
« recuperac ió  d ï n formació» ( R l )  i «accés a l  docu
men t»  ( A D ) .  Per d i r-ho to t .  prec i sem q ue Ics neces
s i t a ts genè r i ques de  recu perac ió són ducs : l a  de 
« recerca retrospec t iva»  en un  momen t determ ina t  i 
l a  de « man te n i r-se a l  d i a»  sobre u n a  t emàt i ca .  de 
manera con tí nua  i regu l ar. 

En s ín tes i . h i s tòr icamen t .  e ls i nstruments  que la so
c i e ta t  ha posat a J 'ab,1st  han es t a t .  en  una pr imera 
fase I cs b i b l ioteques c ien t  ífi qucs que resol i e n  al  ma
te i x temps l a  R J i i 'AD : en una segona fase . de 
p r imers de segle .ençà .  les b i b l i ogra f i e s  tem¡i t i qucs i 
e l s  bu t l l e t in s  d 'abs trac ts  i índexs documentals , co111 a 
ei nes de R I .  amb independènc ia  de Ics b i b l i oteques .  
c i ncs d '/\ D :  ac tua lment .  es genera l i tzen l e s  bascs de 
dades b i b l i ogràfiques i n t crrogab les per  te leprocés en 
mode i n terac t i u  usuari-ordenador m i tjançam tcrlll ina l s  
de pan ta l l a  ( R I ) , ensems que i 'AD em pra ampla
men t  l a  xerocòp i a  i la m icrof i t xa proveïts per xarxes 
i n ternac iona l s  de b i h l iotequcs i centra l �· de d i s t ri bu 
c ió  de documentac ió  no publ icada .  

A ix í .  doncs .  des del pun t  de v i s ta  g loba l .  d 'u n  país 
determ ina t .  per a reso ld re c l  problem,1 q ue hem def i 
n i t  suara amb tota la seva genera l i tat , ca l dria que 
tota i n formac ió  cons iderada soc ia lment  rél l evan t  en 
cl moment  de l 'ac te comun i ca t iu  pr imar i  fos t ractada 
de la manéra adequada  per a assegura r .  una vegada 
t ra duïda a un <( docume n t »  d urnb lc .  qut.: a quest pugui 
ser « recuperab l e »  i «accessi b le» en tots aquel l s  mo
men t s  i per t ot s  aque l ls usos per a l s  q ua l s  s igu i  ú t i l .  

L' na  breu  de f in i c ió  d e  Ics pr inc ipa l s  trnnsformac 1on, 
o t racwmen t s  que un document de term ina t  pot so
fr i r  L' rt aq uest p rocés e ns a judarà ;:i ac l a r ir  els suc
cess i u ,  prob lemes que es p l ,1 n tcgc 11 . a-nomenan t Ics
fases pn l . i  nova qu , t l i t a t  [! Ssol i d a  (o a nssolir) pels
docu men t s  a l  f i n a l  de cadascu na d 'e l les .  De manera
s imp l i f i cada .  d i rem que u n  d ocumen t :  l )  E X I STE I X :
2 ) l:. S C O N T R O LAT B IB U OG R A F' I C A M E N T ;  3 )
t S  /\CCESS l l3 L E :  4 )  É S  R EC U PE R/\ 1::l L E .  Cal ad
v e rt i r  que no es trnc t a  de fases t empora ls  s i nó  més
av ia t  dL' cond ic ions  progress ivamen t més cx igrn t s  que
poss i b i l i t i n  l 'ús soc ia lment  més  amp le  de l s  docu
mL' ll t s  t.:n q üest ió .

l ) l'<:r ta l - que  un document E X IS TE I X I .  e n  c l  scn·
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t i t  que nos:t l t rcs l i  donem.  ml q 1 1 ,: l a  i n forrnaciú clc 
la qua l  es t rac t i  s igu i  cnrcgi st radn en un sl• pon 
dur :1 h l c .  s i�ui qu in  s igu i :  paper im prL' S o c i c lost i l a t  
m ccmog r::i f 1 a t ,  xcrocòp i :1 .  manuscri t ,  micro fi l m .  su: 
port s i n formi1 t i cs .  l lb t :t t  d 'ordenador .  111 �1 pcs, plànols 
c 1 c è t c: ra .  Aquesta és ev i den tmen t  l a  condic i6 neccssà: 
r i :1 q ue .  110 cal d i r .  e, comp le ix  en mo l t s  casos, s i  
hL' n o  e s  pot d i r  e l  mate ix  d e  tantes con ferències 
deba t s .  col·loq u i s .  e tc . ,  que no de i xen textos csu; t s  ¡
que : nomt:s en u n a  pet i t a  part són enregi s trndcs en
aud 1ocassc t t cs .  D 'a l tra banda ,  l a  ràd io  i la TV no 
sempre conserven enregi s t rament s  d'entrevistes o d is
cu rsos més en l l à  d 'u n  cert temps .  (s i m portan t  notar 
que ,  jn en aquesta p ri mera fase . es produeixen pèr
dues que poden ésser i rreparables .  

2 1  E l  sc¡.üi cn t  pas  l ògic exigiria que tot  docume n t  
passés a ésser CONTROLAT soc i a lmen t .  en els as
pectes b i b l i ogràfic i f ís i c  donan t- l i una i denti ta t  i 
a t r i b u i n t- l i  u n  l loc per a consu l ta .  to tes dues coses 
amb cmi1c 1cr de m ín i mum pe:r a -gara n t i r  l ' i ncrement  
de l 'estoc de  docu mentac ió generat en cada  període 
t_cm poral t i n ¡w i  cl seu rcílcx en una l l i sta b ib l iogrà
fica puh l icada ofic ia lment i en l 'emmagatzema t  d'un 
exemp la r  en  una b i b l ioteca o fic ial .  Aquests són e ls  
objec t i us de l 'a!lomcnat con t rol b ib l iogràf ic, exerc i t  
en to ts  els p,úsos amb m é s  e menys efic iènc ia  per  
l ' A d m i n i st ra c ió  Púh l ic:i a t ravés de l 'cx igène i ;.i de l  
d i pòsi t  legal d 'trn cert nombre J 'cxemp lars de tota 
obra i mprc,a. 

'i) De l 'es toc documenta l  e x i s t en t  només una par i 
a rr i ba a ésser rea lmen t  ACCESS I B L E  en tenent per 
a ixò .  bé q ue u n  documen t determina t  ha  estat  pub l i 
ca t  i cs t i1 d i spon ib l e  a l a  venda  pe l s  cana l s  normals,  
bé que. qua lsevol po t  e fect ivament  obten i r  una còp i a  
(xerocòp ia .  m i c rofitxa . . .  ) del document (o par t  d 'e l l ) ,  
emmaga tzemat  en una b i b l io teca .  i a ixò tan t  s i  ha 
es tat pub l icat (i es tà  exhaur i t )  com s i  no .  Val  a d i r  

· que h i  ha en  la ·  pràc t ica una gamma dc.: graus  d'acces
s i b i l i t a t  a partir del mín im ,  representat per aquells
documen t s  de t reba l l  pri1 c t icamen t  en cxempbr ún i c .
q ue l a  i ns t i tució generadora de ixa con su l tar  in  situ

de manera selec t i va ,  i amb trac te de favor. tot .1 fi r
man.t q ue estit d i spon i b le .  Val  a c i t a r  è •Jes ca tegories
de documents .  molt esteses en  la pràc t i ca : aquel l s
(mnb _e t iq ueta «conf idenc i a l »  o no) que  c i rculen en t re
cerc les  res t r ingi t s  i que  no s 'arr iben a pub l icnr, i cis
que flgurn q ue seran pub l i c ats a lgun d i a .  Un proble
ma general és e l  dels grans endarrer imen ts de l a
pub l icac ió efec t i va .  quan h i  é s ,  respec ta  ;:i ! momen t
de l 'acte comun icat i u .  la qual cosa cond i c iona cl seu
¡¿ rau d 'ut i l i t a t .

Ca l  subra t l l a r  que  e l  pas d 'un documen t  d e  s imple 
ment  d i spon i b le a rea lmen t  accessi h lc  per a to t hom
nigc ix  la dec i s ió  consc i en t  d 'aconsegu i r-ho i l 'csmcr
t; nmcn t  dels recursos necessari s .

4 ) F in ¡¡ Jmcn t .  és ev iden t  que  l 'accessib i l i t a t  d 'un  do
cumen t  é,  cond i c ió  11ccessi1 r ia  però no suí ic ieJ1 t per
a assc¡rnrar que pugu i ésser con su l t a t  i u t i l i t zar per
tots ;i quc l l s  usuar i s  pels qua l s  sigui pert i nen t .  per
u n a  ncccss i t :1 t  concre ta i en  t: I m oment opor t ú .  Cal.
i J més a més. que c l  documen t  s igu i  « R E C U P E R A
B L E » .  l:.s a d i r . que  la se i a  referènc ia  b i b l iogri1 fica
(even tua lmen t  acon1pany :1 d ,1 d 'u n  abs t rac t  o resum
del con t i ngu t )  su r t i  com a resposta form u lada per un
usuar i  nmb  cis paritmetre s  d<'fi n i tor is da la seva tas
ca o n ecessi t :i t  concreta de documentac ió (contex t
comun ica t i u  o bi-b l i ogritfic .  ma tè ri:i .  àmbi t terr i toria l ,
àmb i t  t empora l .  na tura de l a  i n formac ió .  e t c . ) .  A lxò
imp l i ca  l 'ex igènc ia que c l  d i t  document  hag i  es ta t
ana l i t zat en  Ics seves c aracterís t i ques i cont ingut i n ·
format iu ,  t en in t  en compte (cosa importan t )  les d i fo
ren t s  necess i t a ts de l s  futurs usuar i s  per  a l s  qua ls



sembli pertinent a l'analisw. Es tracta. doncs. d'una 
op..:ració molt delicada amb components subjectius, i

. 

complicada per dificultats de \'ariahilitat i indefini
ció serni111tica dels conceptes (,1ue han de reduir-se 
per a ser manejables. a !lenguatgcs estàndard · del 
tipus que siguin). Això fa que. en general. i atès l'es
tat d'avern,: de Ics tècniques d'anàlisi i recuperació, 
els índexs publicats i. en particular. Ics bnses de da
des bibliogràfiques disponibles internacionalment en 
suport magnètic són produïts per centres de documen
tació (o bé xarxes de centres) molt especialitzats, i 
adreçats a satisfcr unes necessitat, concretes d'uns 
usuaris. determinats. Una conseqüència és que cis 
productors d'instruments de R l no prenen J 'òptica 
de tractar cxhaustiv,1mcnt un corpus documental de
termina sinó més aviat fon un,1 sdecció de documents 
a diversa natura en funció de llur rcllcvi111cia po
tencial per a Ics necessitats i usuaris que pretenen 
satisfer. Una altra conscqüènci;i, rn0, gcncr;il, és que 
C.\isi.:ix una gran dispersió de fonts de documenta� 
ció secundària. sense que t:xistcixin més que excep
cionalment. fins ;ira, plam de rcpmtiment de c:11nps 
documents a tractar. 

TRES OBSERVACIONS ADDICIONALS: 

l.a primera és la importància estratègic¡¡ que prenen
cada di;i més les bascs de dades bibliogràfiques. en
suport magnètic. respecte als instruments manuals
de R l. en Ja mesura en què aqucl Ics són susceptibles
d'ésser interro¡wclcs per teleprocés en mode interac
tiu. mitji1 de R l c;ida vegada més estès. fins i tot a
casa nostra.

La segona és que Ics b;ises de ciades bibliogràfiques 
disponibles fins ma concerneixen sobretot la informa
ció científica i tècnica. essent les ciències socials molt 
pobrament representades. En canvi. els tipus d'infor
mació necessaris per a la prt:sa de decisions (sia 
econòmica. po,ítica. jurídica. etc.) que té corn a ca
raclcrística essencial la d'ésser territorial. no han 
cst,1t tract;idcs sinó excepcionalment. i només als 
p,1ïsos més avançats econòmicament. 

La tercera és que parlem exclusivament de sistemes 
de recuperació dt: referències bibliogr11fiqucs. deixant 
de banda una categoria molt important per a l'estudi 
i la presa de decisions econòmics. com s<Ín ara els 
sistemes tipus bancs de dades; ens referim ¡¡ aquells 
que ernnwgatzcmen i permeten recuperar. ja no re
ferències sinó informació final. bé sia informació 
numèrica (individualitzada o estadística) bé textual 
(textos jurídico-lcgals. nominativa. etc.). 

3. PUNTS DE PARTIDA PER A UNA POLITICA

DOCUMENTAL

i. l C!{ ITf:R IS 

La informació no és una finalitat en ella mateixa. tot 
ili contr;ni. é, un estri de treball. un input del procés 
de rdlc:xi('>. de,tinat a é,,er rcclahorat i a produir una 
nd\';1 inforrn;;cilí o e>tirmil:ir una acció que incidiri1 
amb una realitat modific,rnt o no L-1 situació ante
rior. Així Li informació po,�ihilita. però no garan· 

teix. un procés de comunicació social del qual es 
deriven nous concixcmcn•s i trnnsformacions socials. 

Evidentment l'orientació d'aquest procés és estratègi
ca. De com s'estimuli. p.:r tal de fer possible la con
tribució de tots els estaments i grups interessats i 
s'adeqüi a Ics necessitats d'ús de cada un d'ells. quant 
a continguts informatius. adaptació formal a llurs 
models operatius. etc .. dependrà J¡¡ seva eficàcia per 
servir a totes Ics diferents activitats a Ics quals po
tencialment l;i informació pot destinar-se. en sigui o 
no conscient cl seu productor. 

Aquest procés de circul;ició de la informació docu
mental. com a procés social que és. no és neutre i rep 
els contracops de la dialèctic¡¡ dels grups socials i 
de la s_cva relació de forces. especialment en allò que 
es denva de la seva posició respecte al poder eco
nòmic i polític. 

El criteri general que podem prendre com a punt de 
partida és la necessitat de gilrantir l'accés a la infor
mació per part dels ciutadans que. en cl nostre con
text. esdevé J'accés a la informació documenta!, que 
prendrà diferents formt?s i graus d'exigència, segons 
es tracti d'informació generada al propi país o a 
l 'exterior. 

Aquest criteri ens dóna pic significat a l'objectiu glo
bal esmentat al punt anterior de fer accessible i recu
perable l'estoc documental d'un país, com un com
ponent fonamental de la política d'informació. Al ma
teix temps, i amb més exigència si c;ip, cal entendre 
mclos¡¡ la documentació generada a l'Administració 
Pública. ja que una conseqüència de l';idopció d'aquell 
criteri és cl reconeixement del principi de publicitat 
dels documents administratius. 

L 'aplicacrú pri1ctica d'aquests criteris al procés de 
circulació de la informació documental haurà de 
tendir cap ,1 l'acompliment de, almenys. dues condi
cions bàsiques: 

- l 'eficiència global del procés. en termes de rcnda
bilitat social dels recursos esmerçats.

- la igualtat d'oportunitat d'accés per a tots els usua
ris (individuals o coJ.lectius), independentment de la
sev;i natl!ra. així com de !:.i seva situació territorial.

Per la natura i l'abast dels processos implicats és 
clar que cl plantejament dels objectius i dels mitjans 
a emprar és responsabilitat de l'Administració Públi
ca. Això no implica per ell matèix una exigència d'in
tervenció directa en l'execució de tasques. si bé pot 
estar derivada d'altres consideracions. En efecte. en 
una economia de mercat. el sector priv;it difícilment 
podrii mnortitzar Ics inversions de primera instal·lació 
mitjançant Ja fixació d'uns preus assumibles pels 
usuaris. ja que cis hàbits socials existents tendeixen 
més aviat a afavorir uns preus baixos respecte a la 
informació i fins i tot. cas de Ics biblioteques. la seva 
gratuiuit. 

,.2. ALGUNS TRETS DE LA SITUACIO 

A L'ESTAT ESPANYOL 

A fsp;inya no hi ha hngut consciència de la globa
lirnt del problema de la inform;iciò documental ni 
voluntat d'esbrinar-lo. Així. doncs. l'Estat (o millor 
dit. al¡wns òrgans de l'Administr;ició Pública. ailla
damcnt) s'hnn limitat a seguir cis camins tr;idicion;ils 
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de forma ru t i n iiria en c l, cnmps de l  con t ro l  b i b l io
¡¡ràfic i d ï n frastruc t ura b ib l io tecàri a ;  d 'a l t ra banda .  
h i  ha  H lguns t ím ids  i n ten t s  de t ract : 1 111c n t  documcn
t:, I .  a bsol u t an1cn t  i nsu fi c ients i l im i t a t s a i n formac ió  
c.: icn t í f ic :i .  de mancr ;i s uhord i nad -1 a I n  m igrada pol í
t i ca o f i c ia l  de recerca . 

Dura n t  c i s  darrers anys ,  s 'ha produït una  certa sen
s i b i l i t zac ió sobre la necess i t a t  de fer es forços que 
condue i x i n  a recu perar c is  retards ex i s t en t s ,  sobretot 
amb l 'est ímul  de Ics recomanac ions dels organ i smes 
i n t ernac iona l s  sobre i n formació c ien t íf ica i tècn i ca 
( OCDE .  U N ESCO ) .  En el ma te ix  sen t i t  han  actual  
les  repercusions del  desen vo lupament  cspectac , I ! a r  a 
n i ve l l  i n ternacional  de ks tecnologies del t e l eprocés 
ap l icades a la recupe rac ió  d 'i n formac ió en mode 
i n terac t i u .  que han anat para l·l el ament  a la  mu l t i p l i 
cac ici de ba,es de dades b i b l i ogràf iques i que .  d 'a l t ra 
banda .  degut a l  gran volum de referènc ies recupera
bles .  han  fet pa lesa lü i nsufi c i ènc ia  de In cobert u ra 
cs r,:inyola de l 'e s toc documen t a l  i n ternac iona l .  

Tanma te i x .  aq ues ts i n t ents n o  han arr iba t  a :i rt i cu lar
se en pol í t i q ues concretes. rer  manca r-h i  c l  dcg1_1 t 
encn i x  a l 'J\dm i n is t ració Púb l i c n  on .  avui per avu i .  
n o  exis tei x u n a  coord i nac ió  global n i  consc iènc ia  de 
la seva necessi t a t .  

J d in t re d 'a ,.¡ ucst panorama .  I n  s i tuac ió tk l a  docu
men tac ió  econòm ica i soc ia l  és encara més pob ra . :i 
n i \"c l l  ofi c i a l .  ma lgrnt haver-se creat  l ' JSOC.  com 
l ' i n s t i t u t  espec i a l i t za t  en i n formació per a les c ièn 
c ies soc i a l s  i hunrnncs .  Ev identmen t .  en aques t  con 
text . s 'han  produl"t i n ic i a t ives no  governamen ta l s  que.  
encara que aillades , han  contr ibul"t a pa l·l i ar  la  s i t ua
c ió  en a lgun s  ,l spectes parc i a l s .  

No és sorprenen t  aques t  retard de  l a  documen tac ió  
econòm ica i soci a l ,  ja q ue correspon ü la s i t uac ió  
i n ternaciona l .  on sempre e l  trac tament  de In i n for
mac ió c ien t íf ica i tècn ica ha ana t  per davant .  

D 'al t ra banda .  ens i n teressa remarcar una  carac terís
t i ca espec ífica cie la i n formació econòmica i soc i a l .  
re l levant  a l s  efectes d 'organ i t zació de l  seu t rac tament .  
a ixò é s  l a  seva terr i tori a l i t a t : és a d i r  q u e .  en gene
ra l .  només té s ign i ficac ió refer ida a un terr i tori deter
m inat .  És més .  la informac ió necessària per a l 'es tud i  
o l a  presa de prec is ions sobre un terr i tor i  ha de rc fc·
r i r-se fonamen ta lment  al el i t  terr i tori .

La conseq üènc ia  immed i ata d 'aquest  fet és cl carúc
ter estratèg i c ,  per a un país determ ina t .  de l  t rac ta· 
men t  de la docu mentac ió  cconòmi co-soc i a l  (en t re 
d 'a l t res)  gene rada en aquest país . de cara a la sa t i s fac 
c ió de les necess i ta t s  de recerca . p resa de deci sions 
( p la nejament  i ges t ió ) .  formac ió  d 'op i n i ó ,  etc., sobre 
cl propi contex t  cconòmico-soci a l .  

> . > . A !\1 PLE MA R G E  DE M A N ! Ol3RA EN
PO L fT J CA DO C U M ENTA L i'ER  LES
[l\' T I TJ\TS A GTO r\ O M I Q U ES

a i  ,ò q uc 0s ver i t a t  a n i  vel l cl ' F.,tat ho <.:s també .  
c: v idcn tmcn t ,  pe r a l s  d i versos te rri to r is au tonòm ics 
4 ue no poden ckfug ¡r  b resrons :i b i l i t a t de p l a ntcjar
se la l í n i il a segu i r  pe r  a sa t isfer Ics  n ecess i t at s de 
Jocumc> n t acit> t'conòm ico-soc i a l  esmen tades .  

F, uh l ig: , t  r,n:gu n t :, r·s•: s i  Ics e n t i t a t s  au tonòmiques 
qut n �on f i ¡! u rcn act ua lmen t  a Espanya i .  e n  part icu
lar .  l r1 Ctnna l i t ,t t  de  Ca t a l unya .  podril n d 1 srosa r  de 
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I c s  competènc ies  nccessar ,cs .  Val a d i r  que .  en :iqucst  
c�mp .  l a  s i tuac ió  és .  en certa mesura .  especial . j a  
que  semb la  que  c l  marge de  man iobra . s i nó  de  corn
pct ènc i a .  pot t.: sscr rel a t i vmm:n t  ample .  Efect ivam e n t . 
i n dependen tment  de l s  trasr,assos que es r,ugu in p ro
dui" r en c i s  camps t rad ic io ,w ls  de l  con t ro l  b ibl iogri1 -
fi c sobre l ;1 producc ió ed i torial i de la pol í t i ca  b ib l io
t ecür i ;1 .  l 'Es ta t no ha l'Stabkrt quan t  a a l t res l ín i es 
de l  t ractamen t  documc !l t a l .  un marc l egal  que de l i 
m i t i  n, m b i t  de l a  se ,·:i , lc t i ,· i ta t  re l a t i vamen t o d 'a l 
tres i n i c ia t ives .  No  es pot d i r  c l  mate i x  respe c te a 
la i n form:ic ió n u mèri c:a ( ! an t i n d i l' i d ual i t zada com 
estadís t ica)  per a l a  qua l  l a  l ic i  de l  1 94'5 il torga : 1 
l ' i :\' [  un  monor,ol i .  de l'e t .  amb una , · is ió c en t ral i s t a  
q ue no semb l a  p a s  surcrada. 

En darrer l loc .  ca l assc11 , a l a r  que Ics en t i t a t s  au t()nò
m i q ucs esum espec i a lment hcn s i t uades per a p ro
m oure i e s t imula r accions de cooperac ió en t re cen
t re, i òrgans d i \"\:rsos ( p 1'1 h l i cs o p r i rn t s l .  or ientades 
a m i l l o rar c l  n i , d l  i l 'abast  de l  t rac t amen t  documen
ta l  e, i, tcn t .  De ret . c' I progrc<s iu  assol iment  de  les 
íi t cs esmen tades scri, m t'.· s c l rt·<u l t ;H d \m procés c,·o
l u t i u i r,a rt i c i p; 1 1 i u .  s i bé coord i n a t .  q ue d 'una  acc ió  
pu n t u a l  concr e t a . .1\ i ,ò i m r, l i ca  u n  cr i teri dcsccn t r: i 
l i t 1ador ¡¡ l ' i n ter ior del terr i tori au tonòm ic .  t an t  a 
n i 1 e l l  t cm.', t i c  o sec tor ia l  corn :i ls d i \'lTSOs n i ,·e l l s  t e r
r i tor i a l s .  l .  para l·l e l amen t .  Ics e n t i t a t s  au tonòm iques 
haur ien  d 'ésser Ics pr i nc ipa l s  i n teressades a pro
moure l 'ap l i cac ió cl 'n qucqs cri tais conpcrnt ius i dcs
ce n t r: d i t zador, a Ics acc ion s an il ÍOl!UC< de  l 'Adm i n i s-
t rac ió  Ccntrn l .  

' . 

4. SUGGERIMENTS D'ACCló EN CAMPS

ESPEC IFICS

4 . 1  PF R A L .l\ M I L I . O R A  DF  L'J\CC CS  A l . A  
DOC U !'vf E \J T.I\ C l ó  P U f3 1 . 1 C A D J\ I N O  
PLi ll UCADA DF. CJ\T..\ L U l\"YA 

4 . 1 . 1 .  L i\ S I TUAC I O  E X I STENT 

En absènc ia  d 'es tu d i s  cmp 1 1ïcs de t i r,us b i b l iomèt r ic 
:i c ;isa nostra . n :1 r t i re111 d 'a le:uncs  de Ics x i fres t rob;i
dc, en cis an i, l i s i s  �obre p,; trons  de pub l i c ac ió  i re
fer ènc ies c i tades ( 1 9 50-68 ) .  en l i t c ra t urn i n tcrnnc iona l  
de c i ènc ies econòm iq ues.  rea l i t za des per John Fkt
chcr en la seva tes i  doctoral ( Lou¡!hborough U n i vcr· 
� i t 1· .  J l)7 1 ) .  

- F.I s  a rt ic les de rc\' i s t il .  q u e  hav ien nnat subst i 
t u i n t  cis l l i bres com a m i tjà  de comun icac ió c ien t í
fi ca .  represen ta ven ja ,. ¡ 1 %8 cl 4 7 . 3  " o  de l  t o ta l  de
rckrènc ics c i t ades . i con t i nuaven  cre i xen t a una t axa
anua l  a cumul a t i va del  4 . 1 2  ºó .

- De l : 1  documentac ió  rest an t  (c l  52 .7  '';, <l ones . que
c , c ix a un  1 . 9'i  "ú  anu :i l  acu mula t i u ) .  c i s  l l i b res i
ma ter ia l  pub l i ca t  representaven c l  76 .5  ''i, . men t re les
t e s i s  i cl< documen ts de t rebal l  scriMs rcr,rcsen t aven
el 8 .2 "i ,  ( crci ,cn t  a una u1 , :i anua l :ictm1 u l ; t i ,· ; i del
5 '!,, ) ;  aques t  cr.: ixcment comla taria una rrc fc- r,:nc ia
c rl' i , cn t  pe l s  document s  de t reb; 1 ! 1 .  De la  par t  rl's·
t a n t .  la part del lkó correspon a la dornmcn taL" i ó
go\ ·crnamcn ta l .  u n  1 0  "IÍ · .  i un :i l t rc 3 <>;;, ; 1 c0m 1 1 11 i 
c :i c iom de  con grc,rns .



S i  la docl1mcr, t,1 c ió no p!1b l i cada t in c loe n t  e n  a quest 
tcrm� l a  de c i rrnl a c i ó  rest r i n)! ida)  és i m portan t  en 
aquc'1 t i plls de l i tcratllrn  ( h:i, icam cn t .  t eòrica i me
t odològ i c [) ) , mo l t  més ho ò cn documentació con
te n i n t  i n form:ic i ,1 sobre !111 terr i tori  de term ina t .  Efec
t i \,1me n t .  cbss i íica n t  cis d i vcTsos t i pus  de documents 
c l .:i horats per q u :i t rc orgai� i smes de gest ió i estud i s  
de  Ca ta lu nva . com són ;i r:i l 'A jun tament de  Barce
lona .  l a  Corporac ió  l\ktropol i t ana .  cl CEAM (Cen
tro de Es tud i os � Ascsoram i en t o  Metalúrgico) i el 
C I DC (Consorci d ' I n formac i ó  i Documentació de 
Ca t a l unya ) . ,d per íode 1 960- 1 97 3 (en basc a l  «Cata
logo Solcc t i \ o de Documcn tac ión Econòmica» ) ,  tro
bem que n omé,  un 1 3  "º  de l s  .364 documents (ex
c loen t  art i c h::s de  rc \· i , 1 a )  refe renc ia ts  al Catà leg han 
�stat  objecte de p u b l icac i ó .  

S i  b é  n o  rodc.:m donar  caràcter genera l  a aquesta 
dada concreta , í  . :'s i l ·l u s t ra t i v a de l  grau amb quC: la 
manca  de pub l icac ió es p l an teja , i de  la necessitat 
de con t emp l a r  aques t  aspecte en cl marc d 'una po l í
t i ca docu 111c.: n t a l  a Catalunya.  

Ca ld r i ,1 fer  :i l gun .:s observacions  add i c iona l s .  sobre 
les l i m i t;:i c ion,  e x i s ten t s .  fi ns  i to t . per a la documcn
t a c 1 ti p u b l i cada _  

a !  Part  de la documentació que es  pub l ica corrc,
pon a ed i c i ons  fe tes pel  mate ix  òrgan s  q u e  l 'ha ela
horacl a .  cl q u a l  no t é  com objec t i u  una d i st r ibuc ió  
m:1 , i nrn de  t i pus  comerc i a l ,  aconten tant-sc amb un;:i 
d i fmió  �clcc t i va de ca ire test i mon i al i /o de « p res
t i g i » .  A i xò té  com a conseqüènc i a  la d i ficultat d 'ob
t enc ió  c l  '¡¡quests documen t s  «publ ica ts» .  sobretot una  
vegada passada l 'embranzida i n i c i al de  d i fus ió .  

n !  Amb re l a t i va freq üènc i a .  la  pub l i ca c i ó  no i n c lou 
tot c l  ma ter i a l  e labora t .  s inó tan so ls  un  resu m.  més 
o mcnvs amp le .  l ai:..ò.  t an t aviat és j us t i f icn t  per
raons del co,t de· 1 ·c c 1 : c i ó  com de l 'apare n t  p et i t
1 1, 1m h 1-c cie lcc turo po t cnc iab .  A feg i m  que.  ma l aur a
d: 1 11 1cn 1 . lc , rL' t a l l : 1dc,  per raó de l  cost d 'ed i c ió  són
p< 1 r t i c u l a rmen t  d ri1's l i q uc, ,ohrc cb a pènd i xs estad ís
t ic s  i mater i a l  brut d,· t re·ha l l .  T: !mhé pot haver-hi
raon, de cen,urn pe• r  part de l 'on, a n i ,mc  pa t roc ina
dor de l  t rcb:i l l .  de cara a ret a l l ,1 r  cl t e x t .  Aq uesta
p reven c ió a la pub l i cac ió  pot  arr ibar  a la rc t i r,1 da de
l a  to ta l i ta t  de l 'ed ic ió .  com ha succdt . p .  ex . .  a l  P l a
de l 'A rca \-k tropol i ta n a  de  fü1 n:clon : 1 .

c l  S i  i n t rod uïm 1 · : i spcc 1 c  ! L' lll poraL co 11 , t :1 t : 1 rc 1 1 1  q u e· 
e \ i s t c i .,cn  rL' ! a rd, .  qu e· p()de·n  <:! -·Se' l' i 1 1 1 por ! : i 1 1 t , .  L' ll h 
p u h l i cac i tí de· docu !llL' l l t , .  ,\ Ics  g r:1 1 1 ,  n.: \ · i sks  L:conò
m i qu c s  i 11 t crn :1c ion: i l s .  hom c;, t irna  en 8 mc,o, ( q ue 
pot  a rr i b: 1r a 2 a m , .  en  e· I c : 1 ,  d e· J ' ,\ me' l ' Í c : 1 11 1 - L'(Hl l l 
m i c  l �(' \  i c 1\· ) c l  te· m p, q u e  p:1 s , : 1  ç 11 1 re l : 1  rc·cqJC i t', de 
1 ·: , r 1 i c l c I la ,e \ a  p u h l i cac i lÍ .  l)': i l t r:1 h : i n d a .  e' n t n.: ! : i  
cc·k·hr:1 c i ,í de  congrc· - 'm.  1 1 10111 c n t  çn ,· l q u : i l  lwm 
d i ,pu, : 1  úJrr c: n t m c n t  de « p rcpr i n t , » .  i 1 ·e· d ic 1 t·, dl'i i n i · 
t iva de Ics  acte, . poden passar ( 1  ras,cn sov i n t >  
2 : I l l _' -' . d '; i r , ò  h i  ] 1 : 1 pruu L' \ e' m p k, .  1 : 1 1 1 1  : 1  1 1 i 1 ·e· l l  
i n t e• rr ia c i t' l l H I  l'Olll : 1  C : I S < I  1 10- t r: t : ,, s,,mpu, i um : l )(l
(l l l l,(' !l l a t i l l l l  pou r J ' U rh:1 11 i ,m,· »  t O C l ) l : 1 .  ,, [ )ch: i 1 ( tJ,-
1 ; 1 l l r a \  a ,, .  e· t c .  

4 . 1 . ? \ C C I .SS I B I I . I TAT D E LS DOC U l\1F N TS
l ' l·l \ l . l C -\TS

Vt' i c·m ,H.-t l t"' cu 1 1 ,t'q i i ènc ies q ue aq ui.:s t ;i > i t u aL· r u  t é  
t' n il l i l> q u t'  L i  H 1 · ,, u;es, i h i l i t a t  dcb docU ll lL'n ! s  C s  
a d i r . en q u i n a me,ura . e l s  usumis es t ;m L' ll d i ,ro-

s ic ió d 'acced ir,  en un moment donat, a la  consul ta 
efectiva d'un conjun,  determinat de documents. d'en
tre l 'estoc de documentac ió exis tent .  

De i x ant  de banda el cas que el document s igui  pu
bl i cat i est igui dispon ible per a la seva adquisic ió 
pels  canals  comerc ials  hab i tuals, considerem en pr i 
mer l loc ,  Ics  d i fi cu l tats que un lector potenc i ,; J  pot 
trobar quan es tract i  de documents editats per l 'or
gan isme d 'origen i d i s tr ibuïts per canals propis .  cas 
freqüent en l 'Adm in i stració Públ ica . generadora d'una 
pa rt s ign i fica t iva  de la documen tac ió  econòmica .  
A l 'Es ta t  espanyo l .  a l a  d i spers ió d 'organ isme, cal 
a fegi r com en t rebanc add i c ional . la manca  de ccn
t ra l i tzac i cí efec t i va de la d i str i buc ió  de pub l i cac ions.  
ja n o  a n i vel l de tota l 'Admin i s t rac ió Púb l i ca .  com 
seria des i t jable (i és c l  cas d 'al tres països ) .  s i nó  n i  
t a n  so l s  a n i ve l l  m i n i s teri a l .  F i n s  i tot  quan existe ix 
un « servi c i o  de pub l icac i ones» a un  m i n i s teri . no és 
segur que crnt ra l i tz i  In  d i str i buc ió de tots els òrgans  
de l  d i t  m i n is ter i . 

�: s c l a r  qm· .  a l menys f ii consul ta de qua l sevol docu
men t  pub l i c at no haur ia d 'ésser p rob l ema  m i tj ,mçant 
c l  con t rol b i b l iogràf ic  subsegücnt  al d i pòs i t  l ega l .  És 
ac tuan t  d 'aq uesta mar n.: ra com cada es tat  d i sposa de 
la ha s-: mate r i a l  per fer i pub l i car  l a  ca tn logac ió  bii
, r ca  ci e J ;¡  producc i ó  ed i to r i a l  del país i posar a con
su l t o  l 'es toc a Ja b i b l i otecn nac ion , t l  corresponent .  
L 'Adm i n i s t rac ió  csranrnla fa  la reco l l i d a  a n i ve l l  
prov i n c i a l  i c l  t ractamen t é s  cen t ra l i t za t  (« l n s t i t u to 
B i b l i ognífico H i spa n i cm, i « B ib l ioteca N ac ;ona l » ) .  No 
ens  podem es tendre  en de ta l l s :  farem ún i c amen t  
ducs  observac ions  bàs iquc:s : 

- E n  pr imer  l loc . cl con t rol b i b l i ogrii fic no pn:t..:n
estendre 's més que subrc e l  mater ia l  i m près .  I n for
mes i est ud i s  n o  pub l i ca ts  o bt: de c i rcu l ac ió  feb l e
o res t r i ng ida .  n o  són  objec te de con trol  sistemàtic
of i c i a l .  A q u es t a  és una s i tuac ió  genera l i tzada a tots
e l s  pai'sos.

- En segon l l oc .  cl con t ro l  b ib l i og rà f i c  exerc i t  en la
prüc t i ca és d 'una e fect i v i ta t  mo l t d i versa �cgons cis 
pa1sos .  ,i\cwalmen t ,  a n i ve l l  i n ternac iona l . l a  coor
di nac ió  comença a ten i r  bascs rea l s .  p e!- la comb ina
c ió  de no rmes acceptades de c a t a l ogac ió  i l a  d i fus ió 
Lk c i n tes magn è t i ques conten i n t  Ics  f i t x es b ib l i ogrit-
1 , q u c ,  en form¡¡ t  com pat ib l e  ( M A R C ) .  ju n t amen t  amb  
1 · , 11 r i h u c i ú  d e· l ' I SBf\ pe r  a l l i b res. Amb a i xò .  J 'ob
ic' ,· t i u d 'u n  C , 1 11 t ru l  íl i b l i ogri1 fic U n i versa l  de i xa  de 
,n un: 1  1 1 1 . > p i : , . F , p : 1 1 ; 1· n .  s i  bé amb un re t a rd cons i 
d .: i - : i b k .  L 1 11 1 he' h , 1  L"o111 c· n �·at a produú c i 1 1 tes  amb  
f , 1 1 m : : 1  l l l l ï� \ !: \ IH' 1 ,- (Hnp : 1 t i bl c  M A l� C ) .  i\ flarcc
lon a .  la  B i b l i o teca lJ n i l'cr s i t ii r i a  i Provinc ia l .  que rep 
" n i \ c· l l  p ro ,  i 1 1c i : i l  cl d i pò, i t  lega l .  h ; i  i n i c i a t  també 
! : 1  ¡ , r,,d un ió de c i n k, 1 1 \ F lnL\ l {C  ( e n  co l·l aborac ió 
- i m h  l' i Ce· n t re· d e· Ci i lcu l de' l ; 1  L n i n: rs i 1 ;1 t  l 'o l i tèc-
1 1 1 c, l l .

1 · 1 1  [,, , 1 1 : 1  I L> C i c , r .  l ', 1 l l l ( 1 1 1om i :1 ca t : t l :m , 1 e· , i 1•c i \  t1 t , c  
la  l\ i h l i o teca dc Ca ta l u 11 1',t ac tu ï  com a B i h l i� t t:ca l\a 
c i , , 11 a 1 .  e' \ ,Tc· i 1 1 1  cl co11 1 ro l  h i h l i o¡zri t l i ,· .  i L·u r l ' ! i t u ïm  
f,1 1 1 s  d i , po 11 i h lc,  re,· :1 crn i :; u l t a .  sobre la prnduc,· i ,í 
e· d i ! u r i :i l  d e: C: 1 1 :1 l u 11 1  ; 1 .  

L 11 ca,  p: 1r t i c u l :1 r  t:s cl de k� rc\' i , tc,  ( puh l ic 1 c i o1 1, 
peT iòd i q uc.:,  i , c r iades en gc11L'ra l l .  q ue h : 1 1 1  de ser 
oh i c c t c t : 1 1 1 1 h.: d 'u11 con t rol h i h l io¡1 rid ic  ,:,pcc í fi c . \' i a
rq1 i � t rc i at r i buc ió  d 'u n  núme· ro i n t crnac ion . r l  d ï tkn
t i dad ( l ' I SSN . para l·l e l  , 1  l ' I S ! �� Jle'r a l l i bres) i J a
d i fus iú  de c i n t c:s ,rni b l a  dc·,L 1· i p c· i c', h i h l i o¡1 rii f i c : 1  en
fo rm;1 t  i n tcrnac ion ; t l  I S D r .  F�p: 1 !1 \ : 1 , 'ha  i nco rroi at
reCL'll tmen t  a aques t a  to sc:1 . t' ' l  ! : 1  q u al  t ,1mbc: l a  H i 
h l io t e' L' : 1  de C : , t a l unva hau ; · i . ,  d e· p rend re pa rt . enrc
µ i s t r: 1 n t  k, pub l i cac i ons pcTiòd iqucs ap,m:gudes a



casa nostrn, tant vigents com històriques. 

Ara bé. cl problema corrcrn per a un usunri és cl 
d'accedir a un article determinat d'una revista. i no. 
en gcnc�al. a (º!ª la co�lc_cció (com pot ésser cl cas, 
p. ex. d una serie estad1st1ca). El mètode amplament
estès a nivell interna..:ional és cl d'establir serveis de
fotocòpies d'articles �n biblioteques proveïdes d'un
important nombre de co�leccions (com p. e. les 50.000
de la British Librcary).

A Catalunya, en absència de biblioteques anàlogues. 
cal seguir la via de l'elaboració d'instruments auxi
liars. com catàlegs collcctius de col·leccions de revistes 
rebudes per conjunts de biblioteques (com p. ex. cl 
projecte corresponent corresponent a les 24.000 col
leccions de les tres universitat de Barcelona en col
laboració amb cl Cl DC), imprescindibles de cara a 
rendabilitzar-ne l'ús social. 

4.1.3. ACCESSIBILITAT DE LA 
DOCUMENTACIO NO PUBLICADA 

Recordant que incloem en aquest concepte la docu
mentació de circulació feble o restringida. direm 
que ens referim aquí al problc:ma que es presenta 
amb caràcter general a qualsevol usuari que. conei
xent la referència d'un document publicat, neces
sita cons u l ta r-lo. 

Hem elit ja que el control bibliogrMic. com a tal, no 
comprèn aquesta documentació. I això és cert. Ara 
bé. això no impedeix que, per a certs tipus de docu
mentació, alguns països no hagin establert. de manera 
més o menys sistemàtica, encara que selectiva i no 
exhaustiva, alguna mena de control, seguint la pau
ta marcada pel NTIS (National Technical lnforma
tion Service). Aquest òrgan oficial nord-americà rep 
còpia de tot document de n:ccrca o de planejament 
(no confidencial) elaborat per qualsevol òrgan de 
l'Administració o finançat amb recursos públics, i cl 
so met a tractament sistemittic triple: bibliogràfic. 
publicant la referència en instruments de senyalitza
ció; analílic. emmagatzemant la indexació i resum 
del contingut en cintes magnètiques per a la recupc
r.ició d'informació:. i. el que ara ens interessa. físic. 
oferint còpies (en fotocòpia o microfitxa) a demanda. 

Aquesta manera de procedir és un mètode genera,. 
assimilable al control bibliogritfic. que pot resoldre. 
de manera progressiva. el problema altrament inso
luble del control social de la documentació no pu
blicada, sempre que sigui nossiblc. per a cada país, 
obligar els òrgans productors d'un tipus de docu
ments al dipòsit de còpies en una central de tracta
ment. serà convenient establir un sistema anàleg. 

Alternativament, quan no sigui factible fer preceptiu 
cl dipòsit de còpies, sempre serii possible centralitzar 
cl tract.1111cnt al qual hem al·ludit. però sobre la base 
d'una n:collida de documents detectats per una xarxa 
de centr,·,. cul·lahorant de forma voluntl1ria i d'acord 
amb un pla. Així. p. ex. ho fan els centres universita
ris d'nrn:u del món que participen en la xarxa «Eco
nomies Working Papers», com també els centres 
francesos que participen a la xarxa «Micro-Urba», 
Jc documentació urbana i regional. 

Cada tipus de documents exigeix un muntatge adient. 
Aixi. per tal de no estendre'ns, afegirem als indi
c,1ts: Ics tesi, doctorals; els congressos. col·loquis i 
altn;s reunions: Ics conferències; etc. 
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Donada la importància, qualitativa i quantitativa. que 
hem vist que tenia la documentació no publicada. 
sembla indispensable que l'Administració catalana en
ceti ;:iccions (bi: per la via directa i preceptiva, bé 
per la via indirecta del recolzament cie xarxes cie 
rccollidn) encaminades al control progressiu dels di
íerents tipus de documents al·ludits. atenent tant a 
l'aspecte temàtic com als diícrcnts nivells territorials 
concernits. 

4.2. PEL RECONEIXEMENT [)EL DRET AL 
l.l.IURE ACU:S A LA [)0CUME\JTACTó DE
L'AD:-..1JNISTRAC!ó PL!fll.lCA

4.2.1. LA SITUAC!ó 1\/TFRNACIONAL 

En cl punt anterior. en parlar de documentació no 
public,1da. ens hem referit als mètodes adequats de 
tractament dds documents ,:dministratius. donant per 
suposat que existeix la voluntat que els docume.nts
siguin coneguts. De íct. però. és prou concgud;:i l ac
titud hermètica que adopten habitualment cis orga
nismes de Ics Administracions Públiques que consi
deren confidcncial tot ;:illò que no han publicat ofi
cialment. 

La conseqüència és que la major part de documen
tació generada en cl si de l'Administració Pública no 
és consultahk ni generalment coneguda per part dcls 
ciutadans. D'aquesta manera. aquests darrers no dis
posen dels mateixos clements d'informació per poder 
basar llurs crítiques i contrapropostes a les decisions 
dels poders públics. trobant-se així en inícrioritat de 
condicions. 

En una societat democràtica. que es basa en cl con
trol de l'Administració Pública pi.;r part dels ciuta
dans i els seus representants. no sem bla pas justi
ficable la restricció informativa a què hem al·ludit. 
malgrat que ha estat i és encara la situació corrent 
a la major part dels països democràtics (no diguem 
als altres). 

Al contrari. un corol·lari immediat de la sobirania 
del poble i de la llibertat d'informació hauria d'ésser 
d principi cie la publicitat de tot document adminis
tratiu. amb cl reconeixement subsegüent del dret d'ac
cés als dits documents per part dels ciutadans i la 
instrumentació dels canals adequats per poder-lo fer 
efectiu. 

És així com ho h;:in reconegut diversos països durant 
cis darrers anys. dc:sprés de l'acció capdav:intera de 
Suècia. en incloure a la seva darrera Constitució del 
1974 (Cap. 11, art. 4t) l'esmentat principi de publici
tat dels documents administratius, pel qual qualsevol 
document generat o utilitzat a l'Administració és pú
blic de ple dret. de manera que és consultable. foto
copiable i publicable als mitjans de comuni..:ació �o
cial per ¡,art de tot ciutadà. Cal entendre document 
administratiu en el seu sentit més ample incloent no 
solament estudis. informes. arxius informatitz.:its dr. 
dades. etc .. sinó també expedients. correspondència 
amb l 'exterior. memoràndums interns. etc. Les úni
ques excepcions vénen determinades i.;xplícitament 
per les pròpies lleis que regulen aquest dret i es 
refereixen a matèries com la defensa nacional i la 
política exterior. entre d'altres. ParaHcbment. i com 
a complement necessari d'aquest dret. hom n:concix 
i emfatitza cl dret a la protecció de la intimitat <le 



lé:, persones (anomenat «pri\'acitat»). Remarquem 
que aquest dret a la intimitat no podria pas ésser 
aplic::it a l'Administració Pública com a subjecte, ja 
que. per la seva propia natura. és patrimoni col·lcc· 
t;u de tots els ciutadans. 

Amb cl rccone;xcmcnt d <1qucsts dos drets, la pràc· 
tica (sovint abusiva) d'atribuir cl car11cter de «confi· 
dcncial» a molts documents deixa de constituir un 
mecanisme de defensa de l 'Administració enfront 
del ciutadà. i recupera cl seu ple sentit i mesura de 
protecció del ciutadà enfront de l'Administració. 
D'aquesta manera, els països democràtics combinen 
aquests dos drets. que es reforcen mutuament, quan 
Ics dictadures. ben al contrari. no en respecten cap 
dels dos. 

Val a dir que en ser aplicat aquest dret a d'altres 
països (finlàndia. Dinamarca i França. entre d'altres) 
ha sofert restriccions. França. en aplicar·lo per llei 
adoptada el juliol del 1978. dóna una llista tancada 
de tipus de documents dt: lliure accés. entre els quals 
no apareixen. per ex .. ni la correspondència interna 
ni externa. En canvi. hom precisa que formen part 
de l'Administració tant Ja central com la local i ins
titucional. així corn les empreses públiques i les pri· 
I a des concessionàries d'algun servei públic. 

\1lés recentment. a Ja seva darrera assemblea parla· 
mentiiria (febrer Jg7lJ). el Consell d'Europa va apro
var un conjunt de recomanacions instant els governs 
a instrumentar cl lliure accés del públic als docu
'llents administratius. 

Evidentment, 1.:-s conscqüènc.:ics que se"n deriven per 
al control directe de l'Administració Pública per part 
del ci:.itadà són c.:larcs i importants. l això no sola
ment pel que fa als interessos personals dels ciuta
dans sinó també pel que fa al professional dels mit· 
ians de comunicació social. cl qual pot fer ús de la 
informació obtinguda. amplificant-ne cis efectes i, 
de vegades. aixecant de nil"cll la problemàtica: amb 
això. un problema particular pot esdevenir un pro
blema polític. la solució del qual pot tenir com a 
conseqüència un nou avenc en la democratització de 
l'Administració Pública. 

A més a més d'aquestes conseqüències. J 'aplicació del 
principi que comentem pot tenir efectes favorables 
per a la gestió interna de la pròpia Administració. en 
la mesura en qui; afavoreix la circulació de la docu
mentaciú entre cis seus diferents òr¡i.ans i nivells 
territorials que massa sovint actuen com si es tractés 
d\111itats aïllades, contribuint d'aquella manera a la 
millora de la seva eficiència. 

4.2.2. CONSID ERACIONS SOBRE L'ESTAT 
CSPAf\. YOL 

C ii Jir que. a J"Estat espanyol. encara no existeix 
un;, cunsciència suficient sobrt: aquestes qüestions per 
cal yue tinguin cl seu lloc assegurat als textos legals 
rrumulgats a la nova situació democràtica. l. així. 
la 1lli1·;1 Constitució no incorpora explícitament, entre 
c·I conjunt de drets rcconl'gut;,, cl de lliure accés als 
docu111c:nh administratius. 

T .-inmiltei,. 101 i h:1vcnt desaprofitat aquesta oportu
nitat. la Constitució espanyola. en reconèixer d'una 
forma m¿, ).!Cll�riea la lliht:rtat dïnformar i dïnfor-
111,1r-,e. perniet la promul¡wciú · d"una Iki específica 
i115trnmcntanl .lljllt:,t dret. l',:r ai,ò. tan sols cal que 

existeixi l:.i l'Olun:at política de fer-ho. F1 tr.atcix es 
pot dir del projecte d'Estatut per a C.ic;,Junya. l. en 
aquest sentit. indcpenrlentrnent del que es faci a 
l'Estat espanyol. la nova Administració cataiana (Ge
neralitat i Ajuntaments). pot exercir un paper inno· 
vador i exemplar, impulsant una transparència infor
mativa que. com s'ha vistt. no pot limitar-se als co
municats de premsa, sinó que cal ampliar-lo a l'accés 
als documents originals. amb Ics excepcions que cal
gui, tant per a protegir la intimitat de les persones 
com els que arreu són considerats veritables secrets 
d'Estat. 

En Ja pràctic¡,, l'efectivitat del dret de lliure accés 
a la documentació administrativa dependrà de l'ade
quació dels canals que s'instrumentin als diferents 
tipus de documents. Per poder il·lustrar-ne alguns, 
assenyalarem els següents: 

a! ACCÉS A EXPEDIENTS, DOSSIERS J ARXILJS 
MANUALS DE GESTIÓ. Cal fer possible la con
sulta «in situ» d'aquests materials i facilitar còpia 
(si cl material ho permet) a petició. 

hJ ACCfS A ESTUDIS l INFORMES. EI tracta
ment adequat és el que ja hem assenyalat en parlar 
de la documentació no publicada elaborada a l'Ad
mi.nistració Pública (aparta\ 4.1.) amb l'exemple del 
NTIS. de cara a fer possible !"oferiment de còpies (fo· 
tocòpia o microfitxa) a demanda. completat amb ins
tnimcnts de senyalització bibliogràfic.t i de recupe
ració. 

e! CIRCULARS. DIRECTRIUS I ALTRES DOCU
MENTS D"INTERf::S GENERAL. El tractament lògic 
a fer és cl d'edició dels textos complets en publica· 
cions n:gulars. 

No parlem específicament dels arxius informatitzats 
d'informació numèrica que han estat contemplats a 
les subponèncics precedents i sobre els quals la pràc
tica habitual als països esmentats consisteix senzilla
ment a subministrat còpies de les cintes magnètiques. 
correctament documentades. 

4.3. BREU AL LUSló A DUES UNIES 
D"ACC!ó FONAMENTAL 

Encara que no disposem del temps necessari, no po· 
dem acabar sense fer ni que sigui una breu al·lusió a 
ducs línies d'acció que són realment bàsiques en cl 
marc d'una política dïnforfllaciú documental. No fem 
més que indicar les seves característiques essencials. 
segons el nostn.: criteri. sense dcscnvolupar-le, ni ar· 
gumcnwr-les. 

Com hem dit ab:.ins. no pot donar-se per complet cl 
control social de la documentació generada en un país 
fins que. a més de gar:intir que tots cis documents 
siguin accessibles per a consulta. no es garantl'i,i 
que siguin recup..:rablc,. l. per tant. cal que C1talunva 
e, plantegi la necessitat c!":,nar cobrint camps docu· 
m..:ntals específics (rcllnanb per ra<Í de la matè'ri;1 
i/o de nl'ccssitals de grups d"usuaris). mitjan.,:ant 
L111itlisi del contingut informatiu dels docurm:nb di: 
tota mena seleccionat,. i l't:mmag,itzemat de les rcf,. 
rències i Ics anidisis en bascs de dade, bibliogritlilJues 
en suport informàtic. I això, dc manera contínua 
rcr a cada c1mp. puhlicanc re)luL,rmcnt huclktin, 
dt' ,e111;dització hiblio¡:ritlica i indt>\S. com a 111<1ru· 
mt·nts ·J� mantcni111c'nt al corrt>rlt d.:ls usu�r·is intcrè,· 
s;11�. P;1r,1l·lclarnent. caldri1 in,trumcncar mc,ani,mi:, 
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or¡¡;initzatius quc permetin cfica,;mcnt la recerca rc
trospccti\ a sobrc J.:s Jitcs bascs. a demanda especí
fic, dels usuarb. quc és l'ohicctc del punt següent. 

Sense ,·ntrar L'll cu11,ider:1cium de tipus tècnic. farem 
nomò unes ubs..:rvacions Je t·aràcter !?Cncral. 

Ta ,'ha fet csmcnt en d'altres p;1ns d'ac¡u,·,ta l'L,nc'n
cia, en trac:ar dels problemes J 'ad..:quació de l 'ofert¡¡ 
a Ics nece�sitats dïnforn1;1ciò numè-ric:1. de ia com<.:
niència d'..:stablir. entre k, institucions implic;1dcs. 
mec¡¡nismcs d'aprl'llCnWt¡!l' i d';1dapta,·ió mÚllW !\i,ò 
és \iilid tamhé per a la i11furmac1<Í ducum..:ntal. l. p<.:r 
wnt. caldri1 que l'Ad111ini,tr,1ciLÍ Púhlica cat::1la11;1, scn· 
,e defugir Ics ,c1·es n:,ponsabilitats (marcir objectius 
i prioritat:;. establir eb mitjans i aportar cis n::currns 
necessaris a l'as�olimcnt d'un millor control ;:ocial 
dc la do<:u 111cnraciól. ho faci amb cl concurs dcb 
agents. ,lctius i passius. quc inten·e11,·n de fet L'n cis 
processos de transferència de la inforniació documcn
wl. Ai'<Ò implica. per a la producc:ió de bascs de 
dades bihliogriific.¡ucs. privih:giar Ics accions d'incita
ció a 1.:entrcs per tal que constitueixin xarxes d'anii
lisi i rccuperació de GOCumcntació cn cn111ps especí
fics. Co111plcmcntúri,in1cnt. però. caldri1 que l'AJmi
nistració garantci,i la mà,ima compatibilit:it de Ics 
bascs per a fer t0cnicamcnt possible l'intcrcanva a 
nivell internacional. mitjançant l'npl'cació de les nor
mcs i rccornanacions dcb or!Wnisrncs internacionals 
adients (150. U'.ISIST. Ul\'rSCO. etc.). Ai,í ma
tc1, caldrà. partint cie la realitat Jeis recursos mate
rials i ins•itucionals c,istcnts. establir mecanismes de 
coordinació a ni\ell de Catalunva. ai'<í com també 
:1 nin:ll de l'Estat espanyol i intérnacional. Precisem 
que. per a la informació territorial de Catalunva, 
poden ser pertinents xarxes documentals per als àm
hits local i cornarrnl. a més del nacional. per a certes 
matèries. Per a la informació no territorial. en canvi. 
la ,ortida lògic.i s..:ria la participació <le centres espe
cialitzats J,: Catalun�a en les '<arxcs internacionals 

Aprofitem l'avinentesa pt:r a informar que estil fent 
eb seus primers passos una primera :-.ana basa
da en aquests crit.:ris. Es tracta Jc la xar,a sobre 
documcnt.ició econòmica catalana. combinada ¡imb 
una altra ,obre documentació d'economiil dTsparwa. 
ambdu..:s promu¡wd..:s a ini<:iativa del CIDC. que hi 
aporta a més cl sistcnrn dl' tractament iníormàtic. 
internacionalment compatible (cedit pt:I Centre Je 
l)ocumcntation Scicnces Humaines. Je París).

rinalmcnt. cal plantejar-se corn una línia concreta 
d';1cció. l'establiment d'una xar\a. ja no de produc
' i Lí. sinó enfocada a la recuperació de referències i 
accés als documents. dcs de dif..:rents punts del ter
ritnri. en particular. cis rr.unicipis i Ics comarques. 
;\I\Ò és c,pe,:ialm.:nt important per a la iníornw\ió 
11.:rritori,il. i ;1punta a fer pos,ihk que qu¡iJscvol. c1u
t.1di1 inten.:�,at en la duutmcntaciò del seu propi ter
ritori hi ,tllnki,i. ,en,l' nec<:�sitat de J..:_splaçar-sc 
d'aquest. Ln la priictica. això e, tradueix en la 
..:rc',tl'iL > de· L'Clllrl·s. que cm111:1gatzcmen a la vegada 
la dorn111ent:1eici �obr.: cl seu territori i la de carücter 
rni.:s g<.:n<'l,tl del, 11i1clb �upcrior,. i q'. 1e dispo.scn deb
it1�trUl11L'lll' d.: rL·cupcració tk rdcrcnc1cs (1nforma
tit1.ats o nul tant sobre aquell.i documentació emnw
¡¡atzernada <..orn ;,ohrL' l.i disponihk ..:n d'altres terri
tori,. 
L a informació no territoriul (científica. ti?cnica. meto
tÍològica . ). pel ,eu ú, independent del territori en 
.;! qu,il ha nt.1t clahorad:1. ha cst.1t tractada Fi a 
ni\dl i11tcrnariorwl. i ai:-.ò ens permet ¡¡auJ 1r del trl'
h.tll de tr:1ctaml'lll documental realittat per d'altres 
p:mos. l-:11 la pr;'1ctira c"istci,en uns circuí.t� intcr·
n.1cit >n,il, de <:in.:ulari,í Je rdn0n<:il·, que. rnrtpnçant
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l't1s del telcor,xés. han conegut cis darrers anys un 
dcsenvolupnmcnt espectacular. A Cntaiunya hom ac
ccJcix actualmcr11. a més de 100 hascs Je JaJcs hi
biiogrüfiqucs que cn1111ag:it7emcn uns 55 milions <.Je 
rdcr0ncies (entre Ics quals n'hi ha tambi.: sobre in
form;ll'ió territorial: cstadbtiqucs. economia nplicada. 
:1rb;111 i, 111c ... ). 

La '<ar:-.a territorialitzada descrita. enfocuda com hem 
I i,1 c,pecíficamcnt :1 l,1 sati,f.icciu de ncccss1ta!;, d'in
for111 ,1ció ,ohrc cada i1mbit tcrritori,,1, put servir a la 
1·e¡¡acla Je punts d'accés. dirL'cte o indire<:te. als cir
cuits rnternacionals de què hem pari"t. Encara que. 
com é-, lògic. h:1 d'c,tar complementada per Cl'l1t r·:, 
sectorials cspecialit7,lts. per a sen ir bà,ica111e11t :1 Ics 
ncccs�itats de la recerca teòrica i aplicada. 
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l PLANIFICACIÓ 

,\cwalment. un bon nombre cie països d'àmbit occiden
tal disposen de mecanisml'S de phmificació econòmirn. 
tot i que l'ls diferent� models i experi(:ncic� prcscmin
graus variables de cocrcicí o vinculació -en alguns ca
sos inexistent i. l'n d\iltres. només aplicable al sector 
públic-. cie µcnl'ralitz:1ti1'l i cie \ectornzació. ;\quest re
curs a la planificaci<Í econòmica. cntes:1 com J'clahoració 
i l'apli:.:ació de plans ¡;lobals i coherents, constitueix un 
fenomen n.·lati\·mnent r,cent. però que recolza en uns 
antccc:dents més llunyam proragonitz,tts per diferenr:; 
formes tfrnten'l'ncinni,nh: estatal en l'cconnmia. 

Tal com ho plan reia l leilhwner (l). l'actual situació de 
planificació eco1H'nnica gc·ncralitzada es pot interpretar 
com cl darrer estadi d'un prou:s �radual dïnrer\'encio
nisme esrnt,1! qm·. cxL·mplilicn :1mb el cas dds Esrats 
Units. es podria ripificar en tres períodes de diicrcnt 
cont i ngu t. 

l·l primer d'aquests períndt's podria cornpn:ndrc. apro
ximadame111. l'l't,1p:1 tflll' ,·a dl', de Ics primerc•s d<'.cades 
del x1x fins a l.1 "unr:1 ci\·i! ;imericana. cwpa en la 
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qual el govern inicia una siTie d'interwncions en l'eco
nomia amb d propòsit b:\sic cl'c,rimular de manera di
recta l'cxp,rnsió econòmica. Durant aquest paío<lc. el 
diner estatal i fcdet.11 va possibilitar la construcció d'una 
mfrastructurn de carreteres. can,1ls i ferrornrnls, així com 
d'educació púhlira. Concrciament, projectes com cl del 
Canal Eric. els ferrocarrils transcontinentals o -més 
rard- cl . Cm al tk Pa1um .. foren tan estratègics per a 
l'expan,ió del c,1pi1:tlis111c nnrd ameridt com actualment 
ho han cst,n ks a11topi.sres. l'.1vi.1ció comercial o Ics 
i nclú,trics d'arrnamen r. 

En una segona etapa. un dels moments més representa
tius de la c..¡u.11 podi ia coincidir amb cl Nl'w Dea! de 
r Rnosn-clt. els poders pt'1blics ad,lpten com a principal 
forma d'inten·cnci,)rnsn1L' c·coniimic la proliferació d'a
gb1Cics. com ara J.1 l ntcr,t.Hc Commcrcc C:ommision o 
la rcderal Tr;tdl' Commisinn o ,'1clhuc cl mateix Federal 
Resl'rve Systcm. En aquest cas, però, l'objectiu <lc l'in
t<.:rvencionisme no é� ja tanr l'expansió econòmica, sinó 
més a\'iat la rcgulaci6 d'uns mercats que Ja forta em
penta del procés competitiu havia situat en posicions 
delicides i. <.:n al¡1uns c.1s()s,. fins i tot de bancarrota. 

La darrera etapa. l 'esperi t de la 4ual sorgeix a nivell in
rdlcctual ja abans de la segona guerra com a reflexió 
de la gran crisi dels anys trenta, però que en la pràctica 



i n t c:rvencion i s ta no s ' inaugura fins després de Ja guerra, 
fóra l 'etapa keynes iana ,  carac ter i t zaJa per la manipulació 
dc Ics pol í t iques fiscals i manct ,\ r ies  per part dels go
verns ,  amb l 'ohjcc t i u  més complex <le manten i r  l 'econo
mia en uns n i vel l s  acceptab les d 'ocupació ,  d 'estab i l i ta t  i 
de benes tar .  

En el cont ex t  d 'ac.¡u esr esc.¡uema, l a  p lan ificació econòmi
ca actua l  apare ix L'n cena manera com la sín tesi <l 'ac.¡ues
tes d i ferent s  ac t i 1 1 1ds i n te rvencion i s tes i es pot i n ter
pretar ,  en la se\'a opcranv i ta t  act ual . com una coordina
c ió  cohnent  d ' i n t ervencions governamenta l s .  

2. BASES TEÒRIQUES DE LA PLAN I FICACIÓ

Les in tervencions econl'Hrnques governamentals ,  l 'expre s
s ió més moderna i més completa de Ics quals fóra la 
p l an i l i rnc ió, se sus tenw i n evi tablement -encara que no 
sempre exp l íc i tamen t- en alguna teoria o i n terpre tació 
de com cl cre i xerncnt  pot ésser accelera t ,  corregi t o con
trol a t .  Es t racta ,  bàsicament ,  de de tec tar les principals 
res t r iccions que d s i s tema planteja al creixement econò
m ic 1. un cop de t l'ctades . organitzar u na estra tègia d ' i n 
tcr\'l' rKiÓ  o de  p lani ficació suscept i ble d 'anul·lar o de 
sua\' i tzar aquestes res triccions ( 2 ) .  

F:n aquest senti t .  una  teor ia -o fam íl ia de  teories- del 
cre i xement parte i x  del principi segons e l  qual el nivell 
d 'output  és determ inat per la c.¡uanr i ta t  J ' i nputs d ispo
n i bles .  Es a d ir ,  una macrofu nci ó de producció rela
ciona el PNll amb l 'estoc de cap i t a l  i el volum de mà 
d 'ohra disponih lc .  de manera que les , ·ar iacions del  PNB 
-taxes de creixement del producte- són funció del
comport amen t d 'ac.¡uests i nputs .  Un cop establert aquest
pr inc ip i  hilsic .  una  peça add i cional d 'aquestes teories és
la consta tació que l 'ofert a  de t reba l l  és determinada en
gnrn part pel cre ixemen t dcmogrà tïc -que no sol re
g i s trar canvis apreci ab!t·s més que a l la rg term in i- i ,
alhc,ra, pe r  una i n 1crre lac i l'i de  factors soc ia l s  i econòmics
cc>m plexos que ckcide ixcn qu i n:1 proporc ió  de Ja pobl a
c ió és econòmica lllL' n t  ani,- . 1  ( d i sponible per a J a  proJuc
c i6 1 .  A.questa i n tcr¡m · t;KÍ Ó dc· I creixemen t  econòm ic 
-que  s i tu a  com a bàsicament  exogen l ïnput trchall
jus t i fica que . en mol ts cisos. c is processos de planificació
s 'hagin pq ropos,l t cnm a objec t i us p r i ori tar i s  l 'augment
r.'tp id cie l a  i nn·rsió nctn i l '<' l l'vació de l a  p roporció
de PNB ass ignat  a l a  invers ió .

Una segona tn>r Ía  al tcrnat i \·,1 Lkl cn, i xcmcnt econòmic 
f, , rmulada sohrc·tot L' ll c l  cnnt l'X t  de ls  pa'isos econò

m 1 c1mem ,!vança ts- es hasa en l a  consideració c.¡ue ks 
rc·st r i cc ions estrn t l·giq 1 1 l's dels processos de cre ixement 
r 1 < >  cons i s te i xen tanr en l '('sc;1 ssc· tat  d ' i np 1 1 t s  o en cl seu 
poc d i 1 1 : 1 l ll i sme, com r.;n un n i \' l · I I  i n sa t isfactori  de les 
np,'Cl a t i \·es de l a  ckmanda i d ' i ncertesa enfront del  fu
t m .  Segons aqm:s t enfocamen t  de demanda,  per tan t ,  l a  
p l an 1 f it:ac ió econòmica s 'or i en ta cap a redu i r  aques t a  in 
L'c'rt c· sa i a m i l lorar la  contïança empresa r i a l  e n  ei sen t i t  
d 'c ·xpc·cta t ivcs d<' cre i xement econòm ic més  ràpid i més 
es tab le  en cl fu tur .  

1 . 1 1  cl con text  d 'a4ues ta mterpretac10, doncs, l a  p]an i 
íicació  cco:iòmica e s  reve la com un  instrumen t và l id per 

. a contribui r  positivament al crei xement ,  mi t¡ançan t  l a  
previs ió quantitat iva, l a  coord i nació de l es prospeccions 
Je mercat, l 'enfort i ment de l 'opt im i ,mc i nversor i la 
formulac ió d 'object i us preci sos i de Ji renrius gene ra.I s 
de polít ica economica. 

Convé assenyalar que la pl ani ficació governamental no 
implica necessàri ament que cis poders públ ics hagi n 
d 'obl igar unes empreses o uns sectors dctcrminais a 
adoprnr pol í t iques d 'i nv<:rsió espedtïques . En aques t 
aspecte, cl govern pot inten tar alterar les perspecti ves 
im-crsores de determi nats sectors o empreses de manera 
i nd i recta , m i t jançant  previ s ions detal l ades i l 'anunc i  pt'1 -
bl i c  de l e s  d i rect r ius  de política econòm ica que pretén 
,1pl icar Jurant e] període cie vigència del Pla: d'aquesta  
manera, no  s 'han de  produir necessàriament i n terferèn
cies governamentals a n ivcl! microeconòmic .  En defini t iva .  
l 'ac t i tud que der iva  de l a  i nterpretació del creixemen t 
basada en Ics expecta t ives de demanda consis te ix a con
siderar que la p l an i ficació pot assol i r  una reducció de 
l a  i ncertesa amh més eficàc ia c.¡ue no pas Ics empreses 
actu ant autònornament en e l  mercat , àdhuc en circums
tànc ies de comportaments ol igopol íst ics .  

La c i rcumsr.)nc ia que una economia p resent i  un n i\'cl l 
sign i tïca t i u  de relacions comerci als amb l 'exterior res ta 
cred ibi l i ta t  a la tesi an ter ior. en la mtsura en què- la 
plani ficació difíci lment pot redu i r  -ni con trolar- la  
incer tesa exter ior .  En  ac.¡uesres cond ic ions ,  l a  reducció de 
la incertesa respecte a l 'evol ució de la demanda domès
tica no serveix de gai re si les pcrsp<:ct i ves de bal ança de 
pagaments  romanen incertes i espec ia lment  si -a caus:· 
d 'uns n i vells in sat i sfactoris de rese1 \'CS exteriors- cl 
nivell d 'exportacions esdevé la pri nci p,1 1  res tr il'l'ÍÓ al 
creixemen t i, per tant ,  el seu factor-c la 1 1 .  1\ n i ,·cll ' tcòr ic ,  
cl reconeixemen t que en alguns casos la  res t r icc ió ex terior 
exercei x  un paper dcrerm inanr e� troba a la  basc del 
model que ha es tat anomenat  d '« expurt-li'd ['..rozctb» .  

3 . CRISI  ECON Ò M I CA l PLANI FI CACIÓ

,\ l marge de l<'s i nr erpretac iuns csmcn 1 adcs . q 11c han 
sust, ·n ra r  o jus t i fi ca t  la  convcn i i: nc i a  d 'u n a  cena plan i 
ficac ió .  la gr:l\'cta l  i pers i s tènc ia  de l ', 1ct 1 ial rr i s i  cconh
mica i n tern,1e ional -sla.dlation, desequ i l ibr is  de balança 
de pag,11ncn t s  i cr is is i ndus tr i a l s  sccwri als- e, 1g<' i X L'n 
ck cada país una ass ignació m(s pruden t de ls seus rc
cursus <'Conbrn ics, una coord i n aci lí d ':1q 1 1cs t ,  mé, acu rada 
i un csfor( de compa t i h i l i tzació de ks cap,1C i t a ts  f inan
ceres amb Ics prior i t a ts soc i a l s .  

Als  Esl·lts Un i t s .  pa í s  t rad ic ion ,1 lmc·n t recelós enfwnt d,· 
qua l sevol mena cl ' i  n rn,·e1iciun i sn1.: í ('dnal i .  sobreto t .  <k 
q 1 1a lse\·ol i nt <'n t de plan i ( icaci <í econòm ica .  aquesta niés 
gran consc i i:·nc i ,1 res penc a l 'assignació dt· l s  recu rsos s 'ha 
rr: iduït -:m an de Ja crisi- en una �es 1 ió  més pruden t 
i coord inada .  Concretamen t .  el paper més aet i u  del ¡;n
\'ern fcdcrnl  en J ' ,ic t i v i r ar ecnnt'1m ica fou sanciomlt  expl í
c i tamen t l' n d 1 1es I l<' i s  presen tades al Congrés el 1 97<, 
-l le i s  f f 1 1mphr<' ,·-. J a\' i t s  i T iumph rcv- H,1wk i ns-. (Ill<' no
con templen e\· id¿· n tmrnl c1p t i pus  de J.1 l a ,1 i ficaci6 co<:rci 
t iva ,  però que poden po rt,l r  l 'economia nord-amencana
més en l lit de la batnia d ' i n tc n·enc ions t con tro l s  frag
mc:ntar i s  que íins :tra han c.1rnc rer i t za t  l 'actuació del go
\'ern fcdnal <'11 matèr ia  <'conòm ica 1 3 ) .
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En sín tesi , aques tes ducs l l e i s  pretenen ,1sso l i r  t res ob
ject ius d i ferenc i a t s .  En pr imer l l oc. organ i tzar de ma nera 
s i stemà t i ca i e:-.hnus t i va  la rl'co l l ida d ï nform,1c ió  ccom'1-
m ica que perm et i  d 'e l aborar una  macrn ta t 1L1 i npu t-ou tput  
amb cktal l de  to t s  c i s  fl u xos de recursos a n ivel l in tcr
indus tr i ,,l i iidhuc i n tercmµresar i a l .  I -: n  se•gon l loc . esta
b l i r  una ofic ina cie p l an i ficació ccon<'im ica -f(l)!Jm1iic 
/Jlan11i11g Board- depenen t  dv l 'Ofici na E\cc1 1 t i \·a del 
Pres iden t ,  la funció de la qua l  fos la  ddi 1 r ic i c.í d 'r1l, jcct i u ,  
econòmics m icro i m acro recomana ts pe· !  Congrés i cl 
Pres iden t .  

l .  e n  da rrer l l oc, actua l i tzar l 'l:'111¡,lo r111e111 ;lct d e  / 'NG ; 
men t re que aquel la  l ici  compromet i a  cl govnn a asso l i r  
e l  n i \·el l  d 'ocupació m:h ima « real i tzable» ,  Ja 110\·,1 ]k i  
H-I I define ix  J a  plena ocu pació com aquel l a  q ue tol •,ra
un 3 ªó d 'atu r .  Concreta men t ,  cl govern es compromet a
assol i r  aques t  ohjecr i u m i t janc;ant  Ics actuac ions de pol í
t ica liscal i mone tàr ia  i, en  cas que no s 'obt i ngu i n  resu l 
tats sat i sfactor i s ,  actuan t  com a «empresari d 'úl t i m a i n s
t ,'inc ia ,, ,  c i rcumstiincia q ue suposa el rcconei xc· 111e11 t dl·
la func ió subs iJ i ,' tr i a  de l ï�sta t .

El darrer punt  de la nova ac r i tu d  nord mner icana pus:1 
en relleu una  cons iderac ió de t i pus  mo l t  més gennal . 
segons l a  q ua l  l a  p l ,m i ficacicí econbm ica podr í.i  con,t i t u i r  
un  i ns tru ment  hii,ic d e  l l u i ta n11 1 t ra una c i e· k s  p r i n ci
pals d i ficul tats que p lan teja l a  cr i s i : I Ï nlTl'lllCIH con t i nu  
de  les t axes d 'a tur . 

En aquest aspenc , la dec la ració dl· pr'.1p�1s t t s  c ie! \'T I PLi 
francès estahlc ix  exp l íc i ta m e n t  que l estorç d..: la p lan 1 -
licació s 'ha  d 'or ientar rnp a l a  l l u i ta cont ra u n  nou t ipus 
d 'a tur ,  qul' és anornt·n,n «a tu r  d ï n cc1hl·r ,:· 11 c i a»  l·l ) .  Tot:1 
s i t uació d 'a tur  tradueix bb\· i ament un d,· sa just  l'n t re ufer
ta i Jcmand,1 de feina : però Lnur  ac tu ,1 !  nn es pot l'n 
tendre només com l l ll a t u r  C(ln j un t u ra l  q 1 1 L· una  n:prcs,1 
del  crei xemc:n t econi:m1 ic gl()bal b; i s t .1 1 i ,1 :1 l'l i m inar .  s inó 
també com a resul ta t  d ' 1 1na i n ad:1p tac ic.í progressiva cu t rc 
la na t ura cie Ics ocupac ions  ofcr ll"s i ! : i  n,u u ra de lc, ocu
pacions deman dades . Des c l  'aqu es ta  perspec t iva .  re·su l ra 
i nt uït i u  que enfront d'una i n adap ració d 'aqucsra mena 
[a plan i !irnc ió  aparei x cuin 1 1 1 1  i n s rrunwnt  òpt i m  de po
l ítica cconòmiut . tuta ,·c·gacla q ue: cap noció resumeix 
mi l lor la funció del Pla que Ja del terme «coherènc ia» .  

4. OBJECTIUS DE LA PLAN I F ICACIÓ

Tal com es  desprèn cl 'aq 1 1estcs cons i,leracinns entorn de 
Ics bascs teòri qu es de l a  pla n i fi cac ió econòmica. l 'ob ject i u 
pr ior i tari t radic ional  (k l s  esforços de pLrn i f ieac ió fou 
I '�ssol i mcn t d 'una taxa màxima cie crei xemen t econòmic ,  
m i t j ançant una acceleració i u n a  raciona l i t zació de la  
1m·crs10.  Aques tes matei xes cons idnacions suggereixen 
que l a  cris i  econè,rnirn actua l  ha apon at  mot ivacions no
ves ----0 ha rcc lass i lica t  com a priori tàr ies mnt i\'ac ions 
abans més secundàries- de la plani ncacic'Í ,  que ara s 'o
r ienta més dec id idamen t a coordi n ar object ius  d i feren ts 
i a dotar de  corcrènc ia  pr ior i ra ts  simu l tànies i sovin t  con
fl i c t i ves ,  a lhora que i ncorpora com a objec t iu  sign i fica t i u  
la  l l u i ca con tra l 'a tur .  

Tot  i que c i s  objec t i us de  caràcter regional de l a  pla
n i ficaci ó  econòmi ca han es tat trad icionalment més aviat 
secundaris,  pro pbsits com un repart iment regional equi-
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l tbra t  de les acr 1,, ra ts  cconèmr iquc:s o una cert a orc l L'nac i ,í 
de l  rcn i ro r i  han es ta t  prese·n ts  en l a  majoria ckl s  p l ans ,  
,'1dhuc l ' n  països que .  corn Suïssa u Alcmalll'a i :eckra l , 
s 'h,1n caracte r i tzat per no d i sposar d ' una  p la n i l 1cació for
mal . LI con t i ngut regional (kls d i tcren ts  p lans crnnòm ics ,  
p resen t des  de  Li mol t s  a111·s a l Io l anda i prou dcsen
,·o lupat  :i Fra nc;a , acos tuma,  però, a con ll'm pLi r  obje-c t i us 
·nodcs tos i parcia l s ,  i en a lguns  cbos es J i 111 1 t .1 esscnc i a l -
11wnt a a tenuar  l ' èxode ru ral cap a Ics g r-ans aglomcra
ci l ,ns urbanes o ,1 rees dl' forta l' Xpans i<Í i nd u s t r i a l  ( 5 ) _

La red i s t r i buc i c í  de la rvnda, c·n carl\' i , cons t i t u e i x  un 
ohjcc t i u  més d i fíc i l  dl' rL· twbar e n  ds  p lans L'rnn,'.im ics ,  
s i  llll;S no  d 'una manera nplíc i c a i donan t  lluc a rea l i t 
zaci ons  pr:kt 1 q 1 1cs sig11 1 l i c,1 t 1 ,·cs : una  cxccpcic.í l lOtabk 
en ,iq uest sen t i r ser i a  l 'n:pnii:ncia n o ru eg:1 .  Com·<: cs
mn1 t: ir umbé- com a cas arípic,  c 1 1  què  s\uurgu,·ll prior i 
t :l t s  no  t rad ic iun :ds  a l s  objec t ius  dL· Li p l :i n i ficac ió ,  e l  de 
Suèci ,1 ,  en l a  mcs1 1 ra en q uè una preocupació t rad ic ion a l
me n t  pr ior i r ,fria de la plan i fi cac ió s'ha cen tra t en la pro
bknút 1c1 (lcl merca t  de t rebal l .  

5 .  POS I CIONS EN FRONT DE  L A  PLAN IFICAC IÓ 

Enlrun r  dd fenomen de la plan i ficac i cí econòmi c;¡ a n i vell 
rn1cinna l , podem d i s t i ngir una Sl"ric de posicions d i fcrcn
c 1 ,1cks . ,'n funció de l i:s d i l'erses i nt erpretacions rcnnò
m i q ucs i dels d i feren t s  rnn t i nguts  polí t i c s  d 'aques tes po
sicions ( 5 1 . 

Des de les pos ic inns  més cnmcn·,idores -que inclourien 
les d iverses cscnks ncnmcrnctar i s tes d 'arre l  f ri edman i a
na- ,  es con temp la  l a  p l :1 n i l i cac ió económica nacion al  
com un fe·nonwn gen0ricrnicnt nega t i u ,  en l a  mesura e n  
q u è  suposa una  r�s t r i cc i l\ a l  func ion ,1mcnt  dels mecanis 
mes de merca t ,  pr inci p i  ideològic cen tr a l  d 'aq uc;,tcs pos i 
c i ons .  1\I m;irgc de l  rehuig ideolbgic a qualsevol mena 
d e  p lan i fi cac ió ,  aquesta  és  ju t jada inef ic ien t en t ermes 
d 'u n a  t eor ia  econòm i ca q u e  s'entén basada l'n lk i s  natu
ra l s .  eternes i i n v i olahlcs .  Segons aquesta interpretació, 
en con r p tcs cie sn an:'trqu ic ,  el mercat cons t i tueix per e l l  
ma rc ix  un  pl,l!l .,11 11p, mcchi111h111, men tre que  en qua lsevol 
procés de pL1 1 1 i ficaci6.  en  cam· i ,  no hi ha cap mecanisme 
-natu ra l  o e·xtern- de con t rastac ió  de la seva efect iv i 
t a t .  ja  que tls n i ve l l s  d'output  i d'ocw,ació i l a  compo
s icic.í dd producte són i nfluïts ---O se.., :, parci almen t de
term i n ats- pn decis ions pol ít i q ues. En defi n i tiva, hom
cons idna que cl func ionament i l 'evol ució de l 'economia
són i n terfer í  ts per j u d icis humans i reflec te i xen biaixos
ind ivi duals  o col·l ec t ius  q ue deformen l 'objec t i v i tat na
tural de:! mer ca t .

Per a k s  posic ions que, d e  m anera esqucmú t ica ,  e s  po
dr ien  qual i ficar d ' i nspiració ncokc\·ncs iana ,  c l  rernrs a 
la p lan i ficació pot esdeven i r  al l ò  quL� les te ràpies keyne
s ia nes com·cncional s ,  forrnulacks ar ran de  la cris i  dels 
anys t ren t a ,  foren per al període de postguerra . Tal com 
succeí amb la pol í t i ca keynrsi ana ,  s 'admet que la plan i 
ficació n o  pot resoldre tots c is  proh lcmes ,  però que .  en 
canv i , po t con t r ibu i r  a fer tirar endavant  I cs econom ies 
occ identa ls  en  una  època de cri s i  com l 'act ua l  i con figurar  
· r n  nou model de  gestió econòmica .

De fet ,  l 'ac t i tud d 'aquests t ipus de posicions no cons ts-



teix a negar ia \'alidesa de la dinàmica del sistema capi
talista ni la validesa del funcionament del mercat com a 
mecanisme regulador, sinó més aviat a reconèixer la ne
cessitat 4ue a4uesta dinàmica i aquest funcionament es
tiguin limitats i subordinats a uns objectius socials mí
nims; en a4uest s�ntit. l'aparell que protegeix aquests 
objectius socials mínims és l'Estat i la planificació cons
titueix un instrument de regulació econbmica a mans de 
l'Estat. 

Les posicions d'inspiració radical presenten una an:'disi 
Jifcrent del fenomen de la planificació, centrada en Li 
constatació que, si bé la producció capitalista es pot con
ceptuar com a racional a nivell microeconbmic. resulta, 
en canvi, que el sistema és -globalment- irracional. :És 
a dir. encara que les accions de cada empresa estiguin 
racionalment planificades. totes Ics empreses juntes pro
dueixen desordre macrncconòmic i social. fins al punt 
4ue el sist..'ma pateíx una absència de coordinació i d'in
tegració. En aquestc, condicions, l'única solució per a 
protegir cis interessos capirnlistes és la d'assolir una su
peració del mercat i de Ics teràpies dïntern:nció keyne
siana per a corregir-lo. cstcnc.ll i aprníundint una pla
nificació nacional que controli la irracíon�litat capitalista 
a ni\'cll macroeconòmic; pbnificició que, en definitiva. 
s'interpreta com tm pas més de J'cvolt1ció capitalista i 
que, com en les etapes ,mtcriors. su¡x1sa la garantia de 
la supervivència del sistema. 

6. EXPERIÈNCIES DE LA PLANIFICACIÓ

Al nivell més concret de com en la pràctica s'han tra
duït les diferents «íilosofies» de la planiJicació indicativa, 
sembla prou dar que els països occidentals han refusat 
tant l'enfocament palcolihcral del !aissez-faire tradicional 
com el model palcocol·lcc1 i\ is ta J'inspiració originària
ment soviètica. La planificació econòmica euro¡,ea, con
cictamenr, s'ha situat entre aquests dos extrems, adop
tant formulacions diverses que, de manera esquerniítica. 
es podrien polaritzar en dues escoles distintes (7 ). 

D'una banda, cal considerar l'escola que, amo una evi
dent exaoeració semúntica. s'ha denominat escola neo
col·lectivi;ta frnnccsa. L 'argumentació central d'aquest 
anomenat neocolkcti\'isme francès és que. mentre l'a
justament mitjançant mecanismes de mercat convencio
n,1ls pot resultar satisfactori en condicions d'atomització 
de mercat, de procés de canvi tecnològic relativament 
lent i de períodes curts de gestació de les inversions, 
resulta. en canvi, molt més difícil de justificar en con
dicions d'estructures aligopolístiques o monopolísríques 
com a formes dominants del teixit econòmic, <l'innova
nons tecnològiques ràpides i de períodes dilatats de ges
tació de les inversions 

!1.cspectc a l'avenç recnol?gic, hom con�idera 9,ue !'acce
leració d'a4ucst avenç ex1ge1x en la maJOrta d mdustncs
grans concentracions de recursos financers i de treball
especialitzar i científi'c, que han de ser finançats per em
preses privades de grans dimensions o hé per l'Estat o
per empreses controlades per aquest. D'altra br.,1da, la
proporció entre costos fixos i costos variables rendeix a
augmentar, i a estimular cl desenvolupament d'estructu
res oligopolístiques i la formació de càrtels.

En molts sectors de Ics economies occidentals, els preus 

,10 són determinats de manera compctitiva, smó més 
aviat es poden considerar administrats, però de manera 
rrivada: J'output -més 4uc els preus- és alterat com 
a resposta a canvis en la demanda, de manera que la 
competició s 'estableix preferemment en termes de pro
moció de vendes o desenvolupament de productes. 

En definitiva, l'actitud del «neocol·lectivisme» constituet:-. 
una resposta a l'alternativa plantejada en termes d'ac
ceptació d'una economia dominada pels interessos oligo
polístics o hé d'una extensió i profundització del dir1-
gisn1e estatal. Pel que fa al volum de despesa pública, es 
considera que Ics necessitats privades més important,; 
dels conslllnidors han estat ja satisfetes i que cis tm:ca
nisrnes de mercat rendeixen ara a provocar nous desigs 
individuals artificials. que hipotequen la satisfacció de 
necessitats col·lenives reals i urgents. Quant al proble
ma dels descquiliT:ií-is re¡.:ionals, hom considera que no 
es pot confiar en les forces dd mercat per a prevenir la 
contínua concentració cie la indústria i la demografia en 
certes àrees i la corresponent despohlació i pobresa d'al
tres, i que, per ran t. convé disposar d'un instrument cor
rector com la planificació. 

¡\ l'altre extrem de l'espectre, acotat, però, pels límits 
dc la planificació indicativa. se situa cl -ben anomenat 
L'n aquest cas- enfocament ncoliberal de l'Alemanva 
1.-edcral. ¡\questa actitud parteix de Ja consideració qt;e, 
makrat l'evolució i la variabilitat econòmica dels països 
occi:lcntals, els plans dels productors-consumidors indi
\'iduals es coordinen més bé per mecanismes de mercat 
que no pas per l'actuació de la planificació nacional, tot 
i que aquells mecanismes necessiten ajustar-se a les noves 
situacions. 

D'aquí es dedueix, per tant, que cl punt central al vol
tant Jcl qual s'ha de formular la política ceonbmica és 
la preservació i l'estímul positiu dels mecanismes de mer
cat. En la pràctica. aquesta aeri tud es reflecteix en un 
èmfasi: cl de l'cstahilitat de preus -i en l'efecte correc
tor de la política moncti,ri,1- i en l 'intent de moderació 
de Ics concentracions excessives de poder econè',mic mit
jançant l'acció antitrust. 

Oc les consideracions anteriors es dedueix que, segons 
aquest model, no hi ha -com en una certa mesura hi ha 
en cl cas írancès- una voluntat de suplantació dels me
canismes de mercat allà on calgui, sinó precisament un 
reforçament d'aquests mecanismes. 

7. DIMENSIÓ HORITZONTAL DE LA PLANIFICACIÓ

Tradicionalment, els processos de planificació econòmica 
han accentuat cl «desplegament» vertical, és a dir, que 
les directrius generals establertes en el Pla s'han des
envolupat i detallat en sentit vertical, per sectors pro
ductius i categories de consum. En els darrers anys, però, 
la planificació econòmica ha anat adoptant, de manera 
complementària al tradicional «desplegament» verncaltt
zat, una dimensió horitzontal amb incidència a nivell re
gional o territorial. 

145 



El «desplegament» vertical dels plans que no inclouen 
cap dimensió territorial normalment s'ha realitzat se
gons una gradació en tres fases: l'etapa macro en què es 
defineixen objectius agregats a nivell nacional -particu
larment, la taxa de creixement de l'economia-, l'etapa 
intermèdia o sectorial, en 4uè es procedeix a l'elecció de 
les taxes de creixement de les diferents indústries i final
ment, l'etapa micro que contempla la tria de pr�jcctes 
concrets que permetin d'assolir les taxes planificades de 
creixement. 
Amb !a introducció de l'element espacial, però, la pla
lllficac1ó adquireix una dimensió horitzontal addicional 
que comporta el tractament complementari d'àrees ter'. 
ri_rorials o regionals diferenciades, que poden ésser sub
dividides per_ tal. de delimitar unitats espacials reduïdes, 
com ara mun1c1p1s o barris d'un municipi. 

En el procés d'horitzontalització del l_)la, la primera qües
tió a resoldre és la delimitació física de les regions relle
vants per a la planific:ció. En aquest aspecte, Mennes
Tinbergen-Waardengurg (8), assenyalen una sèrie de cri
teris d'optimització de les dimensions regionals. Caldria 
que les regions fossin raonablem::nt homogènies des del 
punt de vista socioeconòmic i de dotació de recursos na
turals; caldria també que existís una certa correspondèn
cia entre els límits regionals i els obstacles més impor
tants al transport; per raons d'informació i d'aplicació 
dels plans, fóra convenient que cis límits regionals tin
guessin equivalència amb els límits administratius de la 
unitat territorial; i, finalment, convindria que les regions 
fossin d'una importància comparable i que, alhora, les 
dimensions econòmiques regionals fossin significativa
ment inferiors a les del país, de manera que la divisió 
regional no sigui supèrflua. 

Un cop delimitades les regions -i per criteris semblants, 
els sectors econòmics-, els òrgans planificadors fixarien 
les taxes d'increment de producte o renda per a cadas
cuna de les regions (i, per tant, per a l'economia global 
del pafs) i el problema de la planificació residiria a de
terminar les taxes d'increment del producte-renda per a 
cadascun dels sectors rq¡i?nals. 

Per via indicativa, i sub¡ecte a determinades hipòtesis 
sobre el caràcter implícit dels costos de transport, l'ho
mogeneïtat de preus i la linealitat de les funcions de pro
ducció, el procés de la planificació s'esquematitzaria -se
guint el model Mennes-Tinbergen-Waardcnburg- com 
la minimització d'una funció de cost, subjecte a tres res
triccions. Concretament (9): 

R S 

min 11> = i:I. 'e' 'y' 
Subjecte a: 
(l) 'y'='r¡ ' 'y

R 

(2) 1 'y'= r¡' y = y'
s

(3) :E 'y'='y

Convé esmentar que, en aquest tipus de model esque
màtic, l'objectiu no és de maximitzar l'increment del 
PNB nacional, al marge del comportament de les dife
rents regions, sinó el de fixar taxcs de creixement regio
nal i. en funció d'aquestes dades, minimitzar el cost 
global d'a4ucsts objectius. 
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Tradicionalment, però, l'hontzontat1tzació dels plans eco
nómics nacionals s'ha emprès en cl context d'actuacions 
fortament centralitzades, donant lloc al procés anomenat 
de «regionalització» dels plans nacionals. En el cas fran
cès (10), per exemple, cis continguts regionals de la pla
nificació no s'han basat en una articulació entre un Pla 
nacional i els plans dissenyats ¡:icr Ics regions, sinó que ha 
estat el resulrat d'una simple regionalització del Pla na
cional i, més prccismnent, d'una regionalització de pro
grames nacionals d'equipaments col·lectius. 

La mecàmca de l'horitzontalització dels plans ha funcio
nat en base a tres fases dtfcrenciades. La primera etapa 
--abans de decidir formalment ks opcions del Pla
constitueix una fase de consulta a les instàncies locals, 
respecte a les perspectives de desenvolupament a mitjà 
termini, particularment pel que fa a les previsions d'e· 
volució de la població i de l'ocupació. En una segona 
etapa -després de sancionar les opcions del Pla, però 
abans de votar-lo-. les instàncies regionals proposc:n 
una determinada assignació dels crèdits entre les diferents 
categories d'equipaments col·lectius; concretament, aques
tes propostes poden eventualment modificar les prioritats 
entre equipaments coHectius definides a nivell central. 
Finalment, després ja d'haver votat cl Pla, i en base a 
les informacions anteriors, hom procedeix a la regiona
lització definitiva del Pla -assignació regional dels crè
dits per equipaments col·lectius- mentre 4ue les regions 
procedeixen a l'assignació dels crèdits públics globals 
entre les diferents categories d'cquipame_nts. 

L'alternativa a aquest esquema de «regionalització» de[ 
Pla fóra la de «descentralització de la planificació», cir
cumstància que garantiria a les instàncies territorials la 
possibilitat real de decisió. Sembla, però, que aquesta 
capacitat de decisió i la possibilitat d'articulació de plans 
regionals i urbans amb un Pla ñacional, exigeix la coin
cidència de tres condicions bàsiques. En primer lloc, l'e
xistència d'institucions escollides a nivell regional i local 
que garanteixin la plena representativitat dels òrgans ter
ritorials; en segon lloc, l'existència d'àmbits de decisió 
en els quals aquestes institucions territorials siguin sobi
ranes i, finalment, la disposició de mitjans financers sufi
cients susceptibles d'ésser aplicats també sobiranament. 
Al marge d'aquest dilema «regionalització»-«descentralit
zació>>, dels objectius que en principi es limitaven essen
cialment a descongestionar la regió parisenca i a estimu
lar el desenvolupament de determinades regions endar
rerides, s'ha passat a l'intent de recerca d'un clissen> 
nacional d'equilibri espacial. Tal com exposa la dcclaracié 
de principis del VII Pla, hom pretén de satisfer progres
sivament les aspiracions dels francesos, considerats no 
només com a productors i consumidors, sinó també per 
la seva qualitat de ciutadans que habiten un determinat 
territori. 

En altres països, com ara Holanda (11 ), la planificació 
espacial -en cl sentit més ambiciós que contemplen els 
darrers plans francesos- té una llarga tradició. Concre
tament, i com a primer embrió d'aquestes polítiques, cis 
primers plans d'ordenació local daten de la llei d'habitat
ge del 1901, mentre que els plans regionals foren intro
duïts ja el 1931 i la planificació espacial --en un sentit 
modern-;- a escala nacional és practicada des del final 
de la darrera guerra mundial. 

Al marge d'experiències concretes, de les quals els dos 
exemples csmcnrats constitueixen punts rellevants, sem
bla que qualsevol esforç de planificació horitzontal s'hau
ria de basar en tres eixos complementaris. D'una banda, 
en un ajut a les regions deprimides, per a frenar la 



regressió de l'ocupació i -s1 s'escau- retardar Ja recon
versió d'activitats econòmiques. Quan incorporen una 
dimensió nacional o estatal, aquestes polítiques esdeve
nen sovint delicades perquè exigeixen un compromís en
tre objectius socials i de creixement econòmic, en la me
sura en què aquestes polítiques poden fàcilment dificultar 
la mobilitat dels factors i frenar el creixement quantitatiu 
del PNB estatal. 

En segon lloc, un altre propos1t bàsic hauria de raure 
en una desconcentració geogràfica de Ics indústries pro
pòsit que planteja com a problema l'optimalitat (]e les 
dimensions dels grans centres urbans i de les grans con
centracions industrials. I, finalment, una tercera preocu
pació hauria de consistir en una ordenació racional de 
l'espai, des d'una perspectiva nacional, propòsit que com 
porta l'intent de desafÏar les forces espontànies de localit
zació i l'esforç d'emmarcar-Ics en un Pla global. 

NOTE S 

(l) Robert L. I!EILBRONER, B11si11ess Civilization in Decline, 
Marian Boyars, Lon<lres, 1976.
(2) Per a un tractament Je les teories del creixement eco
nòmic que han sustentat l'intervencionisme governamental ve
geu DENTON-FORSYT H -MAC.LENNA�, Jico11omic Pla1111i11g and 
Policies in Britain, fra11ce ami Germany, Alien & Unwin, 
Londres, 1969, cap. I.
(3) Per a una avaluació d'aquestes lleis. vegeu Robert L. 
HEILBRONER, op. cit., i Robert 13. CARSON, Eco11om1c lssues 
Today: Alternative Approaches, St. Martin's Press, Nova
York, 1978, cap. 4, «Is thc Planned Economy Inevitable?».
'.4) Le VII Pla11 dl' Déve/oppeme11t Économique et Social:
1976-80, Union Générale d'f:ditions. París, 1976 .
. 5) Per a un repàs del contingut regional Je les difcrenrs 
experiències planificadores, vegeu Roger DEHEM, Plani/ica
tíon économique et fédéralisme, Librairie Droz, Ginebra, 1968. 
(6) Per a una anàlisi d'aquestes posicions, vegeu Robert 
B. (ARS0:-1, op. cit., cap. 4, «Is rhe Planne<l Economy Inevi
rnbk?».
(7) Per a una exposició de les Jiferenrs aproximacions pràc
tiques a la planificació, vegeu DEN"l'01'-FORSYT H -IV!.KLEN1'AN,
op. cit., cap. I. 
(8) MENNES·TINBERGF:N-W'MHOENBURG, Tbe element o/ space 
in development pla1111ing, North-Holland Publishing Ca. Ams
terdam, 1969, cap. 4. 
(9) '('=cost d'incrementar en una unitat la renda del sector s
en la regió r. 
'y' = increment de la renda del sector s en la regió r. 
'TJ' = increment Je la demanda Jel producte s en la regió r
per cada unitat <l'increment de la renda de la regió r. 
'y = incrcmenr de la ren Ja en la regió r. 
TJ'=increment de la Jemanda nacional Jel producte s, per 
cada unitat <l'increment de la renda nacional.
y = increment <le la renda nacional.
(l) Oferta= demanda per a cada regió i per a cada sector re
¡tional.
12) !dem, per a cada sector nacional i per al país.
( 3) Per a cada regió, la suma Jels increments <le rendes sec
torial= objectiu de renda regional.
( 10) ArnnzE, La plani/ication /rançaise en pratique, Les 
édirioris ouvrières, París. 1971. cap. 14. 
(11) Vegeu, per exemple, Roger DEHEM, op. Cii., cap. m.
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1. ORIGEN$

Dintre de la planificaciò n�gicnal, juntament amb la 
planificació econòmica, hi trobèrn la planificació terri
torial qu,; té un, orígem diversos que podem resumir 
breument. 

Deixant a banda les experiències de fe, antioues ciu
tats d'Fg:pte. Caldc:1. llnd1a o l'Orient en les ,cvcs 
èpoques més esplendoroses i fins i tol les actuacion., 
de construcció de la ciutat cie J'èpo,·a de la colonit
zació amcriu1na i Ics posterior, del Renai\emenl. q.1e 
:1tgu11 autor ha qual1t1cal com ··antiurbi1" . .::., con,i
dera generalment que la urbaní,,tic:, moderna té el 
seu naixement al segle XIX. 

Són precisament els problemes socials llio-ats a la re
volució industrial què transtormen l'art �rbi1 en una 
brancw. més de les ciències socials ( l) i en aquest 
a,pecte s'iguala a la planificació econòmica. Concre
tament, pcdem uir que 1"ttrbani,,tica mouc:rna 110 11<.:J.\ 

juntament amb Ja revolució industnal.· sinó quan el, 
efectes d',,questa produeixen una sèric de conflictes 
urbans que fan necessària la intervenció reparado
ra l2). EI;, recursos, que detecten aquests conflictes 
són contemporanis i geÒgrúficamcnl dispersos, Saint
Simon. Fournicr, Owen ( 18 J 3), Fngels, Sittc ( 1889), 
Howard ( 1898). So ria i "Mata ( 1882) o Cerclà. que 
provinent, de diferent<; camps professionals i amb 
ideologies prou diverses detectaran que el sistema ca
pit�lista de _producció havia desvirtuat en gran part
la idea de ciutat com a unitat de convivència i l'havia 
fet reflex de !'e,tructural·ió de la societat en cla,scs 
amb interessos confrontah. 
Assenyalem que un altre d'aquests pi;cner,, Patrick 
Geddes, 4ue era escocès. en el seu llibre Ci111ws en 
t>\'U/ucu5 ( 1910) ens parl:1 Ja dc Lmiili,i regional, 
que no es pot limitar l'estudi a la ciutat, srnó que 
s"ha de pensar en cl territori que l'envolta des de tots 
els punts de vista: gcogrúfic, històric. econòmic o es
piritual. És a dir, cl podem considerar un peoner no 
no tan sols de l'urbanisme estricte, sinó de l'actuació 
a nivell regional. Igualment en les previsions d'Ebenc
zer Howard, publicades en primera versió el 1898. 
es parla de limitar h: mida dè les ciutat, és a dir. 
pensa en termes de sistema de ciutats i també en 
parlar de la reserva de zones agrícoles es refereix a 
zonificació regional. i en general tota la idea de les 
ciutats-jardí està lligada a la idea de la descentralit -
zació de la metròpoli.' 

Howard no es pot considerar umcament com a teòric. 
ja que les seves idees van ésser portades a la pràctiça 
ben aviat (3 ). Altre, urbanistes rt.'coneg,ils apar�ixcn 
en aquest ,egle: Lc Corbw,ier, J'e,col;i de la Banhaus. 
Encara que la primera lki ;1nglesa sobre 'Town 
Planning" fou aprovada cl 1909. la realitat d-: !;:i 
r,lanific1ció urbana no es pol considerar existent fins 
cb anys 3U. Una ,Jitr,1 ll<:1 anglc,a de 1932. '"Town 

and Country Planning Act" ens dóna una dimcn"u 
mé, propera a la que ;ira tenim respecte al planej,1-
mcnt urbú. Paralel·lamenl veiem que cs cre:1 l'ofi�ina 
del Reich per :1 l'organització de 1·esp:1i ( ¡9,_,,. l:1 
Comissió de Planificiició Nacional S,11ssa ( 1937). J:1 
Llei de Planejament Nacional d'Holanda ( 19..J l 1. la 
Llei de Plan, Rcgionab francesos ( 194.'\ l. cte. 

Després de l.i guerra mundial, la preparació dels 
plans pas,a a Anglaterra d'ésser optativa a obligatòria. 
Com diu F. Ramon l·l), després de la li gucrr71 mun
dial apareixen pertot arreu organi,me"s -est:1tab de 
planiticació urbana:- Es l'era de la pl:rnificació. però 
només del creixement de la ciutat sense entr:,r mai 
en cis mecanismes econòmics q uc estan al darrera 
d"aquest creixement. Estem generalment en exp>':· 
riències de planificació limitada a una sola ciutat. 
però hi ha, excepcions lligades a �m bits que d'alguna
forma ¡:.cdnem qualificar ja de regionals. Tenim ex
periències nordamcricanes, com cl Regional Servey 
of Ncw York de Clarence Perry (1929) o la famosa 
TVA (Tennesse Vallcy Authority) de 1933 per a citar 
ca;sos ben diferents i a Europa r,ots�r els exemple,
mes ccneguts serien cl Pla Regional del l{hur de l 920. 
el I:ondon Regional Plan de 1945 i cl Clyde Valley
Regional Plan de 1946. No podem deixar de citar 
aquí l'antecedent català dels germans Rubió i Tudurí. 
cl Pla de Distrib\1ció en zones del Territori Catalú 
de 1932. que tet 1 ésser només un projecte indica el 
nivell de comunicació existent entre cis pl111111ers 
catalans i l'experiència europea i americana (5). 

Aquests plans tenen diferenciacions prou clares se
gons la situació econòmica, característiques del terri
tori i fins i tet "valors" particulars (6). però en ge
neral podem dir que els desequilibris regionals jun
tament :m1b l'existència de cultures diverses (nacionah 
o regional,,) han pressionat políticament per l'establi
ment cie plans regionals. En una primera etap,, :1quests
plans es referien a les 1ones "pobres" i a les àree,
me1ropoiitanes i més andavant han passat a contem
plar tot el sistema urbà estatal i a coordinar els di.
ferents plans territorials. és aleshores quan es plan
tegen els problemes de coordinació amb la política
econòmica de l'Estat. que adopta igualment en molts
països la forma de pla.

D'alguna forma podríem establir la culminació de 
tot aquest procés de formació i delimitació de l'ac
tivitat territorial. amb l'aparició de la "ciència regio
nal". Segons el seu creador (_7) la ''ciència regional'" 
tingué cb yeus i nicis al fina l de la dècada dels qua
ranta_ per la imatisfacció dels economistes amb el 
baix nivell de l'anàlisi econòmica, regional. en la dis
cussió. s"hi afegiren els urbani,tes i els geògrafs i més 
endavant sociòlegs. enginyers. advocats. especialistes 
en ciència política. en_ crear-se el )954 la Regional 
Science Association. 
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2. DEFINICIONS

Cern ex¡:licn Friedmann (8) es pot pensar en tres 
significats diferents de Ja planificació territorial: 

a) política de desenvolupament de les regions pen
sada a nivell de l'Estat;

b) política d'elecció disseny de projectes d'inversió
a nivell regional, i

e} programes de desenvolupament per àrees sub
nacionals.

Té evidentment una sèric de continguts comuns amb 
la planificació d'altres tipus, és a dir, com a forma 
de pensar sobre problemes econòmics i socials, la 
seva evolució futura i la intervenció sobre aquesta 
evolució. 

Però, a més, té unes connotacions específiques, bàsi
cament el triar la "regió" com a unitat d'actuació, o 
si es vol de forma �né, ambigua, l'adopt,1r l'espai 
com a paràmetre fonamental. 

Concrewment Friedman arriba a la definició que la 
planificació regional "és el procés de formular i clas
sificar objectius socials en l'ordenació de les acti
vitats en l'espai supraurbà". Pel citat autor cal di
ferenciar el nivell urbà del nivell ''regional". en el 
primer l'èmfasi estaria en els problemes físics: d'ús 
del sòl i de di�seny urbà, mentre que, com ja s'ha 
dit, en el nivell regional el fonamental és l'assignació 
espacial dels recursos_ 

Aquesta diferenciació és molt lluny d'ésser clara 
a Ja pràctica, perquè tant l'un com l'a.ltre nivell tenen 
les dues comp::ments citades encara que en propor
cions diverses. 

L'aspecte de l'assignació d'inversions deriva principal
ment de l'economia i concretament de la teoria de la 
localització (9}, l'aspecte territorial té arrels diverses, 
la principal és l'urbanisme. però també hi podem in
cloure l'ecologia i l'economia urbanes. 

En paraules de P. Hali, el planejament regional "és 
un curiós híbrid" i potser per això no té una base 
teòrica o racional gaire consistent. Una altra conse
qüència d'aquestes dues procedències teòriques, és el 
que cada una d'elles demana un tipus diferent de re· 
gió o ambient territorial òptim. També en aquest 
sentit s'han adoptat solucions diverses i dintre del 
planejament dit regional pcdem trcbar des d'agrupa
cions rnr,ranacional, subnacionals i fins i tot subre· 
regionals. 

Per això cal distingir dos tipus diferents de plans re
gionals, seguint la classiíicació de Peter Hal! ( 10). El 
nivell nacional-regional que està relacicnr.t amb re 
gions que tenen problemes d'atur, d'estancament :n
du,Jrial. etc. Els rJans consisteixen bàsicament en 
mesures per potenciar el creixement econòmic. Aquest 
tipus de pla es pot portar a terme parcialment a nivell 
estatal, ja que b:1sicament es tracta d'assignació de 
recursos entre regions i l o sectors, encara que hi pot 
particip,1r la regió per canalitzar cis recmsos de for-
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ma coherent des del punt de vista físic. De tota ma. 
nera, en estats d'estructura federal. també ::iquest 
nivell podria dependre totalment dels governs regio
nals i en estats molt més centralitzats hi podria fer 
el Gcvern central únic�ment. Corn era el ca, en Ja 
Política Regional dels Plans de Desenvolupament es
panyols. 

El segon nivell serie el regional/local. que aniria lli
gat amb el planejament d'unitats territorials del ti
pus regió urbana o ciutat-regió, una descripció 
d'aquest nivell, que seria un entremig entre el primer 
nivell i l'urbanisme estricte. es pot veure en Ja comu
nicació presentada per M. Ribas Piera en la II Reu
nió d'Estudis Regionals (11), encara que en Ja ma
teix� es vol donar sota una cobertura complerta del 
territori en base ,, l'estructura dels sistemes urbans. 

Però aquesta divisió comporta un problema, que és Ja 
seva coordin.-ició. i aquí arribem al nivell en el qual 
es voldria centrar aquesta ponència i que ja fa més 
de vint anys que els tècnics de les Nacions Unides 
volen introduir (12). Ens referim al planejament re
gional com el marc de referència més convenient per 
una equilibrada integració dels projectes de desem o
lupament significatius a nivell de l'Estat amb aquells 
projectes scrgits de les iniciatives locals. 

Aquest tipus de planejament és comprensiu, i es pot 
aplicar tant a les àrees urbanes metropolitanes, com 
a les àrees a desenvolupar en base als seus recurso.; 
naturals, els programes de reconstrucció rural o les 
polítiques de localització industriat 

Per altra banda, remarcar com deia Richardson (13), 
que aquest planejament no és una versió en miniatura 
del planejament nacional. ni tan sols pel que fa 
als aspectes macrceconòmics, perquè la introducció 
de la dimensió espacial fa augmentar de forma sub,
tancial les :variables i equacions del possible model 
econòmic. Un cop la localització és variable, Ja plani
ficació a més de decidir l'assignació de recursos en
tre sectors i regions. ho fa també a l'interior de la 
regió i aleshores la planificació té un component de 
planificr.ció física. Els dos components. l'econòmic 
i el físic, ens donen la dimensió de la planificació ter
ritorial o regional. 

3. PLANIFICACIÓ ECONÒMICA l PLANIFICACIÓ

FfSICA

La planificació regional �embla el marc adequat d'in
tegració dels diferents grups d'interessos. 

Els planificadors del medi físic fan notar la manca 
de dimensió espacial en la ¡:lanificació clà,sica del des
envclupament, primordialment és el domini dels eco
nomistes. Però. per altra banda, la planificació dels 
centres urbans i fins i tot de les àrees metropolitanes 
s'han enccmanat als planificadors del medi físic. 

La integració és molt difícil. per això els objectius 
que els experts de les N. U. es posaven per al "Decen
ni per al Desenvolurament", eren: 

a) que els planificadors nacionals tinguin en comp
te les relacions recíproques entre cl creixement urbà i



altres consideracions espacials i les decisions econò
miques en els sectors corrents en el desenvolupament, 

b) que els planiíicadors del medi físic, especialment
en l'esfera urbana tractin de comprendre i aplicar els
objectius nacionals i regionals en èls plans reguladors
urbans i en l'estratègia de creixement.

Els plans no integrats limiten extremament Ja seva 
eficàcia. 

3.1. CONTRfBUCló DE LA PLANIFICACIÓ FÍ
SICA A LA PLANIFICACIÓ ECON{)MICA 

Les decisions respecte a infrastructures (carreteres. 
obres hidràuliques, serveis. etc�). el mercat del sòl, 
el medi ambient, són determinant; a l'hora d'aprofi
tar els recursos i, per rnnt, del desenvolupament eco
nòmic. 

No parlem ja de decisions com les de frenar o no 
el creixement de la ciutat. l-a normativa amb zones 
turístiques o industrials, les millores del transport i 
les comunicacions en general o els programes o no de 
millora del medi ambient que afecten la possibilitat 
de noves implantacions. 

3.2. CONTRIBUCIÓ DE LA PLANIFICACIÓ ECO
NÒMICA A LA PLANIFICACIÓ FfSICA 

Per una banda determinar el nivell de recursos. In
formació sobre les funcions, dimensions i relacions 
dels nuclis urbans, que només es pot fer a nivell re
gional o nacional. Informació sobre el creixement 
econòmic previst, ingressos municipals, inversions pri
vades, per falta de pla econòmic. 

El mateix succeeix referent a la definició d'una xar
xa de transport. S'ha de saber ritmes d'expansió, evo
lució dels mercats, diferències de costos, etc. Als pla
nificadors físics s'han de fer les projeccions econò · 
miques a llarg termini si no compten amb els plani
ficadors econòmics o aquests no les han íet (quadre 
pàgina 4). Cada pla econòmic té rerercussions en la 
planificació física i viceversa. Fins i tot que els do� 
plans es facin a nivell estatal. El més típic és el 
que el pla físic vol igualar els ingressos entre regions 
mentre que el pla econòmic vol aconseguir un ren
diment elevat a curt termini de les inversions. 

Les diferències entre les ideologies de planificació en 
els dos tipus de plans són una font constant de con
flictes (exemple clàssic, citat en els manuals de la 
ONU, és .el cas d'Espanya als començaments dels 
seixanta, en què la política de desenvolupament re
gional propugnada per un Banc Mundial era diferent 
de la que feiae el Ministerio -de la Vivienda a través 
dels seus plens municipals i comarcals). 

Una altra font de conflictes són les diferències de 
termini, les mesures de desenvolupament econòmic 
poden tenir un efecte immediat, mentre que les de 
la planificació física pot ésser que tardin molts anys 

a notar-se el seu efecte. 

Una tercera font de conflictes són les influències 
d'una acció sectorial sobre una altra. Per exemple. la 
mecanització del camps respecte a les migracions i 
al creixement urbà. 

3.3. MODELS D'INTEGRACIÓ ANAUTICA 

Un element crític que s'ha d'incorporar als plans de 
desenvclu¡:;ament físic és la· informació referent als ni
vells previstos de creixement i/o desenvolupament 
econòmic. lgualmcnt, els plans Je desenvolupament 
füic han de proporcionar inform.;ció de la ·importància 
de les possibilitats locals als planificadors dels desen
volupaments nacionals. Això es pot fer per mitjà 
d'una planificació simultània o d'una planificació per 
etapes. La primera es molt més complexa, tant teò
ricament com pràcticament i és possible que de rno· 
ment no sigui aplicable. 

Respecte a la pla11ificació per etapes, primer és fon:.
mental determinar si l'inici ha de ser a nivell local i 
regional. per després ser coordinada o reajustada a 
nivell nacional rormant el pla econòmic. o bé que 
l'inici sigui a nivell nacional per entrar després a 
plans més detallats a nivell regional o local. 

Potser la solució és fer servir un sistema mixt. Els 
òrgans de planificació regional i central podrien co
mençar amb uns objectius provisionals i després con
siderant els recursos i les prioritats en els dos nivells 
s'aconseguirien uns plans definitius convinguts a tot� 
els nivells. En el sistema de planificació per etapes 
s'aplica la distinció entre els sectors local regional 
nacional i internacional, de forma que cada organis'. 
me de planificació . dediqui primordialment Ja seva 
atenció als sectors que els afecten, un cop aclarit el 
perfil d'expansió dels altres sectors. 

La base per a la distinció entre els sectors depèn dels 
avantatges comparatius d'aque5!S o bé en els costos 
de transport. 

Si els esquemes de planiricació per etapes s'apliquen 
als nivells locals, ja s'aconsegueix un nexe important 
entre la planificació física i 1'econòm1ca. 

Com ja s'ha dit. no és probable que els plans de des
envolúpament econòmic a llarg terme es facin o si es 
fan proporcionin les dades necessàries per al planeja
ment físic. Davant d'això les reaccions dels planifi
cadors físics ha estat diversa: 

a) establir les seves prop1es proj�ccions -de desenvo
lupament econòmic a llarg termini,

b) intentar crear un desenvolupament físic que pu
gui facilitar qualsevulga classe de possibilitats previ
sibles de desenvolupament econòmlc.
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3.4. DIFERÈNCIA EN ELS HORITZONS DE 
PLANEJAMENT 

Els horitzons temporals dels planificadors físics són 
molt llargs. Una xa'.·xa de transports. l'aba,tament 
d'aigua, un embassament i no diguem un sistema de 
ciutats teneri un llarg període de construcció i un en
cara més llarg període de maduració de Ics inva
sions i de duració de les mateixes. Deixant de banda 
el m1tic horitzó de l"any 20UU, que tant s'lla td ser
vir els anys seixanta i setanta. però que ja es va 
abandonar perquè es massa a prop, acoslllmem 8 
veure en els ¡�tans territorials hcritzons com a mí
nim de vint-i-cinc anys. 

Mentre que els plans de desenvolupament c.::onòmic, 
quan existeixen. no aco,tumen a pa,,ar dels cinc 
anys i en molts casos el ventablc 10strumcnt de polí
tica econòmica és el pressupo,t anual. 

Aquest problema sembla tenir vies de so_lució e� al
guns països, l'informe ja L-i tat de Ics N ac1ons Umdes, 
esmenta cl cas del sistema hongarès, en el qual els 
planificadors físics ja han, abandona! el fe� ells ma
teixos Ics prev1swns econom1ques, es a du, en els 
seus plans regionals, no van buscar !'a,signació òp
tima de les infra,tructures, sinó que voldrien fer un 
esquema dins del só! que fos un marc yer qu,t!se
vulga decisió econòmica, sense cons1derac1ons tempo
rals. De totes maneres,! aquesta via de solucionar el 
problema no ha donat de moment fruits reconeguts. 

Cna altra possibilitat é, la que la planificació fí
sica jL:gui un paper d'anticipació. Si s'accepten algunes 
teories que relacionen les etapes de desenvolupament 
econòmic i els sistemes de ciutats (la seva dimensió 
i la seva jerarquia), aleshores els planificadors fí
sics poden accer,tar aquesta evolució com quelcom co · 
negut i en basc d'això establir l'estructura del desenvo
:upament físic. L'inconvenient d"aqucst mètode molt 
general és que no tindria en compte els eiectes retro
actius de Ja planificació Jísica sobre la realitat i, per 
tant, sobre la planificació econòmica. 

La solució que proposen cis experts de les Nacions 
Unides, per poder integrar els dm tipus de plans és: 
Primer de tot, conèixer l'csiructura fí,ica òptima per 
cada ctap,1 de creixement econòmic i, segon, pensar 
un disseny prou flexible perquè es pugui adaptar a 
Ja transició d'una etapa a la següent. Això és un 
moélel suggerit per Ra,1nan \Vcitz ( LJoc11111e11t ESA/ 
HBP /AC.l Oi l l - lntegration of Plynsical and Eco
nomic Dcvelopemcnt Planning). 

Un exemple ens el pot donar el quadre 2 (pàg. f2).

PLANIFICACIÓ RFGJOKAL FÍSICA 

Sobre aquest tema H. W. Richardson ("Regional dc
velopment policy and planning in Sapin'' --Saxon 
Brooks- 1975) té un gràfic molt simplical. però 
que respon a les consideracions anteriors tot i dfegint
hi dues noves connotacions: els agents de canvi i els 
instrument<; i definit la situ;ició espanyola de fa qua
tre :111y, i la desitjable. 

Una altra possibilitat. que es pot aplicar de forma si-

multània. són els models de simulació. Aquest mè
tode es ba,a amb més força en cis objecti us i pos
sibilitats locals dels dc,envolupament_;,. El mètode 
anterior es bàsn en la tradició de la planificació ma
coeconòmica nacional. però ampliant-la amb la in
corporació dels aspectes espacials. 

El nivell regional podría ésser cl nexe entre els dos 
enfccaments. encara que. com ja hem dit. no se'n té 
ex reriència pràctica. 

4. LA PLANIFICACIÓ REGIONAL COM A NIVELL
INTERM��I

La planificació regional pot jugar un doble paper d'in
tegració: per una banda llignr les. decisions que es 
fan a nivell de l'estat amb les que depenen dels ni
vells locals. per l'altre pot ser un lloc de coordina
ció dels projectes sorgits dels ¡->lantcjamcnts secto
rials. 

En cl primer cas, que s'ha anomenat la funció ver
tical de la planificació regional, és tracta de resol
dre les incompalibilitnts derivades de dues òp:iques 
diferents. àdhuc dins d'un mateix camp. Les projec
cions macroeconòmiques, per exemple, estan basades 
en coeficients, ingressos, dcspc,es, etc., a nivell glo
bal que normalment són diversos a cada regió. Tam
bé són diferents cis recursos naturals i huma!1s exis
tents. Però, per altra banda, els planejaments locals 
no tenen en compte les limitacions que es deriven de 
Ja polírica nacional. 

Per tant, el paper que hauria de fer el pla regional 
serie el de barrejar el pla estatal i els plans locals. 
facilitar la retroc..cció en els dos nivdls i establir uns 
objectius que tinguin presents les demandes dels dos 
àmbits. 

En el segon cas, anomenat la funció horitzontal, el 
planejament regiomtl ha d'acomplir diverses finali
tats. Primer, la que ja hem mencionat, coordinar els 
diversos plans que a nivell sectorial s'hagin realitzat, 
però a més a més ha de concretar en termes físics o 
t_çrritorials aquestes polítiques econòmiques sectorials. 
Es prou evident que l'eficàcia d'un pla general de 
desenvolupament d'unn regió depèn en gran part 
que es coordini l'execució dels projectes que fan eis 
organismes administrats sectorialment. 

Hem de dir. pel que fa a les característiques con
cretes dels plans regionals o subcstatals, que el seu 
contingut depèn bà,icament de l'estructura funciónal 
i administrativa de l'estat. Com mé� descentralitzat 
sigui l'estat, o en el cas dels estats federals, els com
ponen ls de planificació econòmica de la planificació 
regional son més importants i podem dir que poden 
estar més lligats amb el, components territorials. Però 
si es tracta d'un s;stema molt centralitzat el contin
gut queda reduït a la planiiicació física de base, nor
malment conegut com urbani�me. i es fa molt difícil 
de ··oonlinar els dos nivells de planificació. 

Fntrc aquests dos extrems es mouen les possibilitat, 



dels plans regionals i, per tant, corn indi_cava un dels 
documents analitzats, caldrà en primer lloc tenir molt 
clar quin tir.us d'organismes administratiu i amb qui
nes competències compta l'encarregat de fer i gestio
nar el pla. Amb aquestes dades j,1 podrem veure amb 
molta aproximació fins a on es podrà actuar i amb 
quin nivell d'eficàcia. 

5. LA POSICIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ CENTRAL 

Els canvis pOllllcs que s'han produït des de la pro
mulgació de la Lici del Sòl (2 de maig de 1975) ha 
originat que alg'..!nes de Ics figures que allí és pre
sentaven com a novetats (especialmerrt els POTC) que
dessin ràpid;iment superats. Les crítiques no vingue
ren únicament dels possibles afectats per aquestes fi
gures legals; sinó també pels que les haurien dP. po
sar en pràctica (14). En aquest sentit són significatius 
dos documents que s'analitzaran en profunditat, cor
responents a sengles Direccions Generals del Minis
teri d'Obres Públiques i Urbanisme (15) publicats l'any 
1978. Per altra banda. la Dirección General de Or
denación y Acción Territorial del mateix :\1inisteri. 
va organitzar a_ finals del mateix 1978, un "Coloquio 
Nacional sobre Ordenac:ión Territorial" en què- els 
títols dels grans temes eren els següents: 

l. Noves formes en la metodologia de la planifica
ció regional.

2. L'ordenació del territori davant dels canvis en �¡
model de desenvolupament socioeconòrnic.

3. Tendències de l'evolució urbana.

4. Planificació i Acció Territorial en el marc polí
tico-i nsti t ucion a l.

5. Formu!ació de plans territorials en ur: sistema de
participació ciutadana.

!:.s a dir, clarament enfocats a posar en qiiestió Ja le
gislació existent i a proporcionar materials per a una 
nova proposta. 

No examinem, per falta de documentació, propostes 
d'altres Ministeris però és segur que, especialment els 
departaments relacionats amb la planific,_ició (co�c,rc
tament cis antics Ministeris de Governac16, Pres1den
cia del Govern. Agricultura, etc.). han realitzat apor
tacions en aquests temes. 

Por tot això no creiem difícil de pronosticar que ben 
aviat sortiran noves propostes legislatives sobre la 
qüest'ió. potser això és un ,litre dels motius perquè 
és convenient discutir aquests temes i tenir pensades 
quines són les necessitats que hauria de venir a sol
ventar aquesta legislació. 

154 

S.l. PROPOSTA DE LA DIRECClóN GFNFRAL 
DE ACClóN TERRTTORTAL Y MEDIO AM
BIENTE (abril de 1978) 

EL MARC LEGAL 

Parteix de la base que l'Ordenació del Territori a 
el marc Jega! vigent té greus limitacions. Des del 1975. 
que. de maner11 conjt�nta, enfoquen el clesenvolu ra
amb la nova Llei del Sòl, es cre3 la figura dels "Pla
nes Directores Territoriales de Coordinación" (PDTC) 
ment i l'ordenació del territori. precisament aquest<1 
n'és la gran novetat. 
la gran novetat. 

De totes maneres el seu intent d'aplicació ha estat 
criticat per diverses raons: 

- Perquè la iniciativa la va prendre l'administració
central sense consultar els Organismes Locals.

Perquè. en l'elaboració. la participació dels orga
nismes locals va ésser igualment molta. 

- Perquè s'incloïen "a priori" una �èrie d'<1ctuacions
("Acciones prioritarias") que eren condicionants im
portants per al futur planejament.

- Perq:,è no es va prestar atenció als mecanismes
participatius a la formulació d'objectius i a la polí
tica per a assolir-los.

- Perquè no estaven emmarcats en un esquema in
terregional. de manera que podien ésser incompati
bles entre ells.

L'informe. però, deia que aquestes deficiències podien 
ésser corregides en instaurar-se en el país les insti
tucions democràtiques (juny 1977). però això fa ne
cessari un nou enfoc;unent que és el que planteja el 
document citat i que resumim a continuació. 

Hem de dir, però. que en el document considera 
equivalents els termes ordenació territorial i plani
ficació del desenvolur,1ment regional. cosa que deixa 
de banda una sèrie de problemes evidents que hem 
pesat en relleu en altres apartats d'aquesta ponència. 

·Per altra banda hi ha una dificultat de partida i és
el que no es coneixia, en redactar l'informe, l'estructu
ra i distribució de poders que podien tenir les regions.
encara que es preveia que. de totes maneres. serin
difícil establir un enfocnment general, ja que. a més.
cada regió tindria circumstàncies pròpies.

Per això, no parteix d'un enfocament únic, sinó que 
proosa d'establir unes hipòtesis en base a una sèrie 
de conceptes: 

a) Regions segons naturalesa
nomia.

grau de llur auto-



h) Di-trihució de competències i de poders entre els
diferents nivells, però caldria evitar considerar la to
talitat de · 1es possibilitats que una taula cie doble
entrada en donaria i seleccionar només les hipòtesis
mes rellevant,,.

J\ nquestes consideracions s'afegeixen dos punts més. 
L 'un l'evidència que l'ordenació del territori ha de 
servir per a identificar cis problemes que afecten eb 
diferents espais regionals per a definir eh pos.,ibles 
conflictes entre els interessos dels diferents grups so
cials afectats i per a trobar les solucions idònies per 
a aquests grups en l'elaboració de les quals hauran 
de participnr <2.12 i 2.13). L'altra que aquestes so
lucions han d'ésser compatibles amb les de les altres 
regions, · això fa necessari un arbitratge a e,cala 
estatal. 

Respecte als objectius es podria dir que quan "cl 
status" és elevat els desenrrotllistes disminueixen, men
tre que augmenten els referents a l'ordenació i la 
reservació. Tot i que aquests últims també poden 
sorgir a causa d'un efecte-demosir;ició o de localitza
cions molt conflictives (per exemple, centrals nucle;irs) 
n regions poc de,envclup:1de,. De tota manera, es pot 
partir de la hipòtesi que els objectius seran diferents. 
si mé, no quantitativament. a les diferents regions i 
que això fa necessària una comp:Hibilització inter
regional amb les polítiques estatals. 

Davant de tot això el document analitzat diu textual
ment: (2.18) "Ja Dirección General de Acción Terri
torial y Medio Ambiente. del Ministcrio de Obrns 
Públicas y Urbanismo. ponc en cuestión la validez cie 
las fíguras de plancamíento regional existente y. con
sideranclo que se inicia en cl país un dcbatc sobre la 
cucstión regional, pretende entrar en él". 

ment ens fa r,ensar que no va portar-,e endavant, 
tot i que hauria estat d'indubtable utilitat. 

5.2. PROPOSTA DE LA DIRECCIÓ GENERAL 
D'URBAN lSME (juliol l 978) 

De forma paral·lela 
me havia encat �egat 
rialcs y Ambientales 

la Direcció Gener;il d'Urbanis
al Centro de Estudios Territo· 
(CETA) de Madrid. 

l) Encàrrec a tècnics de confian<;a d'un Tnforme o
Document Previ Ràpid. amb cap;1citat cie ,íntesi i
hon coneixement de Ja "regió".

2) J\I m,1teix temps començament del cleb:1t <,obre l:t
planificnció qlle fa falta i cis problemes a solucionar.
Demanda de red�ccié per part dels partits polítics
d'informes similars :ils indicats en el punt primer
(però més polític, que tècnics).

3) Una edició en quantitat d'aquests informes i de
bat a tots nivell,. Ajuntaments, institucions diverses.
delegacions ministcri:tls, governs civils. etc.

4) Parallelament. l'org:misrnc autonòmic ha d'esta
blir uns qtie,ticnaris per rcforç:1r la participació en
l'elaboració de les directriu, regional,. Per a recollir
informació sobre les qiiestions �plantejades en eh in
formes,

a) dades ,obre població.

Al final d'aquesta cnllca proposa un índex de treballs b) dades sobre equipaments,
a portar a terme, que eren els següents: 

J - Implicacions generals del planejament a escala 
regional. 

2 - Fixació d'objectius. 

3 _ Disseny de politiques en el planejament region;il. 

4 - Determinacions del Pla Regional i relació amb 
altre, form�s d'ordenació territorial. 

:í - Problemes de coordinació, seguiment 
del planejament regional. 

execució 

6 - Contingut tècnic del planeJament regional. 

7 - Directrius sobre el contingut formal del do
cument. 

Del resu:tat d'aquesta proposta de treball no en tenim 
coneixement, encar:1 que cl fet que es produïren can
\'i-; administralith i de personal en aquest Departa-

e) necessitats d'habitacles i estat del sector de la 
construcció, 

d) inventari de sòl.

Fer reunions d'Ajuntaments a nivell comarcal o se· 
gons problemàtica. 

Fer el mateix a nivell institucional. 

5) Red
.
acció de nous informes i principi de propos· 

tes per part de l'equip tècnK: sobre les característiques 
de les Directrius Regionals. 

6) Simultàniament. recopilació d"estudis, plans i pro·
jectes de IAdminiqració Central. Consultes a nivell
d'Administració Central.

7) Simultàniament, determinar els estudis sectorials
o d'àrees conflictives. Estudis monogràfics sobre "pro
cessos-problema" per confirmar hipòtesis.

8) Negociacions amb l'Administració Central (Hi
senda) sobre:
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recurso, pt:r tr:1nsferèncie,, 

- recursos per pressupost,

- altres.

Tot aquest procés ha d'ésser molt ràpid, menys d·un 
any. Això portarà a un,1 primera form;t!itlació de 
direstrius regionals per di,cutir en cl Consell. 

9) Segona volta de comultcs més restricti\es i in·
tensi ve:;.

10) Apro,ació formal. (Lici èel Sòl -aprovació
inicial).

11) Informació pública massiva.

12) Aprovació definiti\a. Generalitat.

13) Ratificació (per Decret'') del Consell de Mi
nistres.

CONTINGUT DE LES DIRECTRIUS REGIONALS 
(Proposta D.G.U.) 

TRES ELEMENTS 

cliagnòstic, 

objectius, 

regles del joc per ab cont licte., interrcgionals. 

TRES FUNCIONS 

recollir compromisos d'inver,ió de l'Admini,tració 
Central amb un horitLÓ !emporal més gran, 
recollir compromisos dïn,crsió de l'entitat regional. 

fer de marc de referència (més o menys vinculat), 
per les decisions municipals i especialment per J re
dactar els Plans Generals. 

1 es propostes contingudes en cl treball de la D.G. U. 
comporten la no acceptació de l'actual figura del, 
Plans Directob Territorials de Coordinació (P.D.T.C.L 
tot i els avantatges c.¡ue suposa la sev" pre-e,i,tènci:1 
legal i el seu caràcter de plataforma per c.>lablir um 
compromisos d'inversió per part de l'Administració 
Central. Es po,a en qüestió Ja utilitlació "amb finri
Jitats e�tructurants" de !e, grans infraestructures, ai,í 
com el car;1ctcr ccntrali,ta i dirigista que e, vol don.1r 
a la planificació regional. 

Com experiència en l:t nova línia que rroposa el do
cument, se citen cis ''Regional Reparis" escocesos. El 
document a elaborar lla de tenir unu concepció do· 
ble com a "document" i com a "procés" i hauria de 
tenir de form:1 genèrica els segiients apartats: 

� Una interpretació e,tructural i conjuntural de b
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zona. Fxplic:ant !e, orortunitah I po.,.,ibilit;1t, d e: 

creixement i tran,formació. Rel:tc:ió de Ics oportuni
tats amb l'c,tructura econòmica. social i fí,ica. :1 ni
vell regional i cie l'Fstat. 

� l\,fc,ures de polític::1 ccon<',mic:1 plW,ible,. C:cntr;1. 
des sobretot en el sector públic, però t:1mbé en );1 
incentivació cie! sector privat. 

Previ,iom globals cie creixement demogràfic (to
tal i poblarió activa l. 

Determinació d'àrie, que han d'e,ser espcdfica
ment protcgidc, des de punt\ de viqa clivn,os (eco

lògic. r,roductiu. ,ocial. etc.). 

r,tablimcnt de criteri, i norme, rer 1·as,ignació 
rleb recur-,os públic, o de nlans o progr,1mc, concreh. 

Fs poden establir de"1grcgacions ner àmbih infra
regionals o sclcc:ti, ament ;1 :tlcun.s municipi\: que 
seran diferent, segom les v:iriable,. 

A) Determinacions b�1,ades en Ja des.igrcgació Jc
les mapniturl, regional,. Ai,è1 cal fer-ho. no solament
per tenir una descrirció del sistcrn:i urbà reQional.
,inó per a poder establir un conjunt de vanab-le, de
control.

Es poden establir sis grup, de vari.1blcs. que cada una 
pot originar indic;idors de control. 

Població. 

Producció ocupació. 

Recursos natural, i dïnversió. 

Equipaments i serveis urbans. 

Sòl. 

Fluxos. 

B) Detn1ninacions re,pectc al tipus de planejament
neces,::ri en lc, difercnte, àrees intraregioHal�.

1·s tr;KL1 de delimitar iirees d'actuació mctropolitane,. 
c:om:1rc::1h. rnunicipak e,pecial, o problcmi1ti4ue,, cie .. 
i el, in,truments d'actu:1ció PDTC. PTGOU. NS. etc .. 
i la seva prioritat. D'això en rot sortir una proposta 
d'e5trnctura administrntiva. 

C) Determinacions normatives.

Per exemple. normes general, de planejament o nor
mes sub,idiúics per alli1 on no exi,tei·xin. ren'i tam
bé norme, de gestió i organismes per fer-Ics. (Tipus 
Institut Català del Sòl o Societats de gestió.) 

D) Determinacions referents als condicionants de l'es
tructura urbana.

Poden ésser de diferents tipus. 



11) Localil!ació dc gr;in, infra\lrnctu:-c, (pot c,,cr
únicament preferent; /,) Úí<'C"> d";1cció e,pcci:il.

A(juc,tcs dctcrmina<.:ion, ,òn d ;1juda ;¡l, organi,m.:s 
local, que ,611 eh protagonistc, del plantejament terri
torial, o ,igui. que ern.:.ira que forn,;ilmcntc ,t:mblin 
els PDTC. hi h;t una diferència fonamental. que ú 
no acceptar Ja jerarquia de plans e,tablcrts per la Llei 
del Sòl. Els municipis han Lk participar forçosament 
en l'elaboració del Pla. primer ;1 nivell d'informació 
de basc i mé, cndav:int a través dels seus rcpresentanh 
a l'Assemblea de Parlamentaris 

Un cop frtcs les Directrius Regionals es pot pensar 
en la redacció de Plan, Rcgion:lls (que són una pro
g_ramació econòmica) que ,cncn com a document prin
cipal el programa d'inn:rsions públique,. (Coordinat 
amb el cie l'Estat i els dels Municipis.) 

5->. ALTRES CRfTIQUFS 1\LS PLANS DIREC
TORS TERRITORIALS DE COORDlNACf() 

Tot i el poc temps que fa que existeix la figrua del, 
Plans Territorials cie Coordinació ha sofert ja fortes 
crítiques, potser una yuc re,umei, els principals punts 
que han anat sortint és el treball de Ricardo Góme1

Muñoz (16). L'experiència ,'inicià a l'estiu de 1976 
amb els PDTC de Galícia i Andalu,ia. Cal dir que el 
d'Aragó i un intent de fer cl de Catalunya es van 
ajornar a causa de l'oposició de Ics Corporacions Lo
cal, pel centralisme ar,1b què se'n plantejava l'ela
boració. 

Els recursos que s'hi van dedicar van ésser un rècord. 
el resultat del concurs convocat el març de 1977. es 
concretà en 180 milions de pessetes per al d'Anda
lusia i en 110 milion, pa al de Galici:i. L'adjudica:::ió 
es va fer a l'abril i el terme d'execució era de vint-i
quatre mesos. D.: totes maneres l'administració i Ics 
forces polítiques tingueren en aquest període altres 
preocupacions o foren hostils als plans. sobretot a An
lalusia. amb el qual. un cop més. ens trobem :\mb 

treballs fets per tècmcs de fora de la regió. sense cap 
tipus de participació. 

Però junt amb els problemes derivat;, de la conjurJ
tura política hi ha problemes genèrics que faran di
fícil el r,;irtar a \erme aquest tipus de pla: 

- la manca d'una visió integrada del desenvolupa·
ment econòmic i social i llur relació amb cl capi
tal físic:

la gran e,cal:1 que ,ignitiquen les nacions i re· 
gions c,panyolc, en general; 

- la falta d'1111 m:,rc de rdcrènc1a a nivell de l'estat;

- hi ncce,sitat de 1c·n11· 1111 ,i,tcma autonòmic capaç
de dirigir l'elabor:1ciò i, cl que és més important, la
l;(estió posterior del Pla:

- cl ,i,tema d'adjud1,;1ció del, concur,o, i cl dc,en
volupament de l'Assistènci:1 ·1 écnica per p:1rt de l'Ad
ministració.

6. MESURES DE POLÍTICA TERRITORIAL VIGENT

A part de la de,orientació detectada n l'Administració 
Centrill pel que fa rcfrrència al planejament territo
rial. hem d';i,seny:tlar que al llarg dtls anys s'han 
anat acumulant me,ure< de "política territorial'' de
pendents dc Mini'1cris diferents i amb diferències im
rort;ints pel que fa a llur efectivitat. 

Lna llista completa d'aquestes mesures la clonava fa 
pec Garcia Alvarez (11) i realment podem dir que 
llur noml:,re (entre parèntesis) no està en relació amb 
els resultats obtinguts: 

Així tenim: 

- zones de preferent localització

Industrial (7) 

Industrial Minera (2) 

Industrial agrària (23) 

- polígons de preferent localitLació industrial (41)

grnns àrees d'expansió industrial (3) 

- Pots de "Desarrollo" (2)

zor.es d'ordenació d'explotacions agràries (?) 

zones de protecció artesana (3) 

comarques d'acció Especial (25) 

que administrativamentc depenen de: 

- Direcció General de Promoció Industrial i Tec·
no lògica (M.· d'Indústria)

- Direcció General d'Indústries Agràries (M. d'Agri
cultura)

- Direcció General cl'Orclenació i Acció Territorial
IM. d'Obres Públiques i Urbanisme)

- JRYDA (M. d'Agricuitura)

- Servei Central de Plans Parcials (M. de l'Interior)

Encara es podia afegir i'IN!. que pot crear Societats 
per al Desenvolupame;it Regional. 
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l.es d i ferènc ies en t re el sbenefic is .  i l ' ex ten sió de cada
u n a  d'aque stes 70nes és cons idcrnble i mol tes veg;i
des es produe ixen  sob paments .  No cal d ia  q ue  les
diferènc i es en e ls seu ,  resu l t ; l t ,  també són mo l t
grans .

Ca l  d i r  que h i  ha prev is ions per a i n ten tar  coord i na r  
to t  a ixò .  j :i  q u e  en  l 'est ru c turació de l  M i n i s t e r i d 'Obre, 
Púb l iq uc, i U rban i,mc ( 1 11 ) es preveu la  c reació d 'una  
Secret aria d 'Es ta t  pe r : 1  l 'Ordenac ió de l  Te rrit or i :  s i  
;i qu est;i e s  f a  dependre d i rectament  c l è l  rre s 1 dcn t de l  
Govern t i n d ríem un  e squema mo lt sim i 1 ; 1 r  a l 'ex is ten t  
a França :imb l a  D .A .T .A .R .  De moment .  però. s'h a 
crc;it l a  Com i ssió l n term in is ter ia l  d'Ordenació del 
Territorio (19) .  

Hem de rcmarc ;1 r. però .  que encara . que l a  p ro l i fera
ció cie mesures fe ia n eces,it r ia  una reestrucw rnc ió .  la 
tendènc ia  sem bla  q l le  és de  no aprofi tm l 'ocasió pe r 
a sep:i ra r  c l a ramen t  l a  p lan if icació econòmica de l a  
phrn i ficac ió terri tori a l  n i  pe r a es tab l ir  c larnment les 
com¡:;etènc ies  a don a r  a les autor i tats a utonòmiques 
en les dues m atèries .  

En e l  moment d 'acabar  c l  redactat d 'aquesta ponèn
cia .  una nova rcorga n i t 1ac ió  està en marxa .  La c re;ic ió 
de nom m in i sterf, i concretament el de l  Terri tori . 
l l i gat amb l'admin i,trac ió  Joc;i l  i les autonomies i 
.¡t;e recuJJ  l ' herènc i ;i p l an i fic;idora que  encara qued,1 
de l'època dels p lans  de desenvol u pament .  donarà ori 
gen ,ens dubte. a nou.s estudis  i noves figu res admínis 
t rn tives que  inc id ira n  d i rectament en les poss ib i l itats 
i característiques dels plans de les autonomies. 
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ï. C:REACJO DE CONTROi.S 

1. PLANTEJAMENT GENERAL DEL TEMA

Ahans de desenvolupar dv i",1,1na connc·t,1 J'cnunc1at en 
el títol, sembla oportú trnctnr. ni q11c ,ig11i de pas"1da 
i breument, la naturalvsa I lv, car,ic1<.:rísuq11es de la polí
tica territorial. 

En primer lloc cal destacar que si hé. corn (()ta política, 
les decisions territori;,ls quc es pL1g11i11 adoptar des del 
sistema de poder s'han d'entendre en cl marc de relacions 
entre cis individus i la socictal,, la pC\lítica territorial pel 
seu qualilicatiLJ gcnhic té una imporL1ncia capital en cl 
marc de n·laciuns entre la societat i la naturalesa. 

En úl1im terme, doncs. l'acció pública exercida sobre 
l'espai per assolir. U[ilit,.ant diversos instruments, objec
tius molt variats. s'ha d'entendre corn a nHtèria d'estudi 
de l'ecologia i de l'antropologia cultL:ral. Amhdues disci
plines ha1: posat de manifest que en qualsC\·ol r,1omcnr 
històric concret la presència humana comporta una uti
l itz:1c·ió del medi na1mal pròpia i caracttrística, resultat 
de k, rclaci:1ns cntt-c natura i cultura. dcb seus antece
den1, tc·111pPr.ds i de la seva din,'1mic1 interna (li. 

lbO 

En sq;nn l!oc é-s rcmarrnhk dins !e, :1ntnior, coordena
des .L!t'llc-rals, qu,· la lcnr,1 i cn11stan1 c'l1n:,¡1litLició d'un:1 
pr,ictica C\)l·lcct1\a i 1ns1it11till11.ili11:1tl.1 sohr,· cl medi na
rnral rq1rc·s,111,1 1111 lc·1 rclk\·am cie! mo1nc11t hisc.:,ric prc
s,·nt. ,1p,1r,·.t.:11t c<1111 a r,·stilut dl' C:111\ïS im¡wr1:111ts ,·n les 
rclac,"n, :111t,Ti,,1111,·nt csmcnLJdcs la sha indicat més 
,1111u1ir. c·11 ,1q11,·sta mateixa ¡x1nl'J1cia .

. 
que cis canvi, tc·nen 

Ics ,c\Cs arrcb en la Rn·olució l11d11snial. i que una de 
Ics "·,postcs a aqm·st·1 és l'aparició cie-l planejament 
tcrritorial. cl qual pressuposa ni quc sigui de inrm,1 limi
tada l'existè·ncia d'una política territorial. 

Cal, però. prcp1Ptar-se sobre l'abast del canvi que pot 
repre,cnrnr l'existència de la política tcrritor•·il. tanr wrn 
augmrnt de ks competències públiques i disminuci<Í dels 
c;rcrs individ11als. tema sense cap dubte CJllC centra tuta 
polè,m1ca, en cl camp de ks rclacions rnltur als. que com 
acc,o mes conscient , ranonal l'll l'esfera de relacions 
societat-natura (2 ). 

C:om que, en realitat. i sense caure en cis excessos ,k 
l'ambientalisme (3 ). el marc més general de les relacion, 
cul tu rals cl podem trobar en cl de societat-natuni en Li 
mesura en què la m,itcix;1 societat humana t'.-s part de 
la naturalesa, podem fixar la nnstra atl'nció Je primer en 
aq11es1cs darreres relacions. 



Els  clements nat u rals i ,  per tan t ,  espaci a ls  i ter r i to
r ia l s  (4 ), de l 'esfera de relacions societat -natura cond icio
nen accentuadament  el subsrrat soc ial , en la mesura en 
què presen t i n  res i s tènc ia al can\'Í provocat per l 'acció 
humana ( 5 ) .  Si cst .ihl i m  una ordenació de més a menys 
tenacitat podem ci tar c i s  segü ents elements na tura l s l i mi 
tadors de l 'ús  bum:'i de  l 'espa i : l a  compos ic ió geològica 
dels  sòls. la topogrnfi a de l a  superfície ten-estre, el clima 
i l es caracterís t iq ues de l 'ecos i stema preex i s tent .  

D'al tra handa.  s i  els clements  cu l tura l s  de In  societat  mo
d i fiquen el medi  na tural en les seves parts  més dúct i ls ,  
les  mod i ficacions a l a  seva vegada i nc ide i xen en l a  pròp i a  
cu l t ura d e  l 'home , l a  q u a l  a més a m é s  presen t a  u na 
d inàmica creadora en cl seu si que pro\'Orn una cons tan t 
recreació històri ca .  A i x í  e ls ca n\' i s  d ins  cl camp societat
natu ra, vénen provocats ia  s ia per modi ficacions  i nde
penden ts i i n tcrn<:s cie cada una de Ics par t s ,  com per 
les inrcracc ions en tre les ducs.  

S i  en tenem per rn l l t: ra els models de v ida h i s 1 Z,r icamcn t 
crea ts ,  els modes de comporrn111cn t  dcr i1·, 1Ts de l 'esfera 
tora l  de l 'act i v i t,H humana (6 ) .  l 'onipaciò terr i rur ial és 
un dels trets més sign i f icat ius de cada cas e· spcci al , j un 
tament amb la l lengua .  l 'a r t , c l  dret i l a  fi lnso f i ,1 . malgrat 
que genera l ment  es menyst ingu i  aquest fer ( ï  ) .  La impor
t ;'i nc i a  d 'aques t a  l ín i a  (k pensament és notòria s i  accqi
tcm que cada nació és un fcnolllcn h is tòr ic l'S table que 
depèn del fet l i ngü íst ic .  del fe t cul t mal i de l 'cx isrència 
d 'una consciència superior (8 ) .  

Paral·l e lament  a l 'ordenació dels elemen ts  n a t u ra l s  real i t
zada abans .  podem establ ir  una ordenació en t re els e le 
men ts cu l t ura l s  de més a merws tenaci tat  a ésst'r mod i 
f ica ts per  la mate ixa  d i nàm ica .cu l tura l  i pe l s  cam· is q ue 
e·, produei x i n  en cl med i na tu ra l : la na tu rnlesa biològica 
de l ' home -c lement  punt entre na tu nt i cu l tura .  en te
nen t la pri mera en cl st · r i  s ign i ficat  rcs t r ic 1 i 1 1-. s i s tema 
dt' poder i jnarq u i a .  s i s tema econòmic -producció, d i s 
t r i bució i con sum-. modr l  cu l tu ral d 'assentamen t .  model 
c u l tu ra l  d 'organ i tzac ió  soc ial . mo,kl c , i l t u r;d s i mbòl i c  i 
reciwlog i a  e rl lc·sa  cnm a n i 1·e l l  de co11c i :..cmcn ts i t èc
mqucs. 

Les dut' s  ordenacions de componen t s  p resenten aspectes 
d i sni t i hlcs .  a ix í .  entre Ics cnt 1nc iaLks en e l  ctmp de les 
re lac ions soc ie ta t-na lUra .  podem t ruhar casos en què Li 
mod i ficació a efectes pdc 1 i cs de· l n  ge·o logia dl'I sòl s igu i 
ben fac t ible a bas<:, per exemple . de co ns t i t u i r  u n  s ò l  
1·e.,eral prefixat  a m b  l 'apl icació d 'adobs i c u l t i u s .  i .  en 
ca�v i .  el s condic ionant;  orogràfics del t<:rreny comport i n  
per a Ja seva modi f icació operacions poss ibles tc<',r icm1cn t  
però i nabordables d<:s d e  l a  prúu i ca : u n  al t re cas més 
senzi l l  i corre n t  és la poss ibi l 1 1 at de modi ficar protu nda
ment el m icroc l ima de J 'h :',h i ut t  més ín t im \' a r ianr la tem
pera t u ra i el grau d 'h u m i ta t .  i l a  d i ficu l ta r  mol t més gran 
de canviar  l\:cos i s tcma prcex i s t <: n l . per exemple .  a la  
wndra s iber i ana .  I encira en t re c is  cleme n t s  cu l r u ra L  
trnhcm mome•nts  h i s tli r ics en q u è  Írnï11es cx t ram·cs d 'or
!.'.,lll i t zació soci,il s '< 1hrl· 1 1  cam í  mol t mé·s ri\p 1d trnwn t  d i ns 
�1 n ;1 cu l r u r a  qut ' no pas a lgu ne·s fornws s i mbò l iques com 
cl l k r 1 . , , 1 ,1 t " c :  o bé casos e·n quL' cl si stema econòm ic 0s 
més p:rm��i blc a ls  c1m· is  q t 1c <:l trnilkl d 'orga n i rzac i <'> 
soc i a l .  

Les relacions real s  nn són . doncs. r an  ] i ne,ds com ks  
¡m.·,em ades i l 'or den ació cfect uada  ca l  en tendre-la com 
una s imp l i f icació v:d ida com a h ipòtesi genera l  i que 
<:s peci a l mcn t p()s:t (k m a n i fest l ' t:x i s 1b 1C i a  de cond icio
run r s  arnbicn 1 a l s  i l'i paper cu1 1 ra l  del  s i s te·nu econòmic 

e nr rc el pol ít ic  i l a  u t i l i tzac ió de l 'espa i .  La com hi nacró 
d 'aquests cond ic ionants  i l 'economia ens dóna de manera 
immt·d iara una expl icació de la i mport ;1ncia de l a  s i t 11aci6 
geogrúíica tkls recursos . que conforma.  per tan t .  ,· I s  tre·s 
c:lcmen ts soc ia l s  esmentat s . A ra .  no obl idcn 1  q ue d con
cepte de recurs no té un con t i ngu t  invar iab le .  s i rHÍ que 
Ics d i ferents cu l t u r<:s l 'omplen d i s t i n tament  de si ,: n i licar 
i ,  per t an t .  ser:1 í n t im amen t l l iga t  a m11·és de J 'ecirnnm i a  
a l 'esfera soc i a l .  

Lfec t i vaml.' n t ,  una  variació e n  l a  tecnologia s ign i fica u n 
can\' i  en l a  si t uació l'.l'Ol'.ràfica dels recu rsos si crea una  
nt:ccss i ta t  nov;1 i d i fcien ; ;  u n a \ ·ariaci6 en l a  ni l t u ra s im
bòl ica po t crear també una  nova nect'ss i ra t  i produir el 
ma 1c i x  c'Íene:  en la mesu ra l.'11 què cl model d 'assen
tamen t tcrr iwria l  ,e suporu sobr<: un espai fi n i t  1 ,-'., , 
per t an t . u n  recurs . u n  canvi rn la cul t u ra de loca l i tzació 
d 'act i v i t a t s .  s ign i fica una mnd i ficació de la d i s t r ibució 
gc·ugràfica deb, sc\ l s aptes per a cada una d 'el les : qua l 
St'\ 'n i  vnr i a n r  en c is  paràme t res ccon<'m1 ics pot representar 
t ambé una s i t u ac ió d i fcrrn t pn als recursos ; i . fi na l men t . 
una é·e rra estra tègia en cl camp pol í t ic  o soc ia l  pot var iar  
notòr iament cl con t ingut concr e t  de rt'curs .  encara que 
f i xem-nos que en  aquest cas l 't ·speci f icició de l  que és 
rcet trs o no \' i ndr.'1 de forma mcd i a r a .  a tra\'és de fixació 
d 'obj,x t i u s .  pol í t ics o soc ia l s .  pèr a l 'es t ructura econòmica 
o Jll'I' a l 'c s rrucru ra terri tor i a l .

l)ndem d i  r· que  ensems un  recurs é s  u n  cl crrn.:n t  de  l 'es
t rucwra <:conòmica. un elen1cnt  de l \:srrucrura ter r i torial
i un elemen t de l 'estructu ra na tu ra l .  però que el c�ràcter
de recurs li \'C donat tan t  pels conei xemen t s  com plT
l 'c·s t ructura polí t ico-soc i al d 'una societat determ in ada .
1\ i x í  recurs és  un concepte. cn  cl l lengua tge de i\!arx  ( ') ¡ _
s uperes truct ura! . però est:\ formal  per clemen ts i nt ersec
ció de les es tru ctures cconc\mica .  terri ro r ia l  i n a tu ra l .

El concepte d 'esrructma que inc lou t an t  Ics rcl tic ions cn
r rc els seus t'icrncn t s .  corn una jerarq uia cn 1 rc cl ics. i h 
pm,ibi l i 1 at  d 'an .1 l i s i s  s incrò n iques i d i acrc'in iques .  prop i  
de ls  corre·n ts ma r:-: i s t <:s ( 1 0 1 . sembL l mol t adcc¡u ,u per 
cstud i ;i r  Ics relacions societat- terr i to r i . 

:\ rnh ,u :-:r, .  no vokm pas preten dre que J 'cs trnct t 1 ra ter
ri tor ia l  t ing ui  cl  ma te ix pes his tòr ic  que  a parr i r  Je  :\!arx 
s 'ha recorll'gu t a l 'estruct u ra econòmica .  JVlés a\· iat  la 
i n 1 roduciò (Íel s c lements  tcrr i t0r ia l s  proposa un  pas cnda-
1·t1 n t  pc:r ta l  de defin i r  una <:s truct t t ra .'! lobal adeq uada 
per estud iar les rel al ions gen erals soc ic 1m-nau1ra ,  un els 
seus elements  serien l 'cstnict ura econòm ica . .la tnr; to
r i a l . la pol í t ico-social  i la cognosc i t i 1·a . a i x í  cum l 'estruc
t u ra « rcsra dt' la n a tu ralesa » .  1 en tre c:ls qua ls  podríem 
estab l i r  r<: lac ions .  jerarq u ies .  i la poss ibi l i t at d 'ani\ l i s i s  
s i nnòniq ut·s i d i acròn iques .  Aq ues t a  es tructura un iversal 

h. i  de r·csold rl' ks d i l irnl ta ts  apun tades des de fa temps,
per st : u , 1 1· .  e ·n cl s i 1 1 1pk <:squ<:ma  marx i s ta ,  la  ciència í
c i s  w1 1 ,· i :-;c·rnc· n t s  -ent re c l i s  cl l l enguatge i el s m i t jans
de crn 1 1 1 1 n 1 cKi,'1- i l l i. i Lt  pròpia na tu ra lesa.

Di t wt  : t i :-;i,. 1 tki xan r  d,· b,1 11da e l s  i n [ e't"Cssa nts  debats  
tan t  sobre· l' i 1 n ,1 1 e i ,  Ct l !Kl'pte d 'cs 1 ruc 1ura ( 1 2 )  corn so
brc la p,is s i hi l i Ll l  d 'un ,, c i i:nc ia que  tn;hal l i  amb citcgo
r i e·s snci ; 1 l s .  cum són e l s  modeb d 'asse· n t amcnr o e ls  1110-
,kls ju r íd ics . i que passi  d 'una e,pt1s ició expl ica t iva  a 
J 'c L ibur,1, · i , i d e· l ic i s pL'neral s l l 3 ). passem a proposar un 
csq uc' ! l l , l  rcSll l l l  de  Jcs  l lOC ions a punt ades. amb l '}n i m  de 
, i l t l a r  L i  p n ,bkm;l t i ca tnr i to r i a l dms l'i con ¡ 1 J I1 t  de  les 
d i ferents act i \· i t a r s  hum,1 11cs .  

1 6 1  



SUPERESTRUC:TURES: SOCIAL, POLfTICt\. IDEOLOGICi\. SI.\IBOLICA 

ESTRUCTURA ECONòi\HCA 1-:STRUC:TURA TERRITORIAL 

1':l\'ELL m. COi'\EIXE1\lE.\:TS 

l 
SITUt\Cló DE RECURSOS 

r l 
R L S T 1\ D l·: L A N A T U R A L E S A 

Les sagetes indiquen Ics interdependències. és a dir, ks 
repercussions entre els dements. S'ha escrit verticalment 
per como<lit,lt, però. en realitat. fóra possibkment m¿s 
correcte fer-ho de forma lineal comen�-ant per Ja resta 
de la naturalesa. ja que. tcmpornlmem. és dè suposar que 
cl procés d'humanització és de baix ,1 dalt. 

La jerarquia de relacions. indubtabkmenr. passa per do
nar una importància fonamental a ks existent� entre «es
trucrura econòmica-situació de recursos» 1 «_ntvcll de c�
neixements-estrucwra econòmica». f:s a dir, el proces 
històric del sistema econòmic, impulsat fonarnenralment 
pels canvis en l'i conjunt de coneixements i tècniques, 
genera tensions en ks resrnnts estructures. entre ks quals 
és plenament reconeguda la induïda en __ �l s_1stema de po
der, modificat i ret:reat com a consn¡uencia dels canvis 
en cl sistema Òl! producció. De forma semblant la cultura 
territ0rial que s'c::xpressa en una estructura dd terr1tort, 
sofreix tensions i adaptacions <l'acord amb els nous con
dicionants provocats pel desenvolupamenr econòmic. sen
se oblidar-nos. però, que existeixen inreniccion� amh rots 
els altres element, de l'estrucwra urnversal. 1 amb dia 
mateixa. 

RepeuJamcnt. s'ha fet ml!nció de la pressió de l'estruc
tura econòmica sobre el model d'assentament. qüestió 
evident si tenim present l'impacte que representà el pas 
d'una cconomia de recol·lecci<Í a una d'agrària, o bé cl 
pas d'aquesta al sistema productiu industrial. i també si 
tenim en compte els canvi, inters<.:ctorials dins aquest 
:larrl!r quan ens trobem ,unb zones geogràfiques espe
cialitzades que sofriran oscil·lacions. o tenim presents les 
economi.:s <l'escala. els centrl!s de sen·eis. etc. 

:\ra, h relativitat que va donar a aquest pnnc1pi general 
es manifesta quan. sense dl!terminismes preestablerts, 
,'?nlt"nta ,111alitz:1r aspectes concn.:ts <lc l'estructura terri-
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wrial. Per l!Xcmpk J,111c Jacobs ( 14) ha mostrat de forma 
explícita la importància que pot arribar a tenir el model 
d'assenrament sobre l'estructura econòmica, capgirant el 
punt d<.: \-i,ta tradicional sobre cl naixement de les ciu
t,11s basat en hipòtesis aixecad..:s a la categoria de lleis 
sl!nse u na verí íicació rigorosa i sense donar cabud.1 al 
dubte. De fet, <.:Studiosos ran clitssics com Cerd,\ ( 15) ja 
,'adonaren de la gran di\·ersirat de models terrllOI tals. 
n11.:� que no pas si�temcs de producció ckscriul.'.n cis 
historiadors marxistes mé< mecanicistes ( 16). i cl man
teniment d'hipòtesis economici,tes només es por entendre 
com una manifestació gcnuïnam<.:Ill ideològica asst'ntada 
en la manrn de connexió cntrl! les diverses branques de 
la ciència social. Així. doncs, si per una causa cxto:rna o 
int<.:rna l'estructura territorial es modilïca, entre Ics quals 
podem trobar directrius políti4ues. nous coneixo:ments. 
diferents n<.:ce,,itats de la pròpia producció i can\'is qt1an
ritarius en les necessitats tl!rritorials, pot ésser que )'<.:s
trucrurn econümica en surti modificada. ja sia com a 
resultat de ca1n-is de localització de determinades acti
vitats. ja sia per can\'ÍS en lo:s peticions socials al si,tema 
econòmic, o perquè per donar satisfacció al nou mode 
,l'assentament sigui forçós am·iar determinades incvmpa
tibilitats del procés productiu. 

Altrl!S rcLicions binàríes de l'esquema. de rnng secundari 
però en alguns casos determinants en cl conjunt d'inter
accions. són Ics co1-rc·sponcnrs a Ics supe1 ,·,trt1nures, al 
ni\'cll de concixl'lllcnr, i a la situació de recursos. Entre
les primeres podem posar. per exemple, l'arribada d'un 

poder fod que imposa una cultura tcrritnrial distinta. n 
bé l'entrada al poder d't1n nou sector d,· la població que 
pot canalitzar unes necessitats fins aquell moment mc·nys
tingudes. i <:n sentit contrari, é, a dir. estructura tnri
torial-supcrestrunur a. podem f<.:r menció com Ja iradl'
quació funcional d\m sistema urbà pot ser\'Ír cl'a¡::lomc
rant a 1ma força polític., determinada ( 17 l. 



Entre Ics relacions «estructura territorial-nivell de corn::i
xements» trobem com a més específiques les que fan re
ferència a les cultures terFitorials pròpiament dites. L'a
prenentatge constant que representa el dcscnvolupamenr 
de la civilització fa que cada cultura signifiqui una font 
d'experiències, d'ohservacions entre cis objectius perse
guits per Ics distintes forces socials i els resultats que 
aporta cl model; per tant, tota forma d'assentament re
presenta un possible augrnenr del nivell <lc c1ncixements. 
fins i tot al marge de l'existència de professionals que 
es preguntin i es plantegin de forma especialitzada qües
tions sobre el tema que després siguin resoltes. existència 
que representa una potenciació d'aquestes relacions en el 
seu sentit bi<lireccional (18). En sentit contrari. «nivell 
de coneixements-estructura territorial», és obvi que una 
part dels nous coneixements poden comportar canvis pro
funds en una cultura territorial. així l'accés d'una socie
tat a un corrent distint culturalment pot ésser suÍlcient 
perquè s'adaptin característiques fins al moment extra
nycs, o bé noves tècniques sorgides de la reflexió sobre 
l'experiència acumulada poden aponar recreacions cultu
rals profundes. 

Finalment, com a exemple de leo birelacions «cstrnctura 
territorial-situació de recursos» podem citar <:n un sentit 
cl fet que la població, les infrastructurcs existents. la 
localització dels serveis existents, de les planrcs inclus
tnals, com a elements d'aquesta estructura territorial i a 
la ,·cgada recursos humans i socials, condicionen la ]ocalir
zació de recursos en un moment donat; i en un altre 
sentit podem fer referència al fet que determinats cam·is 
en la si_tuació de recursos. ja sia perquè es produeix un
descobnment, o perquè l'esgotament d'una font provoca 
una posta en valor d'un jaciment, o quabevol altre cas. 
la cultura territorial haurà d'adaptar-se a l'explotació d'a
quest nou recurs, no solament perquè es produir,'¡ un 
efecte induït pels canvis en l'estructura econòmica, sinó 
que els elements pròpiament territorials en sofriran una 
pressió di recta. 

Aquests exemples ens mostren que, si bé existeixen cle
ments de l'estructura tcrrirorial exclusius de la mateixa, 
molts d'aquests clements diversos tenen un caràcter comú 
amh altres est!'uctures de l'esquema, la qual cosa facilita 
Ics interconnexions entre elles. 

L'esquema ens indica que hi ha cabuda per a distintes 
hipòtesis sobre l'abast de l'aparició de la política terri
torial. De fet, cada hipòtesi serà combinació dels dife
rents conceptes que es doni a la política com a resultat 
de les distintes teories de l'Estat possibles segons la je
rarquia i l'autonomia que es doni a les relacions entre 
estructctres i a la dinàmica interna existent en el seu si, 
ainb èls diferents continguts que es cloni a la territoria
litat en funció, també, d'aquestes jerarquies i autono
mies (19). 

Les pàgines que segueixen conscient ment no aborden 
aquesta prohlemàtica que necessita un debat sobre el 
mètode, anàlisis crítiques de les diferents posicions exis
tents en aquest respecte, un trchall comú a les diferents 
branques de la ciència social, i una tasca de recerques 
necessària per l! millorar i aprofundir unes conclusions 
que sempre han de tenir la provisionalitat de la ciència, 
i la historicitat de l'estructura del coneixement assumi
da. Si bé la temàtica apuntada és una comanda de la 
societat a tots els especialistes de les ciències socials. 
entre els quals es troben cis economistes. és evident que 
hi ha comandes més concretes referents a Ja pràctica 
territorial del present. a les possibilitats polítiques del 
moment actual, i a Ics activitats més corrents dutes a 
terme pels professionals de l'economia; és a aquestes 

necessitats que ens referim en abordar les possibks inter
r('lacions d'algunes polítiques econòmiques amb Ja po
lí t ica territorial. 

Cal cridar previament l'atenció sobre el fet que si hé 
responent a les qüestions plantcjad('s pels sistemes eco-· 
nòmic i polític, la ciència econòmica forneix a Ja societat 
un conjunt de tècniques útils per aconseguir més gr�ns 
rendahili rats. privades o generals, a l'estructura econò
mica. o bé per facilitar la presa de decisions davant oh
j :rius alternatius; la manipulació política d'aquest ins
trumental econòmic es veu contestada amb la introducció 
de nous punts de rdcrència, entre els quals cada cop 

agafa més for\·a l'exigència d'una qualitat de vida lligada

a l'urbanisme, a l'equip urbà, al patrimoni natural 1

cultural i a l'equilibri ecològic. 

Dins l'esquema anterior ens trobem en cl cas en e! qual 
canvis en les superestructures signifiquen canvis de cri
teri en les preses de decisions sobre les qüestions terri
torials. La influència política pujant de les classes popu· 
lar, urbanes com a resultat de Ja progressiva demacra· 
tització. provoca una reducció de la distància jeràrquica 
que fins ara ha cxisti t· entre els objectius econòmics i 
cl mode d'ocupació del sòl. Altres relacions són a la base 
i precedeixen aquesta nova situació política, alhora que 
podríem trobar relacions entre clics: l'aparició de des
economies d'escala en cl sistema econòmic, la inviabilitat 
de reproduir el model concentrat i macroccfàlic indefi
nidament propi del sistema territorial, la popularització 
dels coneixements i possibilitats de la ciència ecològica. 
i. finalment. com a resultar dels canvis quantitatius pro
duïts en les estructures econòmica i territorial, la rede
finició de recurs natural ampliant-ne les parts de natura
considerades com a ral.

No sembla imprudent avançar com a hipòtesi que l'abast 
polític d'una poiítica territorial úndrà donat, -doncs, tant 
pel procés de democratització política, com pels altres 
padmerres considerats. L'economia davant aquesta nova 
situació té un doble paper per realitzar. De manera di
recta ha de considerar la qualitat ambiental com un bé 
limitat i desitjat per tothom i com a tal incloure'l dins 
e! sistema; de manera indirecta ha de preveure el possi· 
hle abast econòmic de les diferents alternatives que es 
prsentcn ajudant cl sistema polític en la seva presa de 
decisions. En un altra escala més general l'economia té 
aportacions a fer en l'esforç constant de la humanitat per 
comprendre's i conèixer-se a ella mateixa, recreant, a 
partir d'augments qualitatius i quantitatius en el nivell 
de coneixements, les distintes cultures existents (20). 

Finalment, sembla indicat deixar clar que, malgrat que 
aquí s'enfoca la política territorial des d'una perspectiva 
de política econòmica, l'economia no esgota el .contingut 

.de la política terrirorial, de la mateixa manera que l'es
tructura econòmica, al nostre entendre, no inclou l'es
tructura territorial. Opinions sobre modclística i disseny 
urbà, grau de concentració i dispersió de l'edificació, si· 
ruació de serveis, característiques de les infrastructures, 
moviment de recursos, sistemes d'assentaments, etc., te
nen indubtable transcendència econòmica, però no per· 
tanyen al camp de l'economia. De fet, fins i tot, és ben 
possible que aquestes opinions gaudeixin d'una notable 
autonomia de les altres estructures més determinants: 
l'econòmica i la política. Però, indefugiblement, oblidar 
cl sistema econòmic que ha d'omplir el sistema territorial 
o cl sistema social i polític que l'ha d'emmotllar, porta
ria a un camí sense sortida.
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La pol í t ica terr i tor ial ha de comptar amb més instr  . 
ments qu� .  no pas els econòmics,  principa lment  ha de 
d i sposar d i ns t ruments terr i toria l s .  i és en la mesura en 
q '.1e Jctern: 1 1rnts mecanismes econòmics tenen transcen· 
denc1a tern tortal que són exam i nats a co11t in uació . 

final ment ,  l 'abast terr i torial de la pol í t ica de l 'ordenació 
de l 'espa_i pensem que es podrà mesurar per la pèrdua 
de tenaci tat  del s  clements nanfral s  de l 'estructura terr i 
toria l ,  a l s  quals  h e m  proposat anteriorment u n a  jerarq u i a  
de res i stència a l ' acc ió  humana .  La societat  t é  a m b  Ja  
pol í t ica de l  terri tori u n  i ns t rument  mol t poderós alhora 
d 'emmotl l a r  cl seu en torn i ,  per tan t ,  s i  la cu ltura d 'a· 
questa societ_a t  no pr�n consciència Jc la  repercussió cie 
les moJ1 ficac1ons que i mposi a l 'estructura terr i tor ia l , so
bre Ics altres estruc tures esrecíficament h umanes o na· 
rurals, aquesta polít ica pot s ign i ficar una pèrdu a  Je con
t rol per part de la na turalesa sobre la natu ralesa dels  
homes , i ,  per tant ,  arrossegar totes Ics ignoràncies hu ma· 
nes a la tota l i tat  de l 'es t ructura un i \'ersal proposada .  

Fixem-nos que  a l 'ordenació proposad:1 en t re e l s  c lements 
culturals ,  el  de més tcna<.: i ra t  en fro n t  de  l 'acció t c rr i to
n.a l  és el _pol í t i <.: pur ,  i, pc:r tant .  ens t robem enfront  
d una poss i ble d i sfunció només salvable d 'acord amb l 'es
quema est �uctura l  i nd i ca t .  a _t ra\'és d 'una  d n·ccra que
pass_a per _ J, estructu ra del CO!K' I XC!llen t , o hé  amb l a  prè
v:1a rnclus10 cim s  les demandes socia ls  a l 'est ructura pol í
t ica d 'el ements naciona l i s te s  sufic ients com perquè act uïn 
de control ;sens ible als canvis cie la cul tu ra te rr i tor i a l ,  e l s  
quals  nomes , seran accertats  en la  mesura en què sigu i n  
una  recrcac 10 del rnodl'l propi i ,  per t a n t ,  resumeixin e l  
con�1xement terri tor ial h i s tòric .  �\J cal d i r  q u e  tots dos 
camrns es poden ajudar i ajuda r-nos . 

2. SOB R E  E LS OBJECTI US TERRITO R IALS

Els objec t i u s  terr i tor ia ls  formen parr d 'un paquet de  fins  
pol í t ics i econòmics més  genera l s ,  essen t a l hora una con 
creció especi al d 'aquestes fi tes i una  conseq üència d 'al
gunes d 'e l l es .  

D'acord amb el  carúcter concret i d ':nenció a l  rnrt termi

ni  en c l  nostre país, que ,Jonem a l 'escr i t .  sembla que hi 
baurà un ampli acord sobre cl fet que en el momen t 
actual i a n i vel l  estatal  el paq uet  eh: fins  pol í t ics i eco· 

nòmics generals seria : consolidació dels canv is  ins r i u 1 -

c iona ls  in ic iats  a m b  ] \· t apa co11 s t i tucnr  i a dcs<:n \'o l upar 

en cl marc de l a  Cons t i t ució. reducc ió de  I cs ta-.:es d 'a tu r 

i d' i nflació ,  m i l lora dels serve is pC1bl i cs b,i s i cs .  d i sm i n ució 

de les d i ferènc ies  entre Ics rendes i man 1 ,·n iml'nt  de les 
m i l lores aconsegu ides en la bal ança de p,1g,1111c11 1 s .  

:\ Catal i 1 11v a .  a 111,'.s dels an 1ni ,1 1·s uh j ,·n i u s  p,,l í t ics C< l· 
rn u m  a tor l 'F s l ·l l . 1 ,· 11 i 111 f i t e·, e,p,·, í t icanw n t  1u,· i , , 11 ak 
coh,· s iun : 1 r  J 'hc 1 crogL· n i  n ,s soc ia l  ca i .1 1 :i .  rc·d rc\·ar L1 p,·1 i 1 :1 
i m i t j ana  c1 1 1presa . \ ·èncn L'I suhdcsen \'o l u ¡umen t d 'a lgu 
nes comarqu,·s . d i sm inu i r  eb cus tos ,k l :1 cu 11n· 1 1 1 raci<Í 
d ' ac t i \' i ta t s  a l a  reg1<Í b,irce lon ína  i .  f i n :1 lrnc·n t .  e> t ru n u r, ir 
f ís icamen t  i c'COllÒmic1 1 11e n L  L·l p,1 ís corn a f u l l l ra reg ió  
econòmica d i n s  l a  Cmn u n i ui t  l '.coni1111 irn I : u rnpca cons

tn 1 i n t  Ics hast:s de la Catal unya  pus r i ndus t r i a l .  

Entre c l  con j u n t  d 'objec t ius  esmen tat  n 'h i  ha que  s ,.i n  
com plemen t ar i s  en t re'. , l i s  i ,1d huc  consn¡L.1 è·nc ia  nní l l l a .
però r : 1rn b,: c:.,: i s 1 c i xen h inum1 s  dl' l i n s  q ue sòn tin s  ,1 u n
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cert r;1 11 t  cxdo_cn t s  o con 1 rad i c t0 n s . l 'cr exemple. per , 1  
l a  pol1 uca trad 1c 1onal caracteri tzada t al cun 1  sï1 , 1  i n d i ca t 
e� _aquesta rna re1:::a , ronènc i a ,  per la manca <-i "una ,·, t r: 1 -
teg 1a a l larg o m n¡ a  t cr111 1 n 1  i ¡xr u n ·1 m ·1 11,· 1  J ·  
d 

· · , . · ' • , < , l ou r .
' 

l llac10
_ 

en t_r; �I s  d 1 frrcn ts  ckpart,llllt"IHS dv ] ;¡ prc',p i a
.id rnrn1 st rac:o· e s  cont_raJ1cto n d 1 s rrn n u i r  ,· I s  cos tos , l c- J a  
(�ncentrac 10  barcel on in a i ,.¿·nccr cl suhdc,cnvol L 1 ps i 1 11 cn ¡  
d a lg �111 �s co;narques com c l  Priorat o l a  Terra : \  J r :1 
I a1xo ,es a 1x 1  ¡x:rq uèc l ' rín ic i n s t ru ment  t r: 1d icio11 :1 l d i , , ,0.·
mblc es la l fl \'ers1ó púb l ica c\'idcn tmenr  J i rn i uda 

} u s ramcn_t p ret_c_ncrn ind icar q u,· poss i bles soluci 0 1 1s a
ª,q ues ta l 1 1rn tac10 s 1gu 1  l 'amp l i ac ió  de l ' i n , 1 ru m, ·nt :1 l po
l 1 t 1c Sense en t ra r  en un r ractanw n t  en prol r 1 11 d i i : r r  <-kl 
con ¡un.t de f 1 tes ,  lJUC es pod r ia  ampl i a r  a 1 nb l l l l  b 1 1 i d ,1 1  
s 1 s rcma r 1 c  dels progranws de les d i kren 1 s  forces pnl í t i 
�¡ ues , 1 dels c:1 11a ls _ d 'cxprcss 1ó.  s í  que  c a l  esca t i r ] ; ¡  t r ,u i s
cc:ndcncza

. 
t('�tï l or i aJ de cada l l n  d \· i l s  per cus l igm,rr U l l

:un¡ u n t  de ( 1 1: s 1 1i rcrrnnl:s. suscep 1 i h les d 'ordenar .  rc l :t 
. 10 11.ir I c onc1 uar una  pol ir 1c1 t l' ITJ tor ia l .  

Primc.· rarnem lwm i nd i ca r  com a oh1. ect i u  J a  ''<-lllS<l l t. ¡ .  · , 
l J · · · · ' • · l .!C IO

L '} cm1·1 s  _ 1 n s ! l t uc 1 ona ls  i dvs d ' u n  p u n t  dl' v i s ta tl'f r i -
:<

_1
r,1 _a l  _s ignd1rn la [)l'nctrac iò  de l a  dernocr:kia  arreu de l

,}.a 1 s . _ l. �
n r '. .1da cie- to res le� c< , r1 t r : 1de� a Jc.s tasq ues par t i 

�
1 pa t

.
11cs ,ll,Olll panyada d l l ll,l rc·dl'f 1 1 1 i c i t'> d(' J 'equ i J i h r i  

<_ll i ! (  _ l a pol 1 1 1c1 r('d ! s t r 1 hL 1 t l \";! p rc'1p i a  de l s  ( l l""'l l l i , 111 . .  j .
J J ' j "  [ · 

�, · t S l L 
. ac n:1 ms t raun l ,11 1 1 )1 L  superior i ] 'au tonom i a  I Ï i i :mcera  
1 pol i t 1c: 1  del s urg: rn 1 smes més p ropers a l  c i u 1ad;'1 . 

,\q ues t a  q ües,t i cí _ és t íp i cament pol ít ic;1 1 u 1 1  s i m ple pu n t  
d� \' I S [a  eCUllOlll lC pot obi  1dar  f:ki l mcll t c l  \,Üor rea J que  
te  e ]  [)Uder, ! I ll CerL l l l \'e l i de  sobi ran i a  i Índcpc11d� 1 1( i a ;  
valor 1mmcd 1 h k  I q u e  1101 1 1és l a  \' :duració pol íurn define i x  
a cada moment .  

Com a llll;S t rJ in teressant  de Ja cre i xent i m porr i1 11c i a  de  
l ordcnac1<-; rcrr 1 1 or 1 a l ,  l a  Const i t uc icí c-spanyola recen t
men t rnt i l 1 ctda pel publ,c rcrnl l  les grans d i rcnri m L[ UL' 
han de s,Tv ir de rdne11c 1a  a tota pol í  t im terr i  t ,l l  i .l i .  
<.a rrcras aba ns ¡ a  n 'ha  rea l i tza t  u n  dua l l a t  1 ractarnvnt i 
pn t an t , no cal 1 n s i s t i 1· subrc cl t ema .  

Després hem esmen ta t  l a  l l u i t a  rnnt ra J "a tur que pot 
adqu i r i r  extraord i nàr ies repercussions c·n un,1 s i t uacit'> 
tcrn wrial donada .  La creació de nous l locs de ucb,t l l  
al  marge cie' l c01 11p lcx i ndus t r i a l  ex i s tent  i srnsc ten i r  
en  compte l e s  carac terís t i ques i l a  l oc,1 l i tzaci{i de l a  pn· 
blacicí a turada por comportar i n ll aciti seme resoldre 
l ' a t ur o fins 1 tor i ncremen tar- lo . l .es po lí t iq ues gluba l s  
són  cegul's s i  no  1 · ,m acompanyades. en  ac¡ ucst t c:ma , 
d 'accions tan t sector i als com tcr r i wr i a l s ,  i ,  per t an t ,  l 'ob
jec t iu  g,·ncra l ck red u í :· l a  ta -.:a  d 'a tu r  ha d 'anar  arnm· 
p,m ra r  de· c, im es vol dur a t crn1c : rec i c l an t  o no c· l s  
1 r ,·hal l adnrs : l l L I Ll l s .  selcccion:1 n c  o n o  l 'en,e 1 1 1"amcnt de l s  
j ( )1·es : i l'l1 l ' :'1 111 b 1 r 1c 1T i to rnr l : pru1·u,·,1 11 t o no .  mo1· imcnts  
m i grator is  i de q t 1 i 1 1  1 i pus - i 1 1 tn 1 1 s  d i n s  l a  roda i i ,1 o 
coma rc:1 . en L r,· com,irq u es de l a 111 .1 1 ,, xa reg ió o nauo-
1 1 ,t l i 1 :l l .  en t re ,h ¡ 1 1e,; t c·s darrnc, ,en,e snn i i  ck ! ' .illlbl t 
c, t :1 1 :i l .  u i n 1ern: 1c iu1 1 ,t !�.  augnwn 1 a n t  ll nu l 'e,pec i a l i tz,1. 
r i{, p ruducï i 1·,1 d ' 1 1 1 1 a  rq: iò  �o. ,·l q u e  és cl mate i x .  aug· 
lllc· n ta n t  o no c l  n>ns 1 1 1 1 1  pn,pi  , l ' 1 1 1 , : 1  reg ió .  o encar� 
d i , 1 1 1 i n l l i n 1  o 110 L' i grau de n1mpJ, .. , i 1 ,1 t  pr( l( l urt i 1·,1 d 'u n ,  
rq: ió-.  i encara . p e r  ú l t 1 111 . sl'g u 1 1 1 1  u n  , 1 ' Lenu , k  r i u r,1 1 S
prè1 · i am,� n r  1 i � , 1 r o n o .  t . 1 11 1  d ·:m 1h i r rq;i( lna l . c, ta 1 :1 l u 
i 11 tc rnaciona l .  



Vok·m d i r  amb tot plegat que una est rateg1 a d 'invers ió 
i ndus r r i a l  q r rc t i npui  en compte els efectes m u l t i pl i cadors 
region,1 l s  s ' i m posa per comba tre cl problema més g reu 
que tt· n 1 111 p l an te ja t  cn c l  momen t presen t .  Com i nd iquem 
més cnda,·an t ,  r a n r  la i m·ersió pC1bl i ca com l a  privada, 
d i rL·c tamcnt o i n d i rcctamcm han d ' i ns t rumentar-se pcr 
acon ,cg1 1 i r  redu i r  ks taxcs d 'a tur .  

D 'a l trn banda i dnnada la complemen tar ie tat reconeguda 
en t rL· Li raxa d ' .1c t i v i t ar  i la i n flac ió ,  l a  t ranscendència 
1nri t < >r ia l dc l a  pr imera posada dL· man i fest en cl  punr  
an ter ior  ré i nduht '1hk· relació amb la  que pugu i  ten i r  Ja  
l l u i t a  rnnt ra l a  i nflac ió .  Fs a d i r .  de  to tc:s les poss ib les 
fi tL·s compl cmcn rúr ies a l 'ohjL' lt i u  d e  rebai xar J a  t ;ixa 
d ' a tur ,  n 'h i  h , 1u r,1 d \d tnn¡¡ r i ,·cs q ue rcprcsen taran difc
rc11 1 s  impactes subre l a  taxa d ' i n flac ió .  

1\ i :-. í m .l l e i x .  i n teressa a l a  pol í t i c.i terr i tur i a l  l a  t ran sccn
dè·nc i . 1  i 1 1 flxion1 :, r ,1 qUL' tcnen ks osc i lfac ions dcls preus 
<kl sòl i de la cnnst rncció i . pcr tant, el paper poss ib le 
dl' Li l l u i t a con t ra l 'especulació. de  la pol í t i ca d 'habi tacle� 
i d ' u rban i tzac ió .  d i n s  un conj 1 1 n t  de mesu res ant i in fla
ci( )nà r i cs .  

() 1 1ant  a LI m i l l ora  dels serve i s  p1'1hl ics bàsics hem de 
dir ,j UL' p rL'SL' n t ;1 un ampl i  camp a cons idcTacions típica
lllL' l l l  tcrr i t,,r i ,ik de f in i c ió d 'úrnhi r s .  de termes de po
hLKiÓ  ,1 serv i r  p,·b d i fe rents  cquipamenrs. l 'es t ruc t llració 
t.kl s i, tc 1 1 1a de comu n i cac ions ,  dd paper <::s t ructura dor en
¡.; , · 1 1cral que té l 'cstr a t èg i :1 de la local i tzaci6 dc l s  serve i s
i .  pn t mH .  de l  paper 111(1 tor i mu l t i p licador d 'ac t i v i tats
qU L' té la 1 1h icac ió rnnuc ta de l 'oferta pròpia d-:  les do
t ac ium soc ia l s .

Pn wnt .  és  d 'espec i a l  tra nscendència ter r i to r i a l  l ' estratè
g 1 ,1 i c l  mnd(' d 'actu ar que real i t z i  l a  m i l lora dels serveis 
pC1hl i cs h,'t s ics .  ja que aques t objec t i u  genèric és al hora 
un possi ble i n s t rwnen t  per aconsegu i r  a l t res fi tes, tals 
cum la  reducci ó de Ics taws d 'a t ur i d 'in flac ió,  les d i fc
rè: nc iL·, de renda i n tL ·rrcg iona l s  i ent re l c·s d i feren t s  c l as
SL·s soc ia l s .  c l dcsL·m·ol L;pnmen t comarca l , la desconcen
t ració d ' ,) r-ces cn lma t ,1des . l 'e s trnc tu racicí rac ional del país 
i d,· l ' hut . crc.

Crn n i nuan t  ,· l nos t re trac t ament dcls objec t i us ind i ca t s  
a l  n1111L· 11 çarn,·n t d 'aq l 1 c s t  apart a t  frm rderènci ,1 ara a la  
d i s t r i h1 1 c iò de r,·mlcs entre h pobl ació .  Cal d i r  que l a  
d i sm inuc iò de  I c s  d ikri·ncics en tre I c s  rendes é s  u n  dcb 
objec t i u s  pol í t ics en cis q u als es presen ten ducs vessan t s  
sov i n t  enírontadcs q 1 i a n  en  rea l i ta t  podL·n nu ser-ho . FI 
pun t  de ,· i s t a  que pos:1 1 \· ! l l fas i  L'll !e,; d i krències de 
c l asse q 1 1(' es poden  es tabl i r  d i n s  cl s iqcm,1 prod uct iu 
i ndu" l r i a l  cons idnat  en iot cl s,· 1 1  cnn j un t .  du ran t  mol t s  
anrs s 'ha defi n i r  com l 'cn fucanwn t  correc te enfron t de 
la · ,·i s 1 ò  qu,· cm la r i tza la d i f(' rL·n t s i t 1 1 ac iò  gcogrMica
cu l t u r, l i -cc( )nÒmic1 a l hora d ' assc11 t , 1 r  ks bascs de sol ida
r i i a 1  i acc i ó  comuna consegÏ1cn t .  [s t rac t a d ' i l ll tema 
L' \ t r,1"rd i 1 1 :'1 r i amcnt \' i ll i .  ¡;cr t,i n t . C \ t ra ( )rd i núr ianwnt  
p, , l ,: r n i c :  però aquí mm que t r:KtL' lll dc pol í t i ca terr i to
r i a l  pn s imple  r igor met ixl ic hem dc pusa r  J 'i:rn fos i en 
,h j l l L'S l ¡rn r l l  de v i s ta sense q 1 1c ai :-: i, s ign i l i q 1 1 i  mcnysten i 1  
L' i k t  real igua lmen t ,  q 1 1c cx istL· i xcn cl asses suc ia l s  i 
d i :,cr im i nacions LTOIH'>m iqucs .  A rnés, cl no pndrc cit 
,· i , t ,1 aquL·, t a  real i ta t  rclk,·ant po l í t icamen t  i ccnnòmica
mcn t .  , · 1 1 s  ,·e faci l i t a t  per l 'ex i s tènc ia  d 'una cena currcla
c i <í ,·s ¡ ,,K i , 1 !  e n t re Ú l\'L'S gc:ogràfiques i c l asses sm,als .  cor
rv lac iú ,i l Ll n 1c 1 1 t  s ig 1 1 i fica t i , a s i  ddi n i rn  uns  itmhi t ,: tn
r i t , 1 1  i a i '> adequa t s .  

:\ i , í .  dc,ncs .  ci s ohj, ·, t i 1 1 s cn1nòm1cs i pl1 l í 1 1cs abocats :1 
! : i  rnl ! 1 ,T i , ·, , l c: les d i fLTc'll C I L'� L' l l t r,· Ics rcndn tenen dl1-

h le  transcendència terr i tor i a l .  Per u n  costa r  sign i fi qurn 
apropar les rendes regional s ,  i per un a l t re rns l a t  rl'
prcscn tcn  apropar les rendes i n t er iors reg ionals que en  
una  cena mesura s ign i fica apropar- Ics en t re :'l rces geo
grMiques per i tes . com és un barr i ,  u n  ,·eina t o u n  car
rer. segons cada c i rcu mst ànci a .  

En darrer l l oc en t re cis objec t i us exp l ic i t a t s  a n i ,-c l l  l's t a
ta l  apareix cl manten i ment de les m i l lores ,Kon s<:gu ides 
a la balança de papamcn t s .  Aquest  objec t i u imp l ica ter-

. r i tor i a lmrnt m i l lorar cl n i vl' I I  d 'econom ies d 'esca l a .  ra
cion a l i t zar l 'exp l otac ió de rcrnrsus . donar més efic iència 
pmduct iva a to t  cl s i s tL'l11a d'assl'n tamcnts in tr:rcomu
nican t- lns adequadamen t ,  i .  a tè·s que J 'rnerµ ia  és cad:1 
cop un capítol d ' importac ions més g 1· , 1 1·ós . la mobi l i t a t  
i e l  transpor t són qiíc:, t i ons rcl lc,·.1n t s  i ín t i mament l l iga
des als mudds tcrr i wr i a l s .  

Com q1 tc cl tu r i sme mass iu  és  una de l es bascs sostv 
n i dores de l a  balança de pagaments  de l 'Es ta t  espanyol . 
i cl tur i sme és fonamen ta lmen t  prnvocar per la sa t i sfac
ció de demandes terr i tor i a l s :  natu ra lesa amb determi na
des cond ic ions com sol , cl ima .  pLi tµcs , paisatge .  etc . .  
poss ib i l i t a t  d 'assen tament  t emporal  adequa r ,  i m i t jans 
de comun i cació i t ransport ; man ten i r  un comerç i n ter
nacional no defi c i t a ri sign i l ica m i l lon1r i man ten i r  la 
qua l i ta t  de l 'oícrt a t u rís t i ca en tesa com un  tot, això és 
sa l \'aguardar c l  patr i moni na tu ra l .  m i l lorar la qual i tat  
d'aquells sen·cis urban ís t i cs i i nfrastructurals que <lcs
merei xen o impede ixen una correcta polít ica d 'a l lotja
ments, i posar en valor i en explotació a l tres recursos 
turís t ics i n frau t i l i t la t s .  

. l a  en l 'àmbi t  específi cament  català hem fet  esmen t en 
pr imer l loc de l 'object iu «cohesion ar  l 'hctcrol:en i  rns so
c ia l  catal à» .  Abans .  en tractar  l 'objec t i u  de ¿l i sm inu i r  l a  

' d i ferència en t re I c s  rendes. s 'ha  fet referència que h i  ha
u n a  correlació entre .) rees �eogrà fiques conven ien tmen t 
defin id es i classe social i d ' igu:11 maner a  es pod r i a  esta
blir u n a  certa espec ia l i tzació de l 'espai segons  l 'or igen 
i m m igrar o no dels seus habi tan ts .  encara que sembla 
prudent no espera r un grau de rnrrclac i6 tan elevat com 
en el rns t ractat  anter iorment .  ja que s inó .  i especial 
ment  s i  ci s àmbi ts fossi n  ci s matei xos . sign i fica ria que 
h i  haurà u n  a l r  grau de correlació. a la seva \'egada en t re 
origen i cbsse social . la qual  cosa n o  és esperable per 
a qual sevol lJ l l C' conegut mín irn:nncn t el pa ís 

Tor l 'ex¡1<1sa t f ins a r;i no i m ¡x:dci , q 1 1c puguem parlar 
de l 'cx i s ri-nc i a  dc ghcl/ns. nprcss ió mi\xi m:1 de Ics d i f i 
cu l t a t s  t,,-r i tor i ,l l s  per a C()hcsiunar l a  s(1c ic-tat n ,Kional 
c:1Ll lan ,1 .  Per t an t .  l :1 tnmsccn<knci ,1 cspcc i :1 1  d 'aquest  
nh il'c t i u  ('.,: notc', r i a .  i l 'es t ra tèg ia  d 'assen t amen t rcs idcn
c i ,1 1  i d 'acr i , · iwt ha d ' ,rnar d i r i�ida :1 faci l i t a r  el  contacte. 
l 'acci <í rnrm 1 11 ,1 .  des t ru i n t  L1 ¡�ropag:1c ió del {!,he/lo i la 
,( ·,·,¡ prè,p ia cx i  s frnc 1 a .  

E l  rcd rcc..·mnent de l a  pet i t a  i 1:i m i r j ,ma  empresa és  l l igat 
en gran ¡-iart a les cons iderac ions rea l i tzades an ter iorment 
sobre l 'a t u r  i la i n f1ac i cí .  i .  per tant .  l a  imporr ,mcia ter
r i to r ial d 'am1L";;t objec t i u  és determ inada per mol tes de 
Ics cnn,cqiièncics i i mpl icaci(1ns apun tades més 1munr .  

:\ tL'SL'S les poss ib i l i ta ts  de d i st i n tes pol ít iques d l i des per 
KOnscgu i r  ¡¡q uest obicct iu . ml dedu i r-ne cis d i ferents 
i mpact�s tcrri t()r i a l s  de cada una Les pet i tes i m i t j anes 
;-m preses t n,hcn un ;1rnhicn t  fo\'ornhlcs per al seu des
�n, · < ,] u pa rncn t ,1l l ·l on ja h i  h .1 un cert g :,m de complex i 
LH i n, l ust r i ,1 1 . a l l :! nn la  se,·,1 ac t i v i t a t  forçosament bas-
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tant especialit?.a<la troba cis seus complements, allà on 
hi ha econ0mies d'escala prèvies que permeten una efi
ciència productiva sense necessitat d'inversions de capital 
importants. En conseqüència. una política que no vagi 
acompanyada d'un notcnciar la concentració empresarial 
n com a mínim l'establiment d'uns certs nivells de col
laboració. des del punt de vista territorial significa un 
entrebanc a una possible política de desconcentració 
d'una àrea o de desenvolupament d'unes altres. sobretot 
si el conjunt d'empreses petites i mitjanes té un pes 
molt gran en el conjunt econòmic del país. tal com és 
el nostre cas. 

r,,fassa sovint les petites i nut¡anes empreses amaguen 
nlantes de producció antiquades només rcndablcs en mo
ments d'expansió econòmica i. per tant. molt sensibles a 
la crisi, tenint en conseqüència efectes desequilihradors 
en els cicles econòmics. que accentuen cl gra11 de vulne
rabilitat del complex industrial d'una iirca gcogr,1fÏca 
determinada. i. per tant, una política de la petita i la 
mitiana empresa que no tingui en compte la tecnologia 
utilit7.ada per elles mateixes. o bé es condemna a ésser 
unll subvenció a cada crisi o hé a terme mitjà es mostrarà 
incfÏcaç i haurà desvirtuat un possihle pla d'estructura 
d'activitat per a una regió determinada. 

El desenvolupament de les comarques deprimides és ple
nament un objectiu propi de la política territorial, igual 
<me la descentralització de l'àrea barcelonina. El seu com
pliment no és solanwnt funció d'una volunt:H decidida. 
sinó també, ral com hem apuntat en cis punts anteriors, 
condicionant de gairebé tots els modes d'operar que s'a
pliquin en cis altres objectius; és. en una cerra mesura. 
un resultat lateral del conjunr de les altres polítiques 
globals que com a mínim han de facilitar un marc fan)
rable a aquesta vol,rntat decidida. 

Finalment, la cofistrucció de les bases de la Catalunya 
postindustrial a través de l'estructuració física i econò
mica del país com a futura regió econòmica dins la Co
munitat Econòmica Europea, és un objectiu resum de 
tots els que es poden concretar per a llarg termini. i no 
cal dir que aquesta estructura física i econòmica és una 
tasca conjunta i d'estreta rnl·laboració de la política eco
nòmica, de la terrJtoríaL de la industrial. de l'agriiria. i 
de l'administrativa. en una paraula, de la política pròpia
ment dita. 

En aquesta construcc10 es primordial el debat i J'apro
fu�diment dels remes terrí toriafs indicats a l'apartat ante
rior. Estem plenament con\'ençuts que no h1 ha contra
dicció amb un tractament nac1onal1sra a curt tcrm1111 de 
tots els problemes apuntats i cis possibles resultats d'a
quest debat, entenent per nacionalista una actitud sensi
ble a la cultura territorial del país, i als prohlcrncs dels 
seus habitants. Aquest convenciment troba plena justi
ficació quan es constata que un dels efectes més ímmC'
diats de la democratització ha estat la crisi del model 
territorial del franquisme fonamentat en la ciutat de 
Barcelona i l'oblit de Catalunya, model, d'altra banda, 
que possiblement ha estat útil en cerra mesura per rna�
rcnir la consciència nacional. Però el moment actual es 
diferent i la Catalunva postimlustrial no sorgirà d'una 
actitud simplement t;adicional. sinó de la recreació del 
nostre paisatge abordada de manera conscient. La inèrcia 
dds elements territorials permet un termini de temps per 
aprofundir aquesta consciència alhora que es manté un 
control sobre l'accekraci<Í del model conCl:ntrar del passat 
immediat (21 ); diguem que en aquest sentit la crisi eco
nòmica ens ajuda. 

166 

Tots els objectius esmentats fins al moment es po<len 
contrastar amh Ics inquietuds <le la nostra societat i del 
moment actual. Per això i entenent el Congrés de Cul
tura Catalana com cl marc on s'ha realitzat una síntesi 
de problemàtiques, objectius i àdhuc propostes de solu
ció, relacionem els objectius territorials de les Resolu
cions de l'Ambit VTII, el d'Ordenació del 1crritori, per 
ral de constatar que l'enumeració i la discussió real i t
zada fins al moment no presenta divcr¡!<'ncies gr"us. 
Les Resolucions aprovades pel Congrés en J 'acte celebrat 
a Tortosa són (22 ): 

a) Nccessitat d'un poder polític propi amh competència
sobre els prohlemes territorials.
Objectiu fins a un cert punt acomplert amb els traspas
sos de serveis ja realitzats a la Generalitat Provisional 
del P.rincipat, i pendents de l'autonomia econòmica que 
s1gn1hqu1n tema obiecte d'una altra Ponència en aquest 
primer Congrés d'Economistes. 

hl Reconeixement del fet comarcal, que.: hauria dt' rede
finir-se per tal de for-lo vàlid arreu dels Països Catalans 
i funcional a les necessitats i possibilitats actuals. 

' 

e) Possible intervenció i participació de les masses po
pulars i cie tothom en particulnr en Ics tasques d'ordena
ció tcrritorinl, per tal d'evitar que només reflecteixin cis
interessos de les classes socials dominants.

d) Definició, en funció de les necessitats i pnssibilirats,
dels nivells de qualitat ambiental, oportunitats de tre
ball. focilitat de comunicacions i d'oferta d'equipaments.

e) Resolució dels conllicrcs entre les necessitats 1 ks
aspiracions de les diferents comarques garantint nivelJs
de satisfacció �l totes les escales territ0rials.

/) Aplicar uns criteris que cerquin l'equilibri ecològic, 
i el benefici social i rnlrural. 

g) Enfortir el sector públic.
------· ---- -------·------

h) Difusió de les innovacions i dels avan1atges del pro
grés per al benestar i la convivència.

i) Garantir nivells homogenis d'equipaments i de ser
veis per a tothom, que visqui al camp o a la ciutat.

j) Aplicar mesures obli¡;atòries per fer desaparèixer
les «barreres arquitectòniques i urbanístiques» que
oprimeixen cis habitants amb alguna disminució fbica.

k) Nomhrosos dels anteriors punts es presenten alhora
com uns objectius secundaris per a re'.,oldre els proble
mes de desequilihris territorials.

Salvant les diferències pròpies del caràcter més polític 
de Ics resolucions del Congrés de Cultura, la comparació 
amb la concreció d'objectius territorials realitzada en 
aquest treball, permet la relació scgiirnt: 

a) Concreció política de les rnmJ)l:t�nc1cs no solarnc·11r
legalment acceptades sinó pmsihilitz:1dcs per mcsmcs
econòmiques. pròpies Je les unitats ,idministr:ni\'cs: ¡11t1-
nicipi. comarca, regió. naci<Í. estat.

Objc·ctiu corncidcnt amb c·ls ai. nc·cessitat d'un poder 
polític propi. i h). reconcixc·mcnt dc.:! fet comarcal, dd 



Congrés de Cultura. 

b) Desenvolupar cl marc constitucional sobre la ma
tèria. Coincident amb l'objectiu e) del Congrés. partici
pació popular, en la mesura en què la Democràcia par
lamentària sigui suficientment representativa i partici
pativa.

e) Definició d'una política d'objectius sobre l'emigració.

d) Definició <l'un programa industrial regional.

e) Definició d'una estructura territorial, relacionada amb
els objectius territorials anteriors i amb un model racio
nal de sistema de ciutats i assentaments.

Els tres objectius immediats anteriors vénen a ésser una 
concreció dels genèrics d). qualitat ambiental. treball. 
comunicacions i equipaments, i /). equilibri ecològic, be
nefici social i cultural del Congrés. 

/) Impedir l'especulació del sòl. 
f:s un objectiu concreció del !) del Congrés de Cultura. 

g) Definir una política <l'habitacle i urbanització, d'a
cord amb els objectius e). emigració. d), programa in
dustrial, i e), estructura territorial. i amb cl caràcter de
mesures contra l'atur i la inflació.
Pot incloure els objectius e), resolució de conflictes, g), 
enfortiment del sector püblic, i). nivells d'equip homoge
nis i j) atenció als disminuïts físics. dels objectius del 
C:o�gr�s· <le Cultura. 

h) Definir una política per a cada duració i servei pú
blic d'acord amb els ohjectius e). d), e) i ¡:) immediats
anteriors.

Respecte als objectius del Congrés de Cultura es un cas 
similar a l'anterior. 

i} El model a adoptar que inclog11i cis anteriors ob
jectius ha de permetre rendes iguals entre les distintes
àrees geogràfiques.

Aquest objectiu donaria l'n una cerra mesura curnpli
rnL:nt al h), difusió innovacions i a\'antatgL:s del progrés. 
del Congrés d, .. Cultura. que té una transcendèllcia 1m:, 
educativa, aix corn al i), niwlls d'cc¡uip hnrnogl'nis. i 
cl k), solució de desequilibris tcrriwrials. 

¡) Definir· tma política de rnobilir:tt i comcgiil'nt trans
port ¡)libl1c cohetTnt amb les polít1q11es parcials rc:Lici"
nadcs fins ara. 

k) Protegir cl patrimoni natural

C:0111( i<ki ;,: ,trnh un ,kls aspc·ctc·, de: l"llhJcTtiu di. qu,tl1-
tat amhinital. i /1, n¡udihri ccoli,g 1c ,kl Ct,ngrés de· 
( · 1i 1 t u r,1. 

l) Definir una política [LlrÍstica coherent amb Ics capa
citats reals d'utilització de l'espai de lleure.

111) El conjunt de polítiques parcials anteriors ha d'a
conseguir millorar les economies d'escala i racionalitzar
l 'explotació dels recursos.

Es tracta en part <l'un enunciat més tècnic <le l'objectiu 
k) del Congrés de Cultura, sobre desequilibris terri
torials.

n) Destrucció dels ghettos culturals existents, pre-
veure la impossibilitat de naixement de nous.

o) Definir una política <le la mitjana i la petita empre
sa en ordre a la seva tecnologia, la seva mútua col·la
boració o fusió per tal de donar viabilitat als programes
industrials regionals.

p) El desenvolupament comarcal.

Aquest objectiu i l'anterior són una concreció del k) del 
Congrés de Cultura, sobre desequilibris territorials. 

q) Descentralitzar i desconcentrar l'àrea barcelonina.

r) El conjunt de totes les polítiques anteriors ha de
tenir present un determinat modtl postindustr:al 1 J'en,
trada de l'Estat espanyol al Mercat C:omlÍ.

Cal fer constar que la tria d'objectius de la relació an
terior és alhora possible en el marc de les Resolucions 
del Congrés <le Cultura Catalana, i coherent amb Ics 
determinacions de la Consti tu<;ió en aquesta matèria i 
que han estat repetidament referenciades. 
Finalment es presenta un problema típic de política eco
nòmica i que és extensible a la política terntorial: la 
quantificació dels obiectius anteriorment citats. 

F.s de tot punt necessari conèixer a través d'una anàlisi
territorial adequada l'estat actual de cada un dcls temes
abordats, per poder Jixar ks fites numèriques a aconse
guir en 'un termini donat i poder establir Ics necessàries
cnmparacions.

Sobre l 'objectiu a). concreció de compct('.ncics polítiques, 
ln mesura podria ésser pressupost per ,·dfNla de !'òrgan 
territorial petit. mitjà, superior i estatal. 

Una mcsura de h), desenvolupamc:nt constitucional. per 
comrarnr amb la dictadura, podria ésser «càrrec electe 
per habttant». però no és gens necess,hia. 

L1 1m:sura de e), objectius S(>hrc emigració.és evider.tment 
c·ls pl,ssibks saldos migratoris de cada un dels :1mb1ts 
uHncntats. 

La mesura de dl.programa indmtrial rq:io1nl. \'C donada 
pels llocs de treball per CJlh sector I en Líre,\ progra
m:1d;1. 

l.,1 mcsurc1 de <'), estructura tnnrorial. podria ésser a 
u·av�·, d'una escila de rangs n.1(·i,,n,1ls. regionals, co
m,lrrnls 
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La rncsura de .'), especulació del sol, es podri,1 realitzar 
sobre prn1s mitjans d'àn:cs equivalents corregits per ks 
taxes d'augment del cost de la \·ida 

La mesura de .sl polític.i d"li,1biuck i urbanitzcic1<i en 
relació a la inflació i l"atur. c', me's difícil. ja que ks 
variacions de les t,1xc·s d'atur i intlació sún 111f1!11de·s p,·r 
gran quanritat cie variables. i cal partir d'hipòtesis més 
teòriques En conSL'LJÚència. l'n aquest tema específic ca! 
alhora una referència als prcus mitjans del sector i ,i 
les taxes gcneralitz:1des. així um1 una c·strc1a col·lahora
ciú amb la pt,lítica econc'>rnica global. 

La mesura de hi, nivell de doucions. s'h,1 de :e:1lit1:1 
combinant dotació per rap1h1 1 rang. 

La mesura de 1 !. anivcllac1ó de· rl'!ldcs, és a tra\·és de la 
renda de cada àrea. 

La mesura de i), transport púb]i,·. és a tra\'Js de la mo
bilitat obligada i el percentatge de rnhenura per al trans
port públiè, així com una relació més quantitatÍ\''1 mm 
pot ésser velocitat mitjana, temps dt> traje'.ctc més llarg, 
i ncluent despl,1,,1111c1H a pn1 i espera, etc. 

L'objectiu k), protecció del p,11rirnoni natural. es put 
mesurar a través Jc ratios relk\',lllts de la culwra terrt
rorial. d'un inventari forestal. d'un de cinegètic, d'un 
percentatge d'àrees protegides, etc. 

l.a mesura de l), política t11r1st1c1. ha d'ésser en relació
dels ingressos ohtinguts, però tenint en wmpte cis cos
tos socials.

l ,,1 rncsurn de 111 ). economies d'escala. queda inclosa ,:n 
Ics wmp,1rncinns de la rendahili1,11 del sistema productiu 
regi eina l. 

La mt:sur,t de 11.1. destrncci6 de ghct/os, passa per un in
ventari realitzat a partir de criteris sociològics i la seva 
comparació posterior. 

La mesura de o), mitjana i petita t>mpresa, es la mau:ixa 
que· la de d), programa industrial. 

La mesur:1 diè p ). desenvolupament comarcal, és a través 
de la renda. 

: .. 1 Illl'Sttrn ck ,¡). descentralització i desconcentració dl' 
l',-1rc,1 harec·lo11ina, és la mateixa que la d,: 111), economies 
d 'e,cala. 

Li 11ws11ra de r). model p()stindus1rial, Js en realitat la 
cu111p,1raci<Í l'.ntrc L1 cos,t planejada i Li rc:dirzada, i, per 
tant. u1u mica tola l'anterior. 

3. SOBRE LES POLiTIQUES ECONÒMIQUES

ANALITZADES

168 

L'instrnmemal ccnnc'>mic aquí aborJat és sclecciunat d'a
cord amb la importúncia que tenen en relació als objcc
tius tr,tctars en <.:l eapírul anterior. 

La selecció és realitzada seguint la mula de Kirschcn (23 ), 
"'' tenim una ordenació d'instrnml'nts pcr una políti
ca dc. 

a) l'lena ocupació.

h) hrabilitar de preus.

e l ,\ li llor,1 de balança de pagaments. 

d ! S:!l isfacció de les ncccssi r:irs col·lcctiws. 

cl 1\lillura de· la distribució de Li renda i la riquesa, i 

() Prntl'CCJÓ i prioritats a r,·gions o rndústrics. 

[Is instrume11ts mes idonis son orcknats així: 

l. lm·crsicí pública.
Sn\·eix a tuts sis i és impnrtant per a). h) i d).

2. Tip11s de· rc•cksrnmptc.
lmponant per a)./;¡ i r) i no serl'cix per cap m{s.

.3. Creació d'institucions intcrnacinnab. 
Important per e) i d) i serl'cix a ruts. 

..J. Cunrl'OI de salaris. 
lm¡wr1,111t pn ,11. hL e) i ,e'l'1·ei, rnmhé a r). 

5. Cuntn1I dïm¡x,rtaCJl'llS prí1·,1dcs.
lmporrant pn cl i /l i scn·éix per a) i h).

(1. Dr,·ts ,k duan,L 
lmp()rrant pn ,1 i /) i scncix per a) i h) 

1. Contwl ,k prc11s <k hc:m i scn·,·is.
llllporr.1n1 pn ,11 i h) i scne·ix pn cl i,').

8. Subsidis i tr:rnsfe'l'l'JKics de capi1al a ks empreses.
Important per /) i scn-cix per a). bi. ei i e).

9. Dcspes,1 pública en béns i snn·1s.
l111p<1rt.mt per dl i s,T\'l'IX per ,1). h). r) 1 /J.

l O DL'S)1l'Sa pi1blic;1 ,·n S()11s i saL1ris. 
lmpt>r1ant pn di i serl'cix per,¡). h). e) i cl. 

----------· 

l J. l 111¡,p,¡ dir,Tf,' S(>brc Li re·nda. 
l111port.111r pn <'l i scrn·i,: per a), h). e) i /l. 

12 lmpt>,ws indirectes snhrc trnnsacciuns inrnm·s. 
l 111pnrl:111t pe-r h l i snvcix per 11), e). ,·) 1 /). 

1\qucsr.1 sdccci<í instrume·ntal signific,1: 

-t instrnm,·nrs 1m¡mrtants per ,1 i.

5 in,trn1n,·nts i111purt,mts per h\.

..¡ i 11S[r\l 111('ll IS importants per e).
----

-1 Íll'11"Lllll<."J11S importants per d).
-- ---

2 inst rumc·nts impurrants pc:r e'i.
-·- --

3 instn1111v111, i111 jH >rl ,lnts Jll'f /L



I en total: 

12 instruments per a). 

12 imtrumcnts per bJ.

12 instruments per C). 

-l instruments per d).

8 instruments per e). 

8 instruments pl'r !).

4. SOBRE LES POLíTIQIJES TERRITORIALS 

CONSIDERADES 

)J bé no cone1xc:m cap sistematització de les polítiques 
rc:rr1torials comparahk a k, n.:,llitzack� per la política 
econòmica glohal. J:1 discu,,ió d'objectius i la pròpia 
prlctiL:I admini,trati,·a t:ns fornc:ix un ampli instruml·n
t,d que so,·int no és res llll'S lJUc· un instrumc·11tal eco
nt,rn1c tractat de nianen.l mé, detallada. 

Aquesta darrera constatació és molt comprens1blc s1 te· 
n1m present que Ja polí11ca territori,¡} c:n la SL'\'a vessant 
mes L'COnòmica no és res més que una política ernnÒ· 
m1rn cenyida a una àrea geLigràfica limitada i que prc.:
sc·nta la possibilitat d'actuar coord11rndamcnt en ànxs 
1TLicio11ades, possibilitat que en la pr,ktica e,tarnl no es 
dóna. 

En teoria i sohrc el paper é, més iòcil d'abordar una 
ptllítica econòmic:1 regional que una ck global, ja que ks 
possibilitats d'incidència són més grans, però en la pritc
tica la qüestió l'� cornpl1ca des del fer wmpatibles ds 
ubjectiu, generals ,11nb ds d'àmbit menor, alhora q11e 
alJU<:sts darrl'rs en!IT "lis -qÜL'stió tractada t:n ,14uesta 
mateixa ponènci,1-, fins al momem c11 què es necessi
ten gn111 quantitat cl'.111alisis i prt:sa de de(·isions, trans
ÍPrmant-se <.:n realitat en múltipks polítiq11es econòmi
quc, i múltiples controls detallats. 

Rvcopilant cis diferent, rnstrumcnl, j,1 esmentats fins al 
momem i aÍ

l

'glllt-hi els t¡lll' són pràctiu1 l1.1bitual i que 
nD hem tractat encara, podem l'srablrr tres apartats se
gons s1gurn instruments ck control. de finança púhlica 
O !ll01ll'l1111S. 

l·l, in.,trnml'nts dl' control terrirurial puden ésser enu· 
111na1, del modL· sq�ii,·111: 

i1I Controls jurídic, :1d111inis1ra1ius: 

PLms Gt'nt·rals .'\.l11nicipab, o \:1,rmt:s de Plameja-
111l·n1 

2. Programa d'1\nuació Municipal.

3. Plans i·:specials dt: Pron:ció del ¡\kdi Natural.

b) Indicadors:

2. Pmgrarw: cie mobilitat.
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e) Controls d'inversió:

l. Plans del complex industrial. 
------

2. Plans d'urbanització.

3 Plans de c0nstrucció d'habitacles. 

4. Plans d'equipaments. 

5 Plans Lspecials de sistemes infrasrructurals. 

6. Plans Especials de Tr,1nsporr Pt'1blic.

ï. Plans de coordinació i ordrnació de l'anivita tllrÍs
tica. 

Fls instruments de finances Públiqucs dirc'C't'.lllll'nt re
lacionats amb la política territorial són: 

1. Dotació pressupostària 1 les Finances locals.

2. Disponibilitats de fons pL1hlics per a inversions es
tratc>i,iqucs: industrials. urhanirzació. hahit:1clt· i turisme.

.3. l nvcrsió en eq11ipamcnts. sistemes infrastrnctur:ils I 

I ransnnrr n1íhl ic. 

4. Subsidis a l'empresa pri,-.1t!a. 

5. Subsidis a les unitats familiars.

6. l mpost snhre sol:irs i constrnccions insuficic111mcnt 
edificats. 

7 T mpost snhre eb augments de valor imrnnhiliaris. 

8. Contribucions especials.

9. Impost a les ani,·ir:11s forn d'orcknacicí 

10. Rcdrrecs als imptistos sobre inn-rsions nn prn
grc1n1adcs. 

Els instruments mnnctaris dirl'ct:lment relacionats amb 
];1 política territorial s6n: 

Crèdits nflcials selectius i d'acord amh <:1' programes 

2. Crèdits :1 l'hahitaclc.

3. Volllrn creditici del Banc de C:r¿.dir Local. 

Podem realitzar una gra(LtCió: ohicctius territorials ¡!C· 
nè-rics. objectius tl'rriwrials dcflnid()rs. instrnmcnts de 
11,ació quantitativ,1 i comptahilitzaci6 d'objectius que 
són alhora controls, i instruments de rolírica econl\rnic1 
consegüents nls controls anteriors. 

Objectius genèrics: 

a) Estructuració rcrriwria l. 

l. Dcsenvolupamen t cnm:ircal.

2. Dl'scnngcsrió ,hea harcclonina. 

a) "Previsions sobre població. 

h) J 11\'C'rsió ind11snial.

r) foual:ici6 cie rendes.
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dl /\l!tc>nnmia financera local 

,,) ,\lnhilitar lahornl. 

r) \lillnra cl'cwn(\miL"s d'c·scala

g) R,icin11,ditz:1cic'1 de l'exploració de rccmsos.

h) l mpcdir l'cspcc1il:1ci<Í del sòl 

r\ Prntcgir cl parrimt>ni nat11r,il i cult11ral 

l. R:1ci(\n,1li1z:ir l'aeri, ir:11 t11rística. 

/) P,irc cl'h:1hit:1clt's ,llficit'nt 

g) Allgmcntar cl ni\·cll d\irh,1nització.

Tnstrttmcnrs de wntrol i comptahilització j quan1ilÏcació: 

a) Pla cie comdin:1ei1í territorial

1 . Programa dcrnClgr:Hic. 

2. Prngr.1111,1 d<.' mnhilit:H.

J>]:¡ industri:1!.

Plans d'11rh,rni11.aci,,. 

5. PLins d'habi1aclc. 

(,_ Pla d'equipament,. 

ï Plans c,pcci:1b de sistemes. 

8. Pla de transp0rt pi'dilic.

9. l>]:¡ d'cxpl()t:lli,, 111rí,1 ic:1. 

/,) Pl:i Ccncr:d ,\l11nicipal 

r l Pwgr,1m:1 d\Kt uació munici pa).
--- --

,/) Jl la Es¡wci:d de protc'Cc16 medi na1ur:d. 

l 11'{1"11!ll<'lllS de pnlí1ic:1 CC(lll(lfllic;1: 

<i l l\-rcc·nr:trgc dcsp,·s:1 pi'1hlic:1 en ,·J conjl!lll de· p l l·l. 

h) Pc-rccnra1gc dcsp,·"1 pi'if,lica k,c,il c·n c·I conj1rnt de
,k,pc><I c·,1:1t:il.

di :\,,ign:icilÍ dïn,-crsi,', pública c·s1ra1i\:ica. 

e) Subsidis a Ics empreses

/) S11bs1dis :1 Ics uni1ats familiars. 

?l Fig11rcs impos1t1\·cs. 

b) C1nab ,k nè·dir llli,·i:1]

L 'objecti u genèric, l 'estructuració ckl rnritnri. quc i11-
cl, ,11 11l'111bn"<'S suhnhjcnius de Cl>r1ncciò st'gons hem 
,·is!, l:s alt:1mcnr correspc11wnt :1mh cl C1)J1ting11t del PLi 
de· conrdinac,ó territorial que inclou un il:1rg m>mbrc de 
controls 



Di.: fr t aquc�t Pla de coordinació ha d 'encaixar cis res
ta n t s con t ru l s  i ha de servi r de marc tant  a les valora
c ions sobre l a  bondat de  Ics pol ít iques com al desenvo
l u pamen t més deta l la t  dels controls d 'úmbi t més espe
cí f ic o mun ic ipa l .  

L'object i u  d ' i m ped i r  l 'especuració de l  sò l  es  pot  acon
segu i r  a tra vés de ! ' apl icació de determ i n ades figures im
pos i t i ves. com de fet s 'apl ica actual ment .  

La  pro tecció del  patr i moni  na tu ra l  i cu ltura l ,  especial
men t cul t u ra terr i tor ia l , només és poss ible amb un mo
del respectuós. tant en e l  Pla de coordinació terr i torial 
com en els Plans Generals i\Iun ic ipals  d 'o rdc,rnció.  cn
c,i ra que una mesura més immediata és la rea l i tzació de 
Plans Especi a l s .  

A la vegada aquest object iu sobre patrimoni  na tu ral com
porta una raciona l i tzació de l 'oferta t urística que massa 
sov in t  té  tendènci a a prod u i r  pèrdues en  el capi ra! tu
rís t i c-natura l .  Així  el tema del  pa t rimoni na tural té un 
poss ible doble paper en  cis di ferents p lans : ob ject iu per 
cii  m ateix i cap irn l i t7.nció tu rística . 

La destrucció de !!.het tos en t ractar -se de nuc! is concrets 
i aïl la t s  s'ha d 'afrontar  a basc del,; Plans General s  i 
Programes d 'actuació mun i c ipa ls .  

L'augment del n i \'el l de dotacions pot ésser ohjcctc de 
fites d 'i nversió ¡,úbl ica globa ls .  però l a  i mportància ter
r i tor ial de l  tema,  ja  4ue reprc:sc:n ta  u n a  poss ib i l i t a t  es
tratègica de  potenciar  o corregir tendènc ies ,  aconsel l a  
que l a  d istr ibució gc:ogrMica d 'aquestes i m·crsions vagi 
acompanyada d 'una con nnió estreta amb cl Pla de coor
d inació terri toria l .  i sobretot amb Ics a l t res inversions 
que es preveg in  m-ran d'aquest con t rol . 

El s Programes d ' Ac tuació :\Iun i c ipa l  són u n  i n st rument 
i don i  per a fi xar. aclarir i coordinar  aques tes i n vers ions .  

L 'object iu de seguir  de prop cl mercat de l 'habi t acle és 
absol u tamen t impresc indible com a con t rol i nd icador del 
;nmpl imcn t  de les previsions .  a l hora que const i tue ix  u n  
dels factors més pr i nci pals e n  l a  tasca d 'apropnr les ren
des en t re cl asses i àrees geogrii l1qucs .  

f . ' auµment  de l  n i ve l l  cl 'urban i t %ació estú també l l i .ra t a 
Ics prc,· i s ions  p l anejades i a l 'objec t i u  de redui r · d i fe
rències de renda . al hora que ha d 'ésser un i nstrument 
díca<; en !a l l u i ta con t ra I \·,;¡wcu lac ió del sò l  i de la 
i n ílació. 

La impor t úncin d ' u n ,1 ofcrrn ad<'quada de Slll , ·n l a  l l u i t a  
con tra l 'especulac i t', és esp,·c ial men t µ r a n  q u a n  u n  mo
nnpol i de h cen t ra l i ta t  -rcl ac i LJ i m pl íc i ta sem pre en 
ce rt grau en to ta CL'il t ra l i t at- és acompanvadn d 'una 
i n lhci , í  q 1 1c prm uca l a  i nversió en  béns no depreciablcs 
n i  f i 1 ng ihl cs Fn , 1 ,p 1L' S t  sen t i t  J "cspL·nd ació del  se',] és 
cons,·q ti i.·m i : 1  ,k J  mnnopc , l i de C<.: n t 1·:d i 1 :1 t  i de l a  i n flació .  
; 1 lhnra que pn1duL' 1 :,: 1n1 e fecte n n i l t i p l i cadnr d 'aquesta 
d arrera . 

Pc· r  , 1 i xè, nu és su l í c i ,· 1 1 t  otn i r  siil u rb,rn i tza t .  s inó crear 
ks mT,·s,:1r i , ·s cc 1 1 t r:1 l i r a r s .  i d ' aq u í  q 1 1 e L"S don i i m pnr· 
1 :1 nc 1 :1 :1 1 , istcma c ie  c i u t :i r s .  : t  Li ck fí n i c i c í de rnngs i 
cnn sn,tic: n t s  l l i ndars de Sl"l"\T i s .  i a l a  corn 1 1 n ic1c ió i i n 
¡ndcj1,·ndi.·11c i a  en t re  c l i s .  

5.  L ' INSTR UM ENTAL D E  FINANCES PÚBLIQU ES 

Hem j us t i fica t en el capí tol corresponent Ics d i ferent s  
pol í t iques econòmiques g lobals hab i t uals e n  e l  comp l i 
ment de l s  ob jec t i us pol ít ics actuals a l  país . 

Els instrumen ts de finances Públ iques cons iderats són : 
l nversió Públ ica ,  Drets de duana .  Subs id i s  i tra nsferèn 
cies de capi tal a les empreses, Despesa Públ ica en  b�ns 
i serveis ,  Despesa Públ ica en sous i s<1 lar is .  I mpost d i 
recte sobre la  renda i Im postos i n<l i rcctcs sobre t ransac
cions i n ternes.  

Els instr umen ts terr i torials de Fi nances Públ iques són : 
Pes <lc la despesa pública bcal respec te al P l íl .  d iv<".rsos 
t i pus  d ' i nwrsió públ ica, Subs id i s  a empreses i �rn i tah 
fami l i ars , I m post d i recte sobre determin ades rendes, l m
post sobre recursos nu cxplorars,  J m posr stJbrc aniv i ta t s  
dcsequ i l  ib radores . 

EI s i mp le  con t rast d 'ambdues l l i stes ja ens i nd ica que no 
ha d 'ésser ga i re d i fícil de coord i nar una po l í t ica globa l  
amb una  de  terr i tori a l . s i nó  amb e l s  aspectes q unnt i ra
t i u s sí en cis aspectes operat i us. 

En la s i t uació actual i nÏbcion is ta  i de desocupació l aho
ral alhora . des d 'un  p u nt de v i sta econòm ic  global i amh 
i n tervenció estata l  ind i recta és incom pat ibl e  una pol í t ica 
d'cxpans!ò que absorbeixi l 'atur amb una pol í t ica ant i 
rnJlac ,onana .  S ,  es posa més <:mfasi en  la segona ral com 
ha rea l i tzar  cl govern fi ns  al  mome n t ,  es t i ndr.1 tendèn
cia a rebai xar  la despesa púb l ica i com que Ics despeses 
en . sa lar i_s, i béns són més i nelàs t i ques a Ja  ba ixa  que
la r n\·crsto , aquest mstrument és u t i l i tzat per Ja  seva ne
gació, p rovocanr una d i sm i n uc ió en la pressió de  <lc
manda però a lhora agud i tz an t  la taxa d 'a tur . 

Ln l 'actual  con juntu ra mund ial són i n flacion i s t es auue
lks i n dústr ies en les 4uals l ' i npu t  energia s igu i  c!c'.· a t ,  
que sigu i n  <lepcn<lcn ts  en pr i mc:ra matèria est rangera i 
que el seu merca t s igui  int er ior .  Res t r ing i r la i m·ersió 
pt1blirn és an r i i nílac ionista en la mesura en quL' la  de
manda i n ter ior de- Is  productes d 'aqm:stcs i ndú srr ies <l is
m i nuci x .  La pol í t ica terr i torial permet mat i sar aquesta 
res t ricció cega global  en la mesura m què t i ngu í un 
cuneíxc'.men t correcte c lc!s complexos i nd11 s t r i a l s .  i c is 
moviments de fluxos econòmics en tre el ls .  Com que nom
broses de les invers ions públ iques corresponen en cl 
tema aquí tractat a Ics obres púh l iqucs, no sembla  ga i re 
cfic i t' n t  una res t ricció que desp rés perd força a t ran\ 
del s s11bsidi s  d 'a tu r. !)ot ser q t tc una  s imple normat i ,·a 
sobre tecnologia de Ics obres pt'tb l i qucs.  encara q ue rc
p rl'sentt:s un  cert sobrecos t  obn1 per obra . fos cxtraor
d i n :'i r iamcn t més ef ic ient  que la s i t uació harrocr,u11 ,· n 1  ra
d ica l actual . 

:\ ra ,l'nse l ll1 pla industr ia l  coherent amb l es cibrcs pt'1 -
hl 1 q 1 1 ,·, ,1 emp rendre. el sec tor  de la cons t rucc i tí pot que
dar sobrcd i nwnsionat  i no sort i r  mai d' 1 1na s u wict<Í d 'a
tur cncc1bnt q ue només ha d 'ésser tempora l .  

Fl JJ!a  rndus t r ial ha d'anar sos t i :1¡!Ut  pe r  les  i n versions 
p , íh l íqm·s creadores d ' i n fras tructura .  dl, posta en valor 
de rL·cursos i ja que: cl m¡¡rc  de l  país s "ha defin i r  com 
una economi a  de mctcit i n tl'r,· i nµucl.1 .  si la i n i c i a t i va 
p r i ,,1da 110 r�spcin atkqu : ,d :un c n t  a l e s  p revis inns del 
pla , en c l  qu ;il han de tc-n i r  n ,n u ral mc,1 1 t 1 n :1 p:1 r t i c i p,ic iò 
k, cmprc,c:s i l :1 h: 1nca i ndus tnal mol t cspe,· i a lmen r .  Li 
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mvers10 punl!ca ha de passar Je] camp tradicional de 
Ics obres públiques a la indústria, ja sia directament o 
indirectament a través de subsidis de capital a empreses 
privades tipus cooperar ives o no. 

Especial consideració mereix la possibilitat de mesures 
fiscals tendents a possibilitar que les empreses perites i 
mitjanes puguin afrontar amb eficiència uns objectius 
descentralitzadors. Bonificacions fiscals i recàrrecs da 
vant plantes massa petites, són <lues mesures tcndents , 
coordinar esforços i racionalitzar l'estructura industrial 
del país. 

La creació de drets de duana pot ésser una mesura con
junturalmen t prou 1.Ítil per ajudar la realització d'un pla 
industrial. Pot ésser molt bé que aqu<èsta mesura sigui 
innecessària per a les indústries existents al país en la 
seva mida de planta actual, però que es presc:ntin resis
tències a :!ugmenrar-la sense una determinada mesura 
proteet:ionista que permeti absorbir les despeses de pri
mer emplaçament, l'aprenentatge del personal, cte.. lleu
gers augments de preu provo,·ats per l'aparició d'uns 
drets de duana signifiquen el cost addicional a la realit
zació del pla i una distorsió momentània mentre J'decte 
multiplicador de l'activitat a la zona de localització no 
absorbeix l'efecte negatiu. 

6. L'INSTRUMENTAL MONETARI

L'instrumental monetari de política ernnòmica global con
siderat se cenyeix al tipus de redescompte. 

L'instrumental monetari territorial està lligat a diferents 
tipus de crèdit oficial que a basc d'una prima represen
tada per un interès més baix i una amortització més 
llarga, ajudin i potenciin la realització dels difcrL·nts 
plans del Pla de coordinació territorial. 

Una coordinació d'ambdues polítiques podria donar-se si 
normativamcnt · s'establís un tipus de red.:scornpt,· espe
cial i proporcional al crèdit bancari emprat en c·I cum
pliment de les finalitats del Pla de cuordinació. D',,ques· 
ta manera no seria solamènt, o bé no caldria. cl crè·dit 
oficial el potenciador del Pla, sinó qui.· volums impor
tants de capital privat podrien estar interessats a es
merçar-se en el seu seguiment. 

En una situació com l'actual jJ ,·omentwla més amunt, 
la política antiinílacionista significa nugnll'ntar la L1.,a 
de redescompte i, per tant, provocar \Ill encariment del 
diner que impedeixi cl creixement del cr,:dit i la subse
güem pressió de drn1anda. fixL·n1-110s que un dds dcc
t<.:s que es produiran serú que la contracció d'activitats 
tindrà tendència a ésser més gran en Ics ,'trccs no cen
trals, ja que òbviament les activitars gaudiran de rnés 
benefici on les im-ersions ja són prl'\ i ament amorti tzadcs 
i. per tnnt, poden afrontar costos de capital més alts.
Per cvi tar aquest impacte desigual dt: Ja contracció L'n
l'espai, s'hauria de matisar l'aplicació dels tipus de re
descompte, igual que altres possibles aplicacior.J mone·
tiírics dL· la política econòmica, com són cis percentatges
de reserva. pn c:,;empk, d'acord amb una escda segons
que .:s tracti d'operacions creditícies n·ntraJs o penfl'
r1quL:s.

172 

F:vidcntment aquesta política, per aconseguir els matei
xos efectes econòmics generals, significar.l una més gran 
pressió sobre les activi rars centrals compensada per uns 
efectes més sunus a les zones on es pretengui un desen
volupament prioritari. 

Cal fer consta,, però, que si es disposa de volums credi
ticis alts en els bancs oficials, com ara cl Banc de Crèdit 
Local. aquesta escala no és tan necessútia. Així gran 
part de la inversió pública pot continuar el seu ntrne 
quan la inversió privada quedi endarrerida, però això 
significa que l'eficiència dels capitals pC1blics emprats 
disminuei:,; i no es produeixen els efectes multiplicadors 
desitjats. 

Una actuació racional del sector públic en aquest darrer 
cas imposa un ritme més lent de l'execució dcl pla i un 
transvasament d'inversió oficial de les obres públiques al 
seuor industrial, en allò que no cobreixi el sector privat 
per manca de disponibilitats de capital. 

Sembla que eÍ més eficient sigui una comunicació d'altes 
possibilitats públiques, política monetària especialment 
flexible i flc:-:ibilitat de la inversió pública d'acord amh 
\In pla públic i prirnt prèviament definit. 

7. CREACIÓ DE CONTROLS

Contínuament de les propostes apunt ades se'n desprèn 
la nc:ccssitat de creació de complexos controls. i\qucstcs 
necessitats no presenten cap més incompatibilitat amb 
lïnstntmcntal de política cconc>mica i territorial que la 
seva diciènci,1 com a inversió piíblica. 

D'aquí ll\lL' per tal de definir cl grau d'clahoraci,í i aprn
fundinwnt dels diferents controls és necessari realitzar 
111u a11.'tlisi del cost d'oportunitat de cada un d'ells. Ara, 
és indisrntihk que Ja seva existència. més o menys ru
climenr:'tria i elaborada, s'imposa de manera sistemàtica i 
progi-css1 ,·:-1. 

Tenint rn n>mptc que la situació administrativa que 
heretem del sistema anterior es caraueritza per Ja seva 
incíic'icia. podem proposar un recichitge de personal que 
permeti una formació sufÏcicnt de cara a l'cstablimcm 
d'aquests controls. 

Les possibilitats de la infornütica. la tramesa de dades. 
Li no1·a política fÏscal i l'existència d'un cos de profes
sionals cada cop més important en cl si de la societat, 
permeten afirmar que l'establiment d'aquests controls a 
més d'ésser necessari per al compliment dels objectius 
i la racionalitat cie la presa de decisions, és 1·iable a 
mitjà termim. 
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-+ EL LLARG TlR1\ll:\l 

1. PLANIFICACIÓ EN EL SISTEMA CAPITALISTA

Per Ja immensa majoria L1 planificació en el sistema ca
pitalista s'identiiíca amh el període del 1962 al 1973, en 
cl que oficialment l'economia espanyola es regia per la 
,,planificació indicativa». Realment rot i les limitacions 
que la planificació té ell els sistemes de mercat. del q11al 
parlarem més endavant. l'e:-:periència espanyola ha estat 
criticada per diverses raons (l). Concretament, perquè: 

1\ la pdctica, no va ésser 111 indicativa per al scc!Or 
pn\·at ni vinculant per al sector públic. 

:\o v.111 aconseguir cquil1brar Ics desigualtats més evi
dents de la nosna economia (sectu11als, 1x·1sonals J ter
nrunals). 

Va tenir un car;ictcr tc·cnocrat!C, és a dir, no l'S van 
discutir els seus objectius. cosa, J'altra b,1nda, Jògirn 
dintrc cl marc polític l'xistcnr. 

Les Se\·es lnscs dïnforniació estadística eren insufi
cicn t. 

Tenia un caràcter molt conjuntural. 

17-1

I nos,1ltres hi afcuirÍL'l11 q11c. tot i Ics comissions de 
,, De sarrn!ln Rc,�w,;;;1 ». la se1·,1 api ica,·ió a ni vell espacial 
\'a Jsscr molt dispersa i ills11firicnt. Prcrisamcnt J'anv 
1973 (Dc·crct l 38-tl l 9731 es \,l anunciar l.t rrcaci1\ d�· 
cator�c Comissions Territorials de Pianificacicí «dcs!Íllil· 
das a baccr l'iah!c la ¡,r,·Sl'nna de l,1s pro1,n1cias en cl 
dcsarrol/o cco11ómico, ,,.,,,.�icnJo las fc.�íltmds t1.\f!ll',,cio-
11cs de s11 a111hi10», però 1111 rnm·i ministerial p,lsterior 
i ds esdcvcnimcms polítics q11e l'S van succeir al llarg 
del 197-1 i cl 1975 \·,m frr l)LlL' cl gener del 197(, íos 
dissolt cl 1\linisteri de PLrnifícteiti I que del l\' Pla 
( 1976-1979) no se'n sentís a parlar mai més. Com sem
pre. pcri\ d projecte cra ml;S de d,·sçL·ntrali1zació qitc 
no pas de ckscnnccntraciti o ¡unicipaci1í. 

Creiem quc precisament .tLJUL'St,1 dissonada c'\pcriL:nLÚ 
pLmilicadnra fa nc·cçssari wrnar a r<"i\·ind1car la pLmili
cació com una tèc11i,·a necc·ss,'íria per a donar racionalitat 
01rn ,1 mínim al sector pl.Íhlic. però també pc·r ,1 orientar 
d scc{()r pri\·a, i pn cs1;1lilir cl marc i ds ohj L-ctius (lc>I 
gm·crn. Per dir-ho d'un,1 altra 111,tner,1. per dclinir ('l 
modl'i dl· souerat. c111111,·i,1r J..:, rl'f,,rniçs nvcl'ssúics i k, 
p,llítiquc·s per punar-lcs ,1 tl'rme. ,·Is prngramcs con
crets. etc., to1 pkgat de m,mna n,hcrL·nr. per ul q11c 
desprc:s la gestió pugui ,:sscr rcparrid,1 entre ds di\·cr,os 
;:1gcnts. 

Cal pensar. però. que ks circ11ms1àncies actuals són_ prou 
diferents de Ics que van originar l'inici de h pL111ihc1CilÍ 
als paï,os capitak,tcs; molt lli¡.: ,Hla a les temies kcyne-



s ianes h i  ha u n  període de recons t rucuo i creixemen t .  
Actual ment , l 'econom ia e s  t roba e n  u 1w si tuac ió mol t 
d iferen t  tant  pel que fa a l s  seus r i tmes de crei xemen t 
com a les se\·es rel ac ions de producció .  que superen 
,Ímp l  i amrnt  c ' i  marc de l 'LsLH . 

S 'ha i nd icat ( 2 )  que a ca usa del  procés d ' in ternacional i t 
zació de  les economies cap i ta l i s tes .  aquestes escapen de 
l ' àmb i t d'actuació esta t a l .  q ue és p,ccisamcn t  c l  marc 
ohl igat de la  i.J an i ficació i nd i ca t i \·a . i .  en tant que aques
ta ha perdut anual i t at i u t i l i t a t .  Però potser es nacta 
nom(s de repla 11 t t· j a r-se la forma  d 'aquesta p l an i ficac ió .  
Ens t robem en un  momen t ck d l lh te  sobre l a  re l ac i ó  que 
ha d 'ex is t i r  en tre la  pl .rn i firnció econòmica es ta ta l  i la 
p lan i ficaci ó econòm ica feta a n iw l l  d 'empreses i corpo
raci<Jns mu l t i n ,1c ionabi .3 ) . 

Poss iblemen t .  aquesta e\·ol uciò comportad pensar c·n 
nous úmh i t s tLTr i tur ia l s  di: p lan i l i ,,K ió .  mentre lj l!L' d ' una  
banda .  ca ldr;i c<>ord i na r  les  ¡x,l í t t ques a n i \·el l S l l p r,ws t a
ra l . cuncrernn 1cn t  a n ivl' I I  del 1\ l e rrnt Comú :  de L1 l t ra . i 
pn la qües t i ó  ja l'.smen tada de: l a  part i c i p,1c ió i per raon s  
d 'eswdi i ges t i cí cal pensar ig 1 1a]rnen t e n  ,.ones regiona ls ,  
que ,  d 'al t ra  bamLi . sempre ha esta• c' tl teoria un com
ponen t  necessar i  de la pla ll i f icJCió ecn11hn1 i rn (-! ) .  

l' rec isan1c· n t , p n  asscg l l ra r  l a  cuhcr¡:nc i ,1 d e  l a  plan i fica
ció a n i \'c l l  Reµ iona l .  s 'han dt• prepa rar  p lans  en basc a 
lc, Sl'\'l'S compe tè l lc i c· s .  C:nm d 1 l 1  Tanrnmt·, ( 5  ). l' i fet, 
que hi hagi ducs compct i:n c ies en la p l an i ficaci ó  (es t a ta l  
i rqi;ional ) nu s ign i fi ca l ' ex i sttnc i ,1 de dos procesos se
para t s .  En real i t a t .  ha d 'ésser un ú n ic procés .  q ue con
s ideri cl que ha d 'anar pd crnal de l 'E sta t  i d que ha 
d 'anar  pel cana l  reg iona l .  

:\
0

( )  en trem aqu í  en I c s  carancrís t iqucs que haur i a  de 
ten i r  aq1 1esta p l arn ficació a n i v.:1 1 esra ral . però sí que 
neicrn que ca l  remarcar un fet  i mpor tan t  i és  c l  que 
de la m,u c· i xa  mane ra lj ll e no es pot fer un  p l a  estatal 
St'll Sl' t en i r  en compte c i s  pl ans regiona l s ,  es fa mol t 
d i fíc i l  J1l' l lsar a establ i r  u n  pla regional  sense l 'ex i s tènc ia  
d ' un ¡ ,Li que estabki., i  el nun: d 'actuac ió a n i \  e l l  esta ta l . 
Snh rL· t u t  en un país com el nos t re .  en c¡ 1 1è  cl con j un t  
c l ,· \·a r i ahks dcpenen ts  de  l es reg ions t;s mol t reduït . 

2. EL C U R T  TER M I N I

l\idv11 1  defin i r  \ ' l  u1rt t crn 1 i n i  com e l  pe ríode carac rcri t
;,a t  per : 

" l  es d i s posa ,kl s  in s t rumen ts terri tor ia l  c lss ics ; 

/, ) cl marc j u ríd ic és l ' :1crua l .  

. '\. , 1  lii l i a .  per t ant , per  al nostre país una cstra tcgia ter
r i ¡ ,  1 r i ,1 l g lobal . i ta mpoc ! l i la i n s t ru men tac ió coordinacta 
c·1 1 i rl p 1 , l í t i ca econòmica  I pol í t ica t e r r i tor i a l .  

l ·. 1 1  aq 1 1 cs t  termi n i  e s  presen ta i ndub tablement com a 
i mport ant  l a  poss i bi l i tar c l 'cxh, 1ur i r  les previs ions de la  
Llei del S1\I . ¡\ l a  l l um de l s  d i fe re n ts temes tractats en 
aq ues ta ponènci a apare ix  com un text legal l im i t a t ,  però 
Li pràct ica u rbanís t i ca \-igen t f i n s  fa ben poc ,¡ J nos t re 
país la presenta  corn a mol t aprnfi t ahk l·nca ra . 

Ca l d i r  qm· cl d i t  tex t lcg ; ¡ J  pre\ 'n1 1 1 11<:, d 1 rcnr i 1 l '; l LT
ri 1 o r i .d,  J, ,h. i l ,  po,, ihk, , 1  dd 1 11 i r  en  un  l 'Li Di rl'Ct c i r  
T , -r r i t , , r ! .i l . pn,'l é ,  : d 1 arn, · 1 1 t  , 1gn i 1 1c1 t i 1: , ¡ l i,· l 'cscp 1 , · 1 1 1 ; 1  

·comen tat  i proposat pel 1\ !0PU no cons idna com una
variable en joc l 'apart a t  econòmic .  , i n<Í com 1 1n a  \·;ir i a
h l c  cxiigcna que  en tot cas cal cndn· in ar l · l s  Pmgr,1 11w,
d 'aActuac i<', pnden mol t h( fer un p,1pcr ,uh, i d 1 ,m ,·11
aquest  ter m i n i .  pnò e\· i ,kn t n1 <:n t  no és la m i l l l ir ,ol uc 1 < '> .
ja que tenen nomhrn,cs \';lrl ahks amb i nci d¿.nc i a  terr i
tnr ia l  de pri nwra 111,1µ 1 1 1 1 ud .  tut a l rncnt d,·,n,n tn i lades .

L\0 s t ratègi ,1 del P l .1 Di rL'C IOr Tnri wr in l  no e, pot <k i 1 -
n i r .  doncs . com l lll  lll ( l (kl ,1 assol i r  del t o t  ] 'am· 2(H l i l .
s i nó corn un 111 . 1 1-c pel tcmps en q uè no l'S d i ,po,( c 1 · ,1 l tr L·
i n s t rumcn taci <', l i-gal que i nc logui 1 1 n a  l l lllrd 1n . 1c 1 (Í c·s
t rcta dv ks ,·:1 r i ahks l'C< 1nc'1111 iq ues i ks tl'r r i t l > r i a l s .

D 'a l t ra hal l l !a . és 1 1 ,n·";1ri f e r  con , t .ir q u<:: L i  L ic i c i e - l
Sòl  ,:, s u fic ien t pn acnn,eµu 1 r  a lguns dels nhjc·l t ius pa t ·
c i a  I s  n1m,· 1 1 t a 1 s  a n t LTior 1 1 1c 1 1 t :  dest rucció de glie t t , > s .  , ; 1 J 
vaçuarda del pat r i 111 0 11 1  n a t u ral . l l u i ta uintra l : csp,·cu Liu , ·, .
r ac i 1 1na l i t 1 . 1c ió dL· l ï1, , 1 1 r í s t i c .  i pos t ,! e 1 1  c· ,pk1 t ,1c i c\ , : ,
rt·u ir so, l'n ,Í n'l's dq,r im idc, f:ic i l i t a n r  c i s  c i t' !l ll' ll ! S  , ,h.
jcc 1  iu, pn al  seu d,·st· n , ·o lu ¡unwn t .

Tot l \m t er ior é, fao ihk dc·s cl ' un  punt  ,k v i s t a  adl l l i 
n i s t r a t i u  i lega l .  i a l  pudcr pul í t i c  l i  wr rt·spnn i n ll u i r  pn
t ;¡ J  q l l c' ,· ! ,  a l l r, ·s uhjeu ius  1 1 < 1  L'S \'c·µ i n  compn,,n,·s1 ,s en
un  fu t u r  ,\ t ;1J cfcctL· é-s 11C'ccss,1 r i  recalen q ue una p, ,_
s ic i ií p ropna a Li c1 1 l t 1 1rn  del país pot c lon a r  clemen t s
mockradors que impelk i x i n  e rror, ;i r a  no e\· idcn t s  i q 1 1 v
més  ta rd reprcsL·n t i n  co, 1 , >st·, , 1  1rnpos, i hks rest i t u r i c1 11 , .
I en t  abstracció d e l s  d ,urcrs quara n ta anys . t ambé e s  p,,_
den t robar e Iemen ts d i ,t,,rs ion adurs dl· la cu l t ura 1c1 ri
tnr ia l  específicament catal ana ,  però l ' i deal cie la Cata l u 
m·a-c i u ra t  prc ip i  de l e s  d i c t r i u s  tcrr iwria l s  de  l a  C:at a l unv ,1
au t c'rnorna é-s S l l íic ientment represen t a t i u  pcr ,1 mostra 1·
la \'o lun ta t  de 110 arr ibar a Ja conccnt raci<Í actua l . i s l lpe
ra r .  per t an t .  la i n fl uència d 'aquests  clements d i s tors io
nadurs prop is  del p rocés de concent ració de cap i t a l  i de
la manca de correccions públ i q ues .

Lns manq llC!l el aboracions s u fic ientment profundes per
a objecr i \·m im press ions que són en  c l  pensament de
to t s  ci s q 1 1 i  vns sen t im prcnrnpats per la s i tuació urba
n ís t i ca  del  país ; i mentre no d isposem de nous ind i ca
dors ens cal con fiar al s imple sent i t  comú del poder i a
la seva sen s i b i l i t a t  nacional i s t a .

3. EL M ITJÀ TERM IN I  

El  m i t jà term i n i  c l  pildcm caracteritzar per l a  pos ta  en 
m arxa d 'a lguns nous in s t ru mrn ts de  pol í t i ca  terr i tor i a l  i 
de p l a n i ficac ió econòm ica . E l  prncés cons t i t ucional a de
scnvo l llpar amb Ics respec t i ves l l ei s orç;;'in iqul'S permet 
man tenir es¡x·rances que dins l 'actua l  leg is la tura s 'art i 
cu l i n  noves ÍC>rmes j míd i4ues i adm i n i strJr ives que pcr
mL't in vinculacions més fortes . tan t  per a l 'a dm i nist ració 
com per als part icu l ars m les prescr i pc ions d 'un  Pla J)i . 
rec tnr Terr i to r i a l  on Ics \,lr i ablcs econòm iques no s igu in  
exògenes .  s inó par t  integrant  de l a  pròp ia  p l an ificac ió .  

:\ i x i  mare ix  és d 'espt·c iaJ i mporüncia pn a Cata l unya 
J 'c:-- i s t i.' 1K ia  del Parlamen t .  que represen t a r i a  l 'a rt icu l ac ió 
c:l '.'1mbi t s  ck d,·c i s 1 Ò  amb sulxr,in i a .  e l  t r,1 sp,'is de tota la 
i m'crs i ó  pLi l1 l i L·,1 d i recta L' i n c l i ïect ,mll' n t  a l a  Ceneral i t a t .  
i J 'c· , i " 1 i.· 1K i ,1 d ï m t i t uc iuns crcd i t ícÍL'> au t ,1rH>mcs .  fi xem-
1w, q i , c  sòn t r,·s dl· Ics cond 1c 1un, rn ín i lll L'S pn ap l ie;ir 
c·I 111< 1, k l  ,\ l , ·nnt· , .T inhergen -\\' , 1ard,· 1 1 hu rg .  l .a q u ar ta .  
, · , i , 1 ,· 1 1 ,, .1 , l ' l l n ,1 c;1mhrn t c r nt , , , i ,1 1  ,1 n i \' l· I I  cs t ,1 t ,1 l .  s iµ-
1 1 í 1 1 c: 1  u n :1 i n ,1dt· , ¡ i : ,ic i ci n 11 1 s t i t 1 1 c i , 1 1 1 :1 I  rt· , ¡ ll·c te a J '¡¡c t u a l  
¡ , ,q,,·1 : 1" Í c! 1 l ;l t  , ¡ J  Sc 11 . 1 t . i .  ! ' l'i t.I ll ! .  ,·, p1>dl·n tne\·c· u re 
, , l,_'. 1 1 1 1 t : : i i i, , ! , ·  d 1 1 i rn l t :1 t ,  



El fet de ckscnvolupar aquest model a nmjà termini, 
presenta, a més a més, la possibilitat de valorar el cost 
dds béns immaterials, seguint cis termes de Saint-Marc. 
ja c..¡ue ac..¡uest valor seria la diferència entre el resultat 
obtingut i la possible max\mització del PNB. 

Prèvia a la discussió política, caldria fer un estudi del 
cost <l'oportunitat c.kls diferents controls apuntats ante
riorment i establir. per tant, un programa progressiu de 
coordinació dels departaments econòmics amb els terri
torials. I lauríem de saber ben aviat si és més conve
nienr muntar un model cconomèrric com l'existent als 
Països Baixns, o un modl'l int<:mporal com l'hongarès. 
per citar dos casos extrems; perquè. indubtablement, Ja 
tasca política pot variar en funció d'aquests objectius si 
es presenten dificultats per articular tcxros legals am
plis, concrets I oberts a un desen,·olupamenr administra
tiu progressiu. 

La necessúria racionalirzacicí de "tota ]'administració» 
permet plantejar-se amb optimisme la possibilitat d'una 
més gran incidència del poder públic i una més gran 
articulació. A ral efecte ks tasques de l'Escola de Reci
clatge del personal de l'administració. h¡¡uricn d'ésser 
porrades per programes que prcwiL'.ssin la faniltació del 
personal per realitzar uns trL·b,1lls irhlubrablelllL'lH més 
complexos que els propis de la burcxdcia actual. 

Finalment. és m·cessmi recordar que cal impulsar un 
debat de rcnL',tció cuit mal. Vi,·im Li \ igília d'un temps 
en què· l'artirnlació nacional no ser,) un fe1 extern a Ja 
voluntat rlClstra. o suhjecre corn a màxim d'accions vo
lunraris1cs. sinó possible de· comtruccions plenament 
conscients. i. per tant, la responsabilitat és molt més 
�ran. L \·st runu ració tl'rri tori,1! nu ser.'i res u l tal de la 
�urna de múltipks models. sinó quelcom decidir i apro\'at 
prè,·ianwnt. i. per tant, més que mai. l'c·strncrura ,k 
poder tindr,1 tot el poder en aqLIL'St camp. Tenim un 
grnn risc i cal afrontar-lo amb optimisme, confiant que 
cis mccani.srn(:'s de participació faran el seu fet. Per això. 
és necessari tlll trt'ball de clariíicació i la ITCt't'Ca de so
lucions acceptables per la lotalirar ckl cus social de Ci. 
talunya. 

4. EL LLARG TERMINI

FI llarg termini cl podem definir corn aquell temp, en 
qu¿· hi hagi una plc:na coordin:iuó cit' les polític..¡ues ter
ritorials i Ics polítiques cconòrnic¡ues públiques i pri
vades. 

l fi haurà, per tant, un marc de referència territorial i 
econòrmc: un pla territorial coordinat amb \J!l pla d'in· 
\'L'l'SIOnS. 

l·l perfecte funcionament d'tin instrunwnt d'aquestes 
caract(:'!'Ístiqt1,·s ha de representar. a lJ \'cgada, una es
treta relació amb un àmhit més ampli, CJtll' molt hé pot 
és,er la CEE. 
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PROLE G 

Francesc GRANELL I TRIAS 

El 5 de febrer de l g79 es van inaugurar formalment 
Ics negociacions que han de portar a l'ingrés d'Espa
nya a les Comunitats Europees. 

Dintre aquest marc de referència la ponència «Cata
lunya. regió europea» analitza cl paper que Catalunya 
passa a tenir com a regió amb una tradició europeista 
destacada dins cl context de l'Estat espanyol i exposa 
la seva situació relativa. els canvis que són d'esperar 
com a conseqüència de l'ingré� i cis mecanismes i 
nrúctiqucs comunitàries que modificaran cl marc glo
hal en què s'adopten les decisions econòmiques a 
Catalunya. 

En aquest cont<.:xt. en cl primer capítol. coordinat per 
Josep Maria Suris. s'avalua de primer la importància 
de Catalunya a Espanya i a Europa mostrant cl seu 
pes relatiu comparat amb altres àrees europees. 

Es veu després. en capítol fet per Francesc Granell. 
amb l 'ajut de Ramon Hereter. el canvi profund que 
comportarà en Ics relacions Catalunya-resta d'Espa
n:,la cl fet d'integrar-se a la unió duanera europea a 
partir de l 'actual participació en la unió duanera 
espanyola. 

En el capítol següent, Ramon Morell i Agustí Ulicd 
passen revista a la mobilitat de població i mà d'obra 
i als drets laborals. així com als canvis del patró de 
concentració urbana i industrial i de relacions l,ibo
rals i demogràfiques que cal esperar a Catalunya de 
l'ingrés d'Espanya a la Comunitat 

A contim.tació. un capítol degut a Pere Puig analitza 
les forces de transformació cie l'economia catalana tal 
com s'han presentat fins ara i tal com es presenta-
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ran amb l'ingrés a Ja Comunitat. 

Tots aquests canvis es faran rel pes de l 'adopció de 
Ics reglamentacions comuniti1rics i la reacció de les 
forces de mercat -tema que tracta Fr:mcesc Gra
nell-. però Catalunya rot esperar un ajut de Ics 
instimcies comunititrics encarregades de facilit::ir l'a
daptació de Ics economies òintre !'òptica curopt.:::i. 
Aquests ajuts són analitzats. per Miquel Angel Argi
mon. 

Víctor Pou fa. finalment. una sèrie de consideracions 
sobre els avantatges polítics i econòmics que Cata
lunya pot esperar de l'ingrés d'Espanya a la C.E.E. 
i sobre el protagonisme de regió model que Cata
lunya ha d'assolir dintre cl context del moviment 
europeu de regions per tal d'aconseguir -fins i tot 
al nivell comunitari- que Europa es faci amb e, 
protagonisme ·de les regions i no solament dels estats 
nació corn ha vingut succeint fins ara. 

Haig de dir. corn a coordinador d'aquesta ponència 
del Primer Congrés d'Economia i· d'Economistes de 
Catalunya, que els autors de les diferents parts són 
els que s'esmenta ::i cada cas i que la meva tasca ha 
consistit a marcar la línia general d'investigació i mi
rar de lligar lc, diferents aportacions en un tot co
herent. 

Val .a dir també. com advertència general. que cl grup 
ha celebrat nombroses reunions per discutir diferents 
aspectes del treball. però que. malauradament. no 
hem tingut Ics disponibilitats de temps necessàries 
per poder desenrotllar certes ide..:s que queden no
més encetades a l'espera d'una altra ocasió per a una 
investigació més aprofundida. 
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5/1 LES REGIONS EUROPEES J 
Josep Maria SUR!S 

1. LES DESIGUALTATS REGIONALS A EUROPA

Des d'una perspectiva regional. la Comunitat Econò
mica Europea està constituïda per un conjunt molt 
heterogeni de regions. països. nacions i estats amb 
característiques polítiques, econòmiques i culturals 
molt diverses. 

L'ob_jecte d'aquesta part de la ponència «Catalunva. 
regió europea» és. doncs. de presentar algunes dades 
que ens permetin de· fer una primera aproximació 
sobre el lloc de Catalunya entre els espais regionals 
europeus. 

Començarem fent alguna considernció sobre el mapa 
regional europeu. passarem. després. a presentar els 
conceptes d'«Unitats Administratives de [3asc» i de 
«Regió Comunitària Europea» i. finalment. comcntn
rem molt breument algunes dades bàsiques. neces
sàries per a situar Catalunya en cl sistema regional 
comunitari. A l'apèndix (taula l) presentem un con
junt de quadres estadístics amb dades corresponents 
a Catalunya. cl conjunt de l'Estat espanyol. la Co
munitat i algunes regions escollides d ºcntrc les que 
nresentavcn una estructura productivn més similar n 
la catnlana. Desgraciadament, no disposem de dades 
recents homogènies a nivell regional. Ai;,;ò ens im
ocdcix un estudi aprofundit. Però creiem útil presen
tar les disponibles. com a primern aproximació. 

A grans trets es pot dir que l'espai econòmic europeu 
es caracteritza per una dicotomia molt clcfinid::i: la 
contraoosició entre un::i Europa central molt de<c'n
volupada i una Europa perifèrica amb prou feines 
in du s tri il l i tzad a. 

A cada país, les regions amb una capacitat produc
tiva alta s'han anat localitzant de tal manem. que 
han acabat formant una concentració de regions con
tigües superdcscnvolupacks. Parallelamcnt. Ics rc¡rions 
amb una capacitat productiva feble s'lrnn disposat. 
en ¡rcneral. a la perifèria de l'Europa occidental. 

Aquestes rq1io11s més clesc11\'olupacles formen un bloc 
orilTtat segons un ¡rran eix nord-sud. que va des de 
Londres fins al nord d'ltàli,1. travessa cis Pnïsos Bai
.,os. comprèn tots dos costats dels rius Rin i Roine 
i ,1hraça la regió de Pnrís. 

Dotat de recursos naturals molt poderosos. de faci
litats de transport excercionals i cl"economies exter
nes importants. aquest bloc és flanquejat pels siste
mes portuaris del m.ir del Nord i del 'vlcditcrrani. a 
través dels quals es proveeix cie primeres matèries i 
energia i distribueix ks seves exportacions. En aques
ta zona s'associen conjunts molt importm1ts de totes 
les indústries bàsiques: mineria. sidcrúrgin. indús
tria mccimica i elèctrica. química, etc., que formen 
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una aglomeració econòmica industrial gairebé con
tínua. 

Partint d'aquest bloc es constitueix tot un seguit de 
bandes d'expansió industrial recolzades en una llarga 
i densa infrastructura de comunicacions en In uti'al 
els rius navegables complementen ía xarxa d'auto.pis
tes i vies fèrries. 

Cap als plans de l'Alemanya del Nord i els ports 
hnnscàtics es dibuixa un eix doble que reposa sohrc 
l'entramat format pels rius Elba i Odcr (nord-sud) i 
pels canals (est-oest). en què s'assenta l'àrea indus
trial del país de Münster i de Hannover. 

Cap al sud d'Alemanya i la Baviera. hi ha ducs ban
des industrials més. discontínues. al llarg del Rin
Danubi i del Rin-Necker. travessades igualment pe; 
una diversificada xarxo de transports. 

Cap al Mediterrani, finalment. s"allarga l'eix Rin
Roine. que uneix l'Europa mediterrània amb l'Europa 

· central. Malgrat la presència d'algunes regions indus
trialitzades (cl triangle Torí-Milà-Cènova. la re¡!iÓ de
Marsella. etc.) no constituci\ un focus comparnblc en
importància als preccdcn ts.

L 'existència d'aquest poderós centre industrial i eco
nòmic al cor d'Europa condicionarà cl desenvolupa
ment econòmic regional cie la resta di:!ls paisos. de
tal manera que a les nacions situades al nord d'aquest
eix es desenvoluparan Ics re¡!ions meridionals. mentre
que als paisos situats al sud seran Ics zones scptcn
t rionals les que tindran més importimcia. Ai\Í, clones.
aquest eix actuaria com un centre d ºntracciò cap al
qu,il grn\·itcn les economies nncionals.

1:.n cl cas d'Espanya. aquesta hipòtesi pot scn·ir de
pi;;ta per a orientar J ºc5tudi del dcsenvolup:1mc11t
econòmic català i posar-lo en relació amb aquestes
regions europees més desenvolupades. D'aquí ve que
l'estudi de Ics carackrístiqucs i cl sentit d'aquc,ks
relacions es plantegi com un clement important a
l'hora de fer balanç de la realitat catalnn;i.

2. LA DELIMITACIÓ DE REGIONS A 

L'EUROPA COMUNITÀRIA 

El primer intent de delimitació i d'estudi de la pro
blemàtica regional e, féu dins cl marc de la Comu
nitat Europea. abans cie l:i integració del Regn.: Unit. 
Dinamarca i Irlanda. a la Conferència de Brussdles, 
que tingué lloc l'any 1%1. 



En aquesta conferència es tractava de delimitar l'es
pai econòmic de Ja Comunitat en unitats administra
tives i econòmiques. Es proposaren dos tipus d'uni
tats territorials: les Unitats Administratives de Basc 
(UAB) i les Regions Comunitàries Europees (RCE). 

La Conferència de Brussel·les asscny<1là que les UAB 
«constitueixen a escala nacional el marc utilitzat pels 
estats membres per a l'aplicació de llurs respectives 
polítiques regionals» ( l). Els sis països que formaven 
inicialment la Comunitat delimitaren llurs respectives 
UAB. mentre que cis tres nous membres cncnra no 
les han delimitades. Cadascun dels països ha delimi
tat les UAB d'acord amb uns criteris que no sempre 
coincideixen. 

A l eman ya 

Hi ha trenta-cinc UAB; llur superfície mitjana és 
entre 5.000 i 11.000 km.i. excepte tres <l 'aquestes uni
tats que no arriben als 1.000 km�. i són a la vegada 
liinder (Hamburg, Brcn:cn i Berlín Oest). La pobla
ció oscil·la, a la majoria d'aquestes UAB. entre 800.000 
i dos milions d'habitants. 

França 

Hi ha vint-i-dues UAB; llur superfície és molt hete
rogènia. perquè varia entre 10.000 a 45.000 km2 i 
n'hi ha ducs que no arriben a 10.000 km� (Als;1cia 
i Còrsega). En canvi. hi ha una homogeneïtat impor
tant pel que fa a la població. perquè setze d'aquestes 
unitats tenen entre un milió i dos milio,is i mig d'ha
bitants. 

l tül ia 

Hi ha vint UAB; llur extensió oscil·la entre els ter
mes mitjans de les UAB d'Alemanya i de França: 
hi ha molt poca homogeneïtat espacial i poblacional. 
"l'hi ha de molt poblades amb més de tres milions 
d'habitants. 

!'aisos Baixos 

Hi ha onze U A B: són força homogènies espacial
mcnt i oscil·len entre 2.000 i 5.000 km� de super
fície. La distribució de la població iambé és força 
homogènia. si exceptuem el triangle format per fes 
UAB d'Holanda del Nord. Holanda del Sud i Utrech, 
que concentren una gran part de la població. 

Bèlgica 

f li ha nou UAB: són molt homogènies cspacial
mcnt i poblacionalment. oscillcn entre 4.400 i 4.400 
km1 de superfície i tenen al voltant d'un milió d'ha
bitants cadascuna. excepte la UAB del Brabant. que 
concentra més de dos milions d'habitants. 

Luxemburg 

Con�titucix una un1ca Ui\11. :1mb una extensió una 
mica inícrior ,1 la mitjana de lklgica i dels Països 
lla ixo,. 

Les Regions Comunitàries Europees (RCE) són, se
gons la Conferència de Brussel·les, «agrupacions a 
escala comunitària de Ics U.A.B., delimitades amb la 
finalitat d'estudiar les conseqüències de la unió dua
nera i de la integració econòmica sobre espais imme
diatament inferiors als nacionals,,. La delimitació ha 
estat molt complicada i no respon bàsicament a 
aquest criteri. Dins la CEE hi ha seixanta-una RCE 
incloent-hi Ics RC E constituïdes als tres no'Js estats 
membres. distribuïdes de la manera eegüent: 

,1\ /e111a11ya 

Hi ha onze RCE que coincideixen amb cis /ünder. 
El lüncler és una unitat institucional reconeguda per 
la Constitució d'Alen1anya amb un marcat "contingut 
polític. La grandària i la població dels lii11cler són 
molt heterogènies: per exemple, Bremcn té 404 kmè 
i 750.000 habitants; Baviera té 70.000 kmi i deu 
milions d'habitants. i Renània del Nord-Westfàlia té 
ï4.000 km� i disset milions d'habitants. 

França 

Hi ha vuit RCE. que foren delimitades amb l'ajut 
de l 'J NSEE ( l nstitut Nacional <l 'Estadística i Estudis 
Econòmics francès). a partir de la planificació neces
sària per als Pions de Desenvolupament. Les RCE 
del Nord i de París coincideixen amb les UAB Són 
regions en superfície hc!erogènies (ducs superen cis 
100.000 km� i dues en tenen ol voltant de 12.000 
km:): en canvi. hi ha una homogeneïtat poblocional 
ks troben entre els cinc i cis deu milions d'habi
tants). 

l tàfia 

Hi ha onze RCE; responen a la definició de la Comu
nitat. La divisió en RCE fou realitzada per la Comis· 
sió de la Comunitat seguint criteris econòmics ; so· 
cials. Fs tracta de regions força més homogènies su
perficialment i més petites que les franceses: també 
són homogènies poblacionalrncnt al voltnnt d'uns cinc 
milions cl 'hobitants cadascuna. 

Hèlgica 

l li ha tres RCF. delimitades per les dues zones lin
güístiques existents (regió fbmcnca i re¡:rió valona) 
i pel fet diferencial de la ciutat de Rrusscllcs (regió 
de ílrusscl·lcs. constituïda per la UAil del Brabant). 
La regió flamenca i la re¡1ió valona són molt homo
gt:nics. malgrat el més gran pes de '.a regió flamenca; 
mentre que la regió de 11russelks constitueix una illa 
pre<lominnntmcnt urbana separada de Ics altres ducs 
per les ncccssit.its espacials de planificació d\ma ¡¡n;n 
ciutat. 

Països Baixos 

Hi ha quatre RCE. anomenades amb els punts car
dinals. car l'estructuració d'aquestes règions respon 
a criteris biisicamcnt geogràfics. malgrat que U1mbé 
s'han considerat cis factors econòmics. Fs dóna un,1 
forta polmització de població i d'activitat cconòmic11 
a la rc¡¡ió Oest. mentre que les altres regions pre
senten una grnn homogcnc1tat entre elles. 
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Luxemburg 

Constitueix una sola RCE. Aquesta i les RCE del 
Benelux en general es caracteritzen per ser les més 
petites en extensió de la Comunitat i per tenir una 
gran homogeneïtat. 

Regne Unit 

Hi ha onze RCE, l'estructuració de les quals les 
acosta força a les franceses. No són gaire homogè
nies; els extrems en superfície són la re¡;dó d'Escòcia, 
amb 78.800 km2

, i la regió Nord-Est, amb 8.000 km�: 
i en població els extrems són la regió Sud-Est. amb 
disset milions d'habitants

_. 
i la regió d'Irlanda del 

Nord. amb un milió i mig d'habitants. malgrat que 
aquestes diferències en alguns casos estan iustifrcadcs 
per l'existència de nacionalitats ben diferenciades 
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(Escòcia i País de GaHes) o per qüestions geoS,?rà
frques (Irlanda del Nord està situada en un :-..Itre illa). 

Irlanda 

Hi ha r.ou RCE, d'una extensió generalment reduïda, 
i amb una escassa població (la regió Est é� la que 
té més habi1ants, al voltant d'un milió). 

Dinamarca 

Hi ha tres RCE d'una gran heterogeneïtat: en exten
sió. es passa dels gairebé 30.000 km� de Jutlàndia 
als 3.500 de Fiònia; la distribució de la població és 
més homogènia. 

N O T E S 

( l) Es dóna per suposat que Grècia -que signarà
la se\·a incorporació a la Comunitat a finals de maig
de 1979 a Atenes- arribarà a esdevenir normalment
membre de la C.E.E.



TAULA l. 

Dades regionals r estatals (any 1970) 

ALEMANYA 
Nordrhein-Wesfalen 
Baden-Würt 
Bayern 

FRANÇA 
Regió París 

Extensió 
Km' 

248.620 
34.057 
35.751 
70.547 

544.681 
11.984 

Població 
milers 

60.650 
16.914 
8.895 

10.479 

50.768 
9.563 

Ha b. 

Km º 

243 
496 
248 
148 

93 
798 

Ocupació 
milers 

26.571 
6.932 
4.236 
4.837 

20.905 
4.539 (l) 

Assalariats V !\B p. m. (l) 

milers milions UCE 

22.149 
6.100 
3.518 
3.690 

16.4 31 
4.111 (2) 

l 76.414 
51.083 
26.91 i 
29.163 

1.34.65 7 
37.643 

���������������������������

ITÀLIA 
Nord-Oest 
Lombardia 
Nord-Est 

PAÏSOS BAIXOS 
West-Nederland 

BÈLGICA 

REGNE UNIT 

North-West 
West-Midlands 
South-East 

DINAMARCA 

!RLANOA 

LUXEMBURG 

[UROPA «9» 

ESPA�YA 
Catalunya 

EUROPA «9» 
i Espanya 

301.260 
34.075 
23.850 
39.823 

41.160 (l) 
7.633 

30.514 

244.010 
7.306 

13.01.3 
27.223 

43.075 

70.280 

2.586 

1.526. l 86 

503.400 
32.196 

2.029.586 

(l) UCE = 71,556 pessetes el 1970.
(2) Residents.

53.662 
6.312 
8.382 
6.122 

13.039 
6.042 

9.639 

55.552 
6.734 
5.093 

17.257 

4.929 

2.950 

340 

251.529 

33.823 
5.122 

285.352 

178 
185 
351 
153 

316 
791 

315 

227 
921 
391 
634 

114 

42 

131 

164 

67 
159 

141 

19.542 
2.553 
3.414 
2.3 l 2 

4.6% 
2.371 

3.774 

24.842 
2.991 
2.410 
8.137 

2.374 

1.053 

137 

103.894 

13.461 
2.217 (4) 

117.355 

13.269 
1.764 
2.644 
l. 555

3.933 
2.013 

2.988 

22.947 
2.778 
2.258 
7.516 

1.902 

725 

110 

84.454 

8.729 
1.670 (4) 

93.183 

88.819 
13.721 
18.885 
10.270 

29.299 
15.249 

23.450 

l 17.835 
14.133 
10.617 
42.084 

15.236 

3.800 

1.036 

590.560 

35.625 
7.157 (4) 

626.171 

(3) 33.808 Km� de terra ferma i 385 habitants per Km l.
(4) Dades del 1971 (UCE = 72.83608 pessetes).

Fo1'r: Eurostat. Regional Accounts, Economic Agorep,ates 1976. 
Renta Nacional y su distribución provincial del Banco de Bilbao. Banca Catalana. 

3. CATALUNYA COM A REGIÓ EUROPEA

Considerem a continuació algunes magnituds bàsi
ques per tal de conèixer de manera molt elemental 
la situació de Catalunya en el sistema europeu de 
regions. 

a) Superfície i població
Catalunya té una extensió de 32.196 kmé. Una mi_ca
superior a la de Bèlgica i poc inferior a la dels
Paisos Baixos i Dinamarca. Com dèiem abans, la
superfície de les regions comunitàries és molt diversa.
La de Catalunya és similar. per exemple, a la de
Baden-Wurtemberg (Alemanya), Nord-oest i Lombar
dia (Itàlia) i Sud-est (Regne Unit).
La superfície de Catalunya representa el 6,4 % de la
de l'Estat espanyol i l'l ,6 % de la Comunitat i Es
panya.
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TAULA 2. 

Relacions percemcwls de les regions amb els seus païso� 

ALEMAKYA 
Nordrhcin-Westfalcn 
Baden-Württcmberg 
Bayern 

FRANÇA 
París 

fT.\LIA 
Nord-Oest 
Lombardia 
Nord-Est 

PAÏSOS BAIXOS 
West Nedcrland 

BÈLGICA 

REGNE UNIT 
North-Wcst 
Wcst·M idlands 
South-East 

DINAMARCA 

IRLANDA 

LUXEMBURG 

Es PANY A 
Catalunya 

Super/. 
% 

100 
13.7 
14.4 
28.4 

100 
2,2 

100 
11.3 

7.9 
13.2 

100 
18.5 

100 

100 
3 
5.3 

11.2 

100 

100 

100 

100 
6,4 

Poblac. 

100 
27.9 
14.7 
17,3 

100 

18.8 

100 
l l ,8 
15,6 
l l,4 

100 
46,3 

100 

100 
12.1 
9,2 

31, l 

100 

100 

100 

100 
15,1 

Ocupació Assalar. 
ºò % 

100 
26.1 
15.9 
18,2 

100 
21,7 

100 
13,l 
17,5 
11,8 

100 
50,5 

100 

100 
12 
9,7 

32,8 

100 

100 

100 

100 

16,5 

100 
27.5 
15,9 
16.7 

100 
25 

100 
13,3 
19,9 
11,7 

100 
51,2 

100 

100 
12.1 
9,8 

32,8 

100 

100 

100 

100 
19,1 

VAB p. m. 

% 

100 
29 
15,3 
16,5 

100 
28 

100 
15,4 
21,3 
l l,6 

100 
52 

100 

100 
12 
9 

35.7 

100 

100 

100 

100 
20,1 

Fo1-n: Elaboració propia amb dades del Banco de Bilbao, d'Eurostat i de Banca Catalana (dades refe
rides al Cens del 1970). 

b) Renda

La renda per capita a Catalunya és, aproximadament, 
el 60 % de la mitjana europea. Si comparem amb 
altres r�gions observem que Catalunya té una renda 
per capita similar a la del conjunt d'Itàlia (encara 
que una mica inferior) i clarament inferior a la de 
les regions més desenvolupades d'Europa. 
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Si considerem el conjunt de Ja Comunitat més l'Es
tat espanyol, cl valor afegit brut de Catalunya repre
senta l"l % d'aquest conjunt. percentatge similar al 
de la regió Nord-Est d'i tàlia. A l'Estat espanyol cor
respon cl 5.7 %. mentre que regions com Alcmanya
Westfàlia aporten el 8,2 %, la regió de París el 6 % 
i la del Sud-Est del Regne Unit el 6,7 %. 



T,\U.A 3. 

Ratios regionals i estatals ( en UCE) 

V AB regional V !l R regional 
V AB Europa JO V !IB Europa JO 
Pobl. regional Super/. regional 

VAB per hab, Pobl, Europa JO VAB per km ! Super/. Eu r, 10

ALEMANYA 2,909 133 709,573 230 
N ordrhci n-W cstf alen 3.020 138 1-499,927 486 
Badcn-Württcmbcrg 3.026 138 752.790 244 
Baycrn 2.783 127 413.384 134 

FRA?\ÇA 2,652 121 24 7,222 80 
Regió de París 3.936 179 3.141.105 1-018

ITÀLIA [,655 75 294,825 96 
Nord-Oest 2.174 99 402.671 130 
Lombardia 2,253 103 79 t ,82� 257 
Nord-Est t ,678 76 257,891 84 

PAÏSOS BAIXOS 2,247 102 7 l 1,832 231 
Wcst-Nedcrland 2.524 115 L997,773 647 

Br1c;1cA 2.433 111 768,499 249 

REGNE U:s:n 2,121 97 482.910 156 
North-We�t 2.099 96 1,934,437 627 
West-Midlands 2,085 95 815,876 264 
South-East 2,439 l l l l ,545.900 501 

DINAMARCA 3,091 141 353.709 115 

1RL/\1'DA 1288 59 54.069 17 

LUXEMHURG 3.047 139 400.619 130 

EUROPA DELS 9 2.348 107 386,942 125 

[Sl'A:-IYA J,053 48 70-769 23 
Catalunya 1,397 64 222,295 72 

[UROl'A DELS 10

(EUROPA DELS 9 
més ESPA,YA) 2,194 100 308,522 100 

fo:--;r: Elaboració pròpia a partir de dades de la taula l (referides al 1970), 

----- ----------------------------
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T,\I.JLA 4. 

Relacions perce11t u als respecte a: 1) Europa dels 9: 2) Europa dels 9 més Espanya 1970

Super/ ície Població Ocupació Assalariat s VAR p. Ill. 

(l) (2) (J) 

ALEMANYA 16,3 12,2 24,l 
Nordrhein-Westf. 2,2 1,7 6,7 
Baden-W i.i rttcm berg 2,3 1,8 3,5 
Bayern 4,6 3,5 4,2 

FRANÇA 35,7 26,8 20,2 
Regió de París 0,8 0,6 3,8 

ITÀL!A 19,7 14,8 21,3 
Nord-Oest 2,2 1,7 2,5 
Lombardia 1,6 1,2 3,3 
Nord-Est 2,6 2.0 2.4 

PAÏSOS BAIXOS 2,7 2,0 5,2 
West-Nedcrland 0,5 0.4 2.4 

Bt-:LGICA 2.0 1,5 3,8 

LUXJ::J\IBURG 0,2 0,1 O.l

REGNE U\"JT 16,1 12.0 19.5 
North-Wcst 0,5 0.4 2,4 
Wcst-Midlands 0,9 0,6 1.8 
South-East 1,8 1,3 6,0 

IRLAN[)A 4,6 3,5 1,0 

ÜJ!\',\MARCA 2,8 2,1 1,7 

EUROPA OELS 9 100,0 75,2 88,1 

ESPANYA 24,8 11.9 
Catalunya 1.6 1.8 

EuROl'A OELS 9 més f.Sl'A\"YA 100.0 100,0 

Fo:-.r: Elaboració pròpia a partir de dades de la taula 

c) Origen del producte interior brut

El fet que no estiguin disponibles estadístiques re
gionals homogènies recents ens impedeix d'al'alitzar 
Ics magnituds econòmiques que hnn sofert vnriacions 
rdlevants els darrers anvs. Malgrat tot creiem útil 
fer alguna comparació �ntre Catalunya' i altres re
gions respecte ni pes dels tres grans sectors en cl 
producte interior brut. pn a l'any 1970. 

En aquest an) cl pes deb sectors en cl P 18 era apro
ximadament el �egiient a Catalunya: Agricultura, 
5.6 °,o: lnclústri<1. 45 °u: Serveis. 49 ':·ó. Això situa 
Catalunya entre lc� regions industrials europees. Rcs
pcctc a Ics regions almcnys de Rcn:rnia-W"stfiilia. 
Badcn-\Vurtenbcrg i Baycrn. Cataluny:) 1,:·,·se1,t;1 un 
pes més ele\,lt dc serveis. L'estructura ,.J!:ilan:, �s 
mé, simib1r a la d'alguna regió italiana c,)11; l.1 ,h;: 
'-:ord-Ocst i tornem a trobar més pes rclatiu uc, 
�crvcis ri Catalunya si la cornp;ircm amb Lomi,:•!·di,,. 
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(2) (l) (2) (1) (2) (l) (2) 

21,3 25,6 22,6 26,2 23,8 29.g 28.2 
5,9 6,7 5,9 7,2 6,5 8.7 8.2 

3,1 4,1 3,6 4,2 3,8 4,6 4.3 
3,7 4.7 4,1 4,4 4,0 4.9 4.7 

17,8 20,1 17,8 19,5 17,6 22.8 21,5 
3,4 4.4 3,9 4,9 4,4 6.4 6.0 

18.8 18,8 16,7 15,7 14,2 15,0 14,2 
2,2 2,5 2,2 2,1 1.9 2,3 2,2 
2.9 3.3 2,9 3.1 2,8 3.2 3.0 
2.1 2,2 2.0 1.8 1,7 1,7 1,6 

4,6 4,5 4,0 4.7 4,2 5,0 4,7 
2.1 2,3 2.0 2,4 2,2 2,6 2,4 

3,4 3,6 3,2 3,5 3,2 4,0 3,7 

O.l O.l O.l O.l 0,7 0,2 0.2 

23.9 21.2 27.2 27,2 24.6 20,0 18.8 
2,9 2,5 3,3 3,3 3,0 2,4 2 .3 
2.3 2,1 2,7 2,7 2,4 1.8 1.7 

7,8 6,9 8,9 8.9 8,1 7,1 6.7 

1.0 0,9 0,9 0,9 0.8 0.6 0.6 

2.3 2,0 2.3 2,3 2,0 2.4 2.4 

100.0 88.5 100.0 100,0 90,7 lúO,O 94.3 

l l.S 9.3 5.7 
1.9 1,8 !.! 

100,0 100,0 100,0 

Qum1 es pnrla de Catalunya com a n;g10 europea. 
cnl fer un estudi estadístic aprofundit. Aquest estudi 
xoca amb greus dificultats d'informació. S'imposa, 
doncs. una primera tasca de recollida i elaboració 
de dadcs a nivell regional. Altres dificultats es deri
ven de la manca d'uniformitat en cis criteris de dcfi
n ició regional. 

L'anàlisi estadística permet de corregir Ics afirma
cions ideològiques sobre el pes de Catalunya basades 
en la predisposició de Catalunya a relacionar-se amb 
cl fet europeu. 

Segons l 'aproximació esrndística feta fins ara sembla 
quc Catalun�a ré una potència econòmica inferior 
a la dc Ics grans regions europees. encara que cl seu 
potcncial industrial és superior al d'Irlanda i més 
ck la meitat del de tot Dinamarca. 



T\Ll.A 5. 

Distribuciú del valor afegit brut per branq(les d'activitat 1970 (milions d'UCE)

ALEMANY,\ 
N orclrhcin-W cstf alen 
13adrn-W iirttcmbcrg 
Baycrn 

FRAN(A 
Regió de París 

[TAI.l.\ 
Nord-Oi.:st 
Lombnrclia 
Nord-Est 

PAÏSOS BAIXOS 

West-Ncdcrland 

BÈLGICA 

Lt;XF.\flll,RG 

RLG'\F U'\IT 
North-Wcst 
West-:'\lidlands 
South-1-:a,t 

J HL\ \ll \ 

D 1, ., ,1 \IW I 

[L,RUI' \ De.l 9 

Esr.\1'\.\ (l) 
Cat,ilun};i 

[LRUI'.·\ lli l.S l Q 

Toia/ 

182.542 
52.838 
27.808 
30.160 

142.460 
40.815 

91.395 
14.13 l 
l 9.5ï7 
10.52-t 

29.95 7 
l 5.668 

23.977 

1.037 

120.979 
14. 14 3
10.617
42.085

3.35 l 

14.600 

610.298 

35.620 
7.157 

64'5.918 

Fo.,T: Elaboració prop1a a partir cie dades de: 
Furustat. Ner,ional Accowzis. Lco11cm1ic Aggregutes 1976. 

Agricultura. P. cnergèt ics 
Si/1·ic11/tura / 11dúst ria. Consir. 
l Pesca i Obres P1íhliq11cs 

5.892 97 .508 
1.131 n674 

842 16.163 
1.228 16.102 

8.702 63.351 
282 17.403 

8.016 38.::>75 
731 ú.ï29 
779 l C.406 

1.000 4.4 32 

1.834 12 .528 
590 5.lJ64

863 10.343 

43 575 

2.502 5-L371
16<.J 6.ï45
r-_)J 5 75.¡
507 12.62-t

5-t7 l .205 

1.136 5.810 

29.535 28>.%b 

4.407 12.%7 
408 3.207 

33.942 296.933 

ScrJ'cis 

79.142 
22.0,ï 
10.803 
12.830 

70.407 
23.130 

-t5 10-t
6.671
8.352
'S.092

15.595
g_l 14

12.771

419 

64.106 
7.420 
4.628 

28.95-l 

l .599 

7.65-l 

2%.797 

18.246 
3.'i42 

ï l J ().j) 

il) Dadc·s ckl 19ïl 

«1\lgunes puntualitzacions sobre cl clescnvolup;rn1cnt sociocconòmic cataEi». di.: j. At.C\llJE. a L'e,·0110111iu de 
Cata/1111ya m·ui. l:lanco cie Bilbao 1972.
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TAULA 6. 

Distribució del valor afegit brut per branques d'activitat 1970 (a preus de mercat) 

Percentatge dels països i de les regions respecte al totul de l'Europa dels JO 

Ap.ricultura. P. energètics, 
Sill'icultura lnc/ústria, Constr. 

7 otal Pesca Obres Públiques 

EUROPA DELS 10 100,00 100,00 100,00 

ALEMANYA 28.26 17,36 32,84 
Nordrhein-Wcstfalen 8.18 3,33 9,99 
Baden-W ü rttemberg 4,30 2,48 5,44 
Bayern 4,67 3,62 5,42 

FRANÇA 22,05 25,64 21,33 
Regió de París 6,32 0,83 5,86 

ÍTÀLIA 14,15 23,62 12,89 
Nord-Oest 2,19 2,15 2,27 
Lombardia 3,02 2,29 3,50 
Nord-Est 1,63 2,95 1.49 

PAÏSOS BAIXOS 4,64 5,40 4,22 
Wcst-Nederland 2.43 1,74 2,01 

BÈLGICA 3,71 2,54 >.48 

LUXEMBURG 0.17 0,13 0,19 

REGNE UNIT 18.73 7.37 18,31 
North-West 2,19 o.so 2,20 
West-Midlands 1.64 0,69 1,94 
South-East 6.52 1,49 4,25 

ÍRLANDA 0,52 1,61 0,41 

DINAMARCA 2,26 3.35 l,96 

EUROPA DELS 9 94,49 87.02 95,63 

ESPANYA 5,51 12,98 4,37 
Catalunya l, l l 1,20 1,08 

188 

Serveis 

100,00 

25,12 
6,99 
3,43 
4,07 

22,35 
7,34 

14,32 
2,12 
2,65 
1,62 

4,95 
2,87 

4,05 

0,13 

20,35 
2.36 
1,47 
9,19 

0,51 

2,43 

94,21 

5,79 
1,12 



TAULA 7. 

Distribució del valor afegit brut per branques d'activitat 1970 (en percentatge)

Distribució del V AB a la regió 

. 

P. energèticsAgricultura, lndlÍstria
Silvicultura Constr. ¡' 
i Pesca Obres Púb Serveis 

ALEMANYA 3,2 
Nordrhein-Westfalen 2,1 
Radcn-Württcmberg 3,0 
Bayern 4,1 

FRANÇA 6,1 
Regió de París 0.7 

[T,\UA 8.8 
Nord-Oest 5,2 
Lombardia 4,0 
Nord-Est 9,5 

PAÏSOS BATXOS 6,1 
Wcst-Nederland 3,8 

ílÈLGJC,\ 3,6 

LUXEMJJURG 4,0 

REG'IE lJ'IIT (l) 2,8 
North-West 1,2 
Wcst-Midlands 2,2 
South-East 1.2 

ÍRLAND,\ 16,3 

DINAMARCA 7,8 

ESPANYA (2) 12,37 
Catalunya 5,69 

EUROPA DEi.S 9 
EUROPA DELS 10 

4,8 
5,25 

53,4 
56,2 
58,1 
53,4 

44,5 
42,6 

41,8 
47,6 
53,2 
42,l 

41,9 
38,1 

43.1 

56,0 

39,4 
46,3 
54,2 
30,0 

36.0 

39,8 

36.4 
44,82 

46,5 
45,97 

43,3 
41,7 
38,9 
42,5 

49,5 
56,7 

49,3 
47,2 
42,8 
48,4 

52,0 
58,l 

53,3 

40,0 

57,8 
52,5 
43,6 
68,8 

47,7 

52.4 

51,23 
49,49 

48,7 
48,78 

Percentatge del V AB regional al total nacional 

Total 

100 
29 
15,3 
15.6 

100 
28.0 

100 
15,4 
21,3 
11.6 

100 
52,0 

100 

100 

100 
11.4 
9,4 

36,3 

100 

100 

100 
20,09 

Agricultura, 
Sill'icultum 
i Pesca 

100 
19,2 
14,3 
20,8 

100 
3,2 

100 
9.1 
9,7 

12,5 

100 
32,2 

100 

100 

100 
s.o

7,4
16,0

100 

100 

100 
9.25 

P. energètics,
Indústria, Serveis 
Consir i Ser11eis no 
Obres Púb comercials comercials 

100 
30,4 
16,6 
16,5 

100 
27.5 

100 
17,6 
27,2 
11,6 

100 
47.6 

100 

100 

100 
13,5 
12,9 
27,7 

100 

100 

100 
24,74 

100 
28,2 
13,5 
16,2 

100 
35,2 

100 
15,8 
20,4 
1 1,0 

100 
60,9 

100 

100 

IUO 
10,7 
7,1 

44,3 

100 

100 

100 
19,41 

100 l
26,7 
14,0 
16,3 

100 
23,7 

100 
10,6 
11,5 
12,3 

100 
51,2 

100 

100 

100 
9,2 
7,2 

39,4 

100 

100 

100 

( l) Al cost dels factors.
(2) Dades del 1971.



5/2 LA INTEGRACIÓ D'ESPANYA A LA COMUNITAT

EL CANVI DE RELACIONS ESTRUCTURALS ENTRE 

CATALUNYA l LA RESTA DE L'ESTAT ESPANYOL 

l 

francesc GRANELL i flamon HERETER 

1. INTRODUCCIÓ

Tradicionalment, s'ha pnrlat de Ics especials caractc
rístiqueê que enterboleixen Ics relacions de Catalunya 
amh la resta dels pobles de l'Estat espanyol; In polè
mica als voltants d'nqucstes relacions en termes de 
«cost» i «benefici,> per a cada un¡¡ de les comunitats 
no s'ha limitat en cap cas als cercles historiogrilfics 
o àdhuc intel·lectuals. sinó que ha passat a formar
part cie les actituds en termes genèrics dels mem
bres de cada una envers els de l'altre. Això s'ha po
gut comprovar repetidament fins al pun·t que només
amb un tractament més racional i metòdic de la
qüesrió, tal com s'està intentant darrerament. es po
drien arribar a superar les imatges estereotipades de
cada una de Ics comunitats a casa cie l'altra, imatges
que. certament. tenen les seves arrels en fets. ei r
cumstàncies i lligams estructurals que en algun dels
seus aspectes intentarem esbossar aquí.

Ouan. després del canvi polític que significà la fi 
del règim de Franco. esclataren novament els movi
ments n.:icionalistcs continguts per la força fins ales
hores. es va pl,mtcjar la necessitat d'incidir en la na
tura dels elements diferenciadors dels diversos grups 
nacionals i regionals en convivència dins l'Estat es
panyol. En cl marc d'aquesta voluntat de comprensió 
més profunda. no cs pot oblidar l'anàlisi dels ele
ments de lligam entre Ics comunitats, i dins l'àmbit 
d'aquests lligams. els de caire econòmic. que ocupen 
un lloc prou preferent com pn a cridar l'atenció des 
d'un primer moment. 

Tal com asscnval:1vem al començament, el cas de 
Catalunva ha estat tradicionalment Ull objecte d'anà
lisi preferent quan s'ha tractat d'aprofundir en Ics 
relacions econòmiques i les interdependències entre 
els pobles de l 'Estat espanyol. com en les seves con
seq Lièncics per al desenvolupament de cada una de 
Ics parts. 

Al mateix tcmps. ,1vui podem comprovar al costat 
d'unes inquietuds revifades per la renaixença dels 
moviments nacionalistes a Espanya, una preocupació 
general que supera els límits de les fronteres dels 
estats per les qüestions relacionades amb l'anomc" · · 
«fet regional». Es pot parlar pròpiament cl 'ur.:1 d,1:)a 
favorable per a escoltar i comprendre les inqui,�wds 
i els problemes de Ics cultures minoritàries depri,,1i· 
des o no. així com per intentar obrir camp.s d'actua
ció a les noves iniciatives dins cis aspectes esmentats. 

L'Espanya del postfranquisme s'enfronta. però. a un 
nou repte derivat de les seves opcions polítiques i 
econòmiques concretades en l'elecció de la vida de
mocràtica en cl primer aspcct� i d'un model d'econo
mia de mercat en cl segon: la integració a la Comu
nitat Econòmica Europea. 

IYO 

Aquesta integració. manifestació d'altra banda d'una 
palesa voluntat de trencar un aïllament arrossegat 
des de fa segles. tindri1. •ont per a Fspanya com per 
a la mateixa Co111uni•;-L. ..:unseqüèncics força ümplics 
i complexes per ;1 inc;cii.- ··n els seus múltiples aspec
tes. linn d'aquesks. però. té un especial intcrès en 
relació nmb tol cl quc fins ara hem dit. perquè. 
qu;in narl:1vcm del m�rc en què es dcscnvolupcn Ics 
rel;:cions entre Cauilunya i Espanva. ja fèiem rcfc
rè·ncin a la seva complexitat que havia convertit cl 
fet en un repetit objecte d'eswòi. En aquests mo
ments. aquest marc institucional veu ia una doble 
perspectiva que cl durii a canvis profunds i fona
mcntuls: d'una bandn. cis canvis interiors que culmi
naran L'll una nova estructura amb diversos _graus 
Jc dc,cL'lltralització. fins :i l'obtenció. per part de les 
nacionalitats de l'Estat que així ho desitgin. d'esta
tuts d'autonomia més enllà de les qüestion.s adminis
tratives i entrant. doncs. en cl camp de la possibilitat 
de prendre decisions de cnirc polític amb transcen
dència tant per a la vida de la Comunitat com per 
a fa resta de l'Estat. 

A l mateix temps, la integració dins una comunitat 
supranacional com la C.E.E. per part d'Espanya hau
rà de tenir conseqüències decisives per a la vida i cl 
desenvolupament cl 'ambdues comunitats, i, per tant, 
també per a les comunitats que conviuen clins l'Es
tat espanyol. 

Com i de quina manera poden afectar Catalunya les 
situacions que es derivaran de la incorporació d'Es
panya al Mercat Comú és l'objecte pròpiament d'a
questa part i el que s'intenta desenvolupar a les pà
gines que segueixen. 

2. CONSEQÜÈNCIES PER A L'ECONOMIA

CATALANA DE L'ENTRADA D'ESPANYA

A LA C.E.E.

Catalunya, com a àmbit econòmic pres de manera 
indepcndcnt. té ac1Ualment un doble marc d'actua
cions: d'una banda. aquell determinat per la seva 
pcrtinen,;a al que pròpiament podem anomenar la 
,mió duanera espanyola. i. d'altra banda, el que cm
n'.irca Ics seves relacions amb els països de la resta 
(H ;nón. Aquest doble ümbit de relacions es veurà 
suh,1a,;cialment alterat amb l'entrada d'Espanya a la 
C.E.E. L 'anàlisi de les conseqüències d'aquesta en
trada per a Catalunya passa. doncs, per l'anàlisi en
primer lloc de la realitat de Ics relacions actuals tant
amb l'Estat espanyol com amb la resta de països. i11-
clocnt-hi aquí la mateixa Comunitat Europea com a
element fonamental dins el marc de Ics rclncion
econòmiqucs de Catalunya amb la resta de pobles
de fora d'Espanya.



A continuació es tractarà de veure quins són els 
canvis que comportarà el procés d'integració d'Es
panya al Mercat Comú, tant pel que fa a les rela
cions amb la resta de l 'Estat espanyol, com pel que 
fa n les relacions amb la resta de la comunitat in
ternacional. 

2.1. LES INTERCONNEXIONS ECONÒMIQUES 
ACTUALS ENTRE CATALUNYA l L'EXTERIOR 

Actualment i sintetitzant, podem dir que les rela
cions econòmiques exteriors de Catalunya es concre
ten en un dèficit de la balança per compte corrent, 
compensat a través de la balança de capitals. Aquesta 
realitat, però, ha d'ésser matisada i explicitada per
què es pugui comprendre i emmarcar dins aquesta 
doble relació Catalunya-Espanya i Catalunya-altres paï
sos. 

TAULA 8. 

La balança per compte corrent (vegeu taula 8) té 
un signe molt diferent segons al país que la referim, 
i, així. podem comprovar un profund dèficit comer
cial amb els països tercers, que no es pot arribar 
a compensar pel superàvit amb la resta d'Espanya. 
Si al mateix temps aprofundim en la composició 
d'aquestes balances comercials (taula 9). ens adonem 
que tampoc aquí no podem parlar d'un comporta
ment uniforme de les relacions econòmiques de ':ata
lunya, ja sia amb la resta d'Espanya, o amb l'exte
rior. L'economia catalana, eminentment manufactu
rera, exporta fonamentalment aquests tipus de pro
ductes. però amb una distribució entre possibles des
tinacions aclaparadorarnent orientada cap al mercat 
espanyol. Les exportacions agrícoles, encara que són 
significatives no tenen un pes tan important com Ics 
industrials, i. tot ¡ c,lctr més equilibrades quant a 
distribució entre ambdos mercats, també aquí el mer
cat cspan)ol té una im¡:,crtirncia decisiva amb gaire
bé les dues terceres pan, del total. 

Estimació. dels principals components de la balm1ça per compte corrent de Catalunya amb l'exterior 
(milions ptes.) 

Exportació a l 'estranger 
J mportac¡ó de l'estranger 

Saldo Comercial amb l'estranger 

Exporració a la resta d'Espanya 

Importació de la resta d'Espanya 

Saldo Comercial amb Espanya 

SALLJO COMERCl.·\L GLOBAL 

Turisme i viatges 
Rendes d'inversions + Assistència tècnica i royalties 
]\olis. assegurances i transports 

S.·ILDO DF Sf'R\T.15 

TR·\!\'SFERÍ'.:NCJ ES l RE'\DES NETES DE !!EXTERIOR 

s \LDO GLOBAL PLR COMPTE CORRE."H (,:stirnat) 

:,JOTES: 

16.458 
53.140 

- 36.682

130.400

116.500

13.900 

- 13.500

(J) Dades de la Cambra de Comerç de fü,reclona:Cata/u11ya exporta 1977.

166.238 (l) 
338.501 (2) 

- 172.263

704.160

029.tUU (51

75.060 

- g7.203
54.563 (4) 

20.546 (5)
(6) 

34.017 (6) 

(6) 

-63. 186 (7) 

121 Aplicant cl mateix creixt:rnent 1967-1977 qut: l'observat per al total cie ks importacions espanyok�.
(J) Atès qut: Ja participació de Catalunya al P J B. d'Espanya s'ha mantingut pr:1cticament estable ni
llarg del període, considerem que cis interc,rnvi� amb la resta de l'Estat han evolucionat al matdx ritme
que cl mateix P.I.B. per al període 1967-l9í7; és a dit, un increment d'aproxirn:1da111ent un 540 % a
preus corrents (41.632 m.M. 1967; 8.817 m.M. 1977).
(4) Participació catalana d'aproximadament un 20 v¡,, del total d'ingressos turístics d'Espanya.
(5) P:1rticipació catalana equivalent al percentatge de C1L\lunya dins cl P.I.B. industrial espanyol, un 
2S 0o aproximadament. . . 
(6) '.\o disposant de dades certl's per a aquest apartat, í considerant que cl seu saldo t:ndcntmcnt nega
tiu L'S podria compensar amh- cl positiu cie l_·s transkrències (avaluables en 6.000 milions de pessetes).
s'ha nc:s-ut més bL' no tenir en e<JnlPk cap cie Ics duc·s xifres, atès que aquesta omissió no deu altL··
rar si<In'í"líL·ati,·amcnt cl rc·stiltat.
(7) L'estimació ha de tenir c·n compte. en tot cas. ds supòsits considerats a les notes precedents.

I:::laboraciú pròpia. 
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T,\L•LA 9. 
Interrelacions econòmiques entre Catalunya, la restaclEspanya i /'es/ra11ger, per als procluc1es i11(h1s1ria1s i 
agraris 

l J'vl PORTA C l O,\JS 

procedència (So) 

PRODUCTES 

% impor1. rec. 
dispo11ibles 

cie la resta 
dEspa11ya 

de /'csiru11-
ger 

l. Productes agrícoles 'i3.7 83,0 17.0 - l �-2_. __ P_r_o_d_u_ c_lc-'s_·_i _n_d_L_1s_·_t_r_i,_i1_s ______________ 1t_,_.9 __________ 6_4_._' _____ �
EX PORT AC l Oi\:S 

cies/ í l O o¡ 

PRooucn:s o,, C.\'/){)T/. 

procl llccúi 
u la resi,! 

,/'Espa11y1, 
11 / 'est ra11-

ger 
�

�-

oductc:s agrícoles oductc, industrials 19.1 6_?,8' -�7?
______ ___ 2_3_.

9 

_________ 9_
º

_'
º

-----� FONT: Taula input·outpul 1967 de les Cambres de Comerç. Indústria Navegació de Catalunya. 

Pel costat de les importacions. d'altra banda, també Espanya juga un paper preponderant. sobretot quant a Ics importacions agrícoles, però també en els productes ind ustrials. bàsicament primeres matèries energètiques i per a l'elaboració de les manufactures, encara que aquí. igual com vèiem per a les exportacions agrícoles. la relació importacions de la resta d'Espanya - importacions de l'exterior. no estil tan polaritzada. El qua<lre general. en tot cas. ens presenta una curiosa situació en relació asimètrica importacions - exportacions, a la qual es poden assimilar importacions industrials de la resta d'Espanya i exportacions agrícoles de Catalunya cap a aquest mern1t, ¡ importacions agrícoles de la resta d'Espanya amb exportacions industrials de Catalunya cap a la resta d'Espany3; si a aquest fet afegim que Catalunya importa cl 54 % dels recursos agrícoles disponibles, ja sia per al consum immediat o per a la seva transformació. mentre que només és el 17 % aquest percentatge quan es tracta dels productes industrials, en podem treure les conclusions següents: 
J !cm parl3t més amunt <le la unió <luanera efectiva que comporta cl fet d'emmarcar-se Cataluny3 dins l'Estat espanyol. unió duanera que té conseqüències tant inicrnes. dins la unió. com externes. per tal corn afect,1 Ics relacions exlèriors. Així. Catalunva. com a l'\J)Ortadora fonamentalment de productes 1i"1anufacturats . aprofita ks condicions de la linió duanera per acol·locar cis seus productes al mercat protegit que és la rc:sta d'Es¡,ama (90 <lí:, d'aquestes exportacions) i per a importar de <lins de la unió duanera espanyola a preus inferiors als que hauria d e  pagar si hagués cie l·omprar en la Comunitat la major part de Ics ::evcs necessitats de productes agrícoles (cl 8ï "ol. 
O uc aqm:sts clos fets aporten avantatges di fcrencials substancials per a Catalunya. ho podem comprovar a través de les taules 10 i 11. que rcflcctcixe11. la pri· mem d'clks. el grau de protecció aranzcliiria d'Espa-11\a davant L1 Comunitat Europea per als productes i1Ídu,trials ([spanva importa de la Comunitat més del 3i <·,, del total <lc les seves imporwcions). i la sego· na. k, diferències per als preus agrícoles de determinats productes entre la Comunitat i Espanya. subs-
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tancialmcnt més baixos en aquesta. Les contrapartides en aquest camp se situarien. d'una banda. en la rent1ncia a importar determinades primeres matèries (productes siderúrgics. p.e.) de països tercers. a causa de l'aranzel superior per part d'Espanya. i la impossibilitat d'orientar cap als mercats agrícoles exteriors una part més important de les exportacions agrícoles catalanes per la protecció, sobretot per part de la Comunitat Europea, que treu competitivitat a l'agricultura catalana i l'obliga a orientar-se cap a la resta d'Espanya on regeixen preus inferiors. Aquestes dades, que bàsicament s'han tret a partir de la Taula lnput-Output cie l'economia catalana per a l'any 1%7, consi<lerem que es poden extrapolar actualment sense un excessiu marge d'error, atès que l'evolució del producte interior per sectors de Cat�lunya i Espanya ha estat similar 31 llarg del període 1967-1975. 

TAL"LA 10. 
Grau de protecció per als productes in d¡¡stríals 
davant tercers d'Espanya i de la Conwnitat Europea. 
segam l'ara11::el del 1976 

Ar,mzels normals Aranzels considerant l'acord del 1970 

Al?ANZF:l, PER PARTIDES. 

Espanya C.E.E.

17.3 8.1 
12.7 3.7 

Í-ONT: E.S.A.D.E.: La industria española cnte la 
C.E.E.



TAUi:\ 11. 

Comparació dels preus de determinats productes agrícoles entre Espanya i la C.E.E. 

!'reus regulació (ptes./kg.) 

Productes Espanya C.E.E. % 

Blat 14,00 14,46 + 3,3
Arròs 15,00 18,48 + 23,2
Remolatxa sucrera 3,20 2,74 -14,4
Vi (ptes./Hect.) 110.00 205.19 + 86,5
Oli d'oliva 97,00 142,14 + 46,5
Carn de boví 202.00 241,84 + 19,7
Carn de porcí 105,00 133,34 + 27,0
Llet de vaca (lit.) 20,02 18,69 - 6,6
Fava de soja 25,00 33,97 + 35,9
Gira-sol 24,50 33,13 + 35,2

FONT: Ministeri espanyol per a les Relacions amb les Comunitats Europees: 
Informe sobre el estada actual de los trabaios de preparación de las negociacivnes. 

TAULA 12. 

l'roducte interior brut de Catalunya Espanya ¡nls sectors considerats. Anys 1967 i 1975 (M. ptes.) 

1967 

PRODUCTl'S Cata/1111ya Espanya Catalunya/ Espa11ya 

l. Productes agrícoles 19.498.: 246.148.1 24,1 % 
2. Productes industrials 135.981.4 565.211.9 24,l % 

1975 

PRODUCTES Catalunya Espanya Catalunya/ Espanya 

l. Productes agrícoles
2. Productes industrials

FONT: Banc de Bilbao. 

D'altra banda, l'estimació dè la balança de serveis 
per a Catalunya i basant-se en Ics esmentades extra
poliadons, per l'any 1977, dóna un clar superàvit 
degut fonamentalment als ingressos per turisme. reflex 
també en una certa mesura dels avantatges de for
mar part de la unió duanera espanyola. El resultat 
d'un superàvit per compte corrent a la balança cata
lana amb Espanya es pot. doncs. atribuir en una 
bona mesura als avantatges que treu Catalunya per 
la ,cva pertinença a la comunitat duanera espanyola. 
Els costos o contrapartides d'aquest fet, és cl qt1c: 
intentarem esbrinar a continuació. 

Com hem vist. Catalunya rep a través del comerç. 
fonamentalment. un flux net de recursos procedents 
de la resta de l'Estat. però. què ha d'aportar a canvi? 
La taula 13 ens reflecteix la descomposició del P.l.B. 
de Catalunya i del conjunt d'Espanya fins a la Renda 
disponible. que ens demostra la degradació d'aquesta 
renda a Catalunya amb relació al P.I.B. La seva 

44. 544 549.663 8,1 % 
547.688 2.211.218 24,8 % 

participació ha baixat del 20.15 % en aquest, a un 
19,3 % en aquella, baixa a causa del flux financer 
envers la Seguretat Social, a una participació en els 
impostos directes superior a la que tenim al P.1.8. 
total. i a la baixa proporció de les transferñncies i 
rendes exteriors rebudes dins el conjunt espanyol. 
Quan a aquests dèficits af.cgim els impostos indirec· 
tes, tenim els principals fluxos de Catalunya a les 
entitats públiques de caire estatal; en total, aproxima
dament, uns 132.500 milions de pessetes pel 1975 
(suposant un percentatge d'impostos indirectes per a 
Catalunya similar al del conjunt de l'Estat). Les in
versions de l'Estai a Catalunya en aquest mateix any 
es poden situar als voltants dels 14.500 milions de 
pl'S\Ctes: Ics despeses corrents de l'Estat a Catalunya 
oscil·larien a l'entorn dels 9.000 milions i, per tant. 
el dèficit de Catalunya amb l'Administració central 
es pot avaluar en una quantitat aproximada als 
109.000 milions de pessetes. 

193 



TAULA 13. 

Renda disponible any 1975 

% 
Catalunya (a) Espanya (b) (a)/(b) 

l. P.I. NET COST FACTORS 1.041.495 5.168.569 20,15 

2. DEDUCCIONS
Estalvi de les empreses 40.928 171.299 23,89 
Impostos directes a empreses i rendes de l'Estat

- l m postos directes personals i transferències netes
a !"Administració

36.657 

41.560 

166.465 22,02 

200.122 20,77 

TOTAL PER IMPOSTOS DIRECTES 

- Quotes S.S.

TOTAL DEDUCCIONS 

3. ALTRES INGRESSOS
Ajut familiar I.N.P.
Prestacions farmacèutiques l.N .P.
Prestacions Mutualitat Agrària
Prestacions a l'atur

- Altres prestacions S.S. i públiques

TOTAL PER PRESTACIONS S.S. 
- Transferències i rendes exteriors

TOTAL ALTRES INGRESSOS 

4. RENDA FAMILIAR DISPONIBLE

FONT: Banc de Bilbao. 

Finalment, una part important dels fluxos financers 
la componen, d'una banda, les dotacions del crèdit 
oficial rebut a través de les entitats corresponents, i 
que el 1975 va ésser de 21.964 milions de pessetes, i, 
d'una altra, Ics carteres de Fons p11blies a mans de 
les Caixes d'estalvis catalanes, que en aquell moment 
eren de més de 52. 700 milions de pessetes (aproxi
madament cl 30 % dels l 75.800 milions a mans del 
conjunt de les Caixes d'estalvis de l'Estat). 
Del que hem dit, doncs, es poden treure cis resul
tats següents: 

- Dèficit amb l'Administració
Central - 109.000

- Dèficit amb cis òrgans de
la S.S. 50.000 
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Per crèdit oficial rebut + 22.000

Per carteres <le Fons públic 
a les Caixes d'estalvis 
de Catalunya - 52.700

- 189.700

milions
<lc ptes.

78.217 366.587 21 ,34 

123.755 5!:8.086 22,17 

242.900 1.095 972 22.16 

12.383 60.023 20.63 
9.882 60.045 16,46 
5.676 71.140 7.98 
6.733 29.069 23,16 

39.573 194.999 20,29 

74.247 415.276 l 7.88 
4.283 55.689 7,69 

78.530 470.965 16,67 

877.125 4.543.562 19,3 

Aquest és. doncs, el cost que paga Catalunya per 
Ics preferències comercials derivades del fet de per
tànyer a la comunitat duanera esp:myola. Les altera
cions que a aquesta situació pot produir la integra
ció d'Espanya i, amb ella, de Catalunya a les Comu
nilats Europees. és el que tractarem a continuació. 

2.2. LES AL TE RAC I O S AL MARC ECONOMIC 
DERIVADES DE LA lNTEGRACJó 
D'ESPAI\Y A A LA C.E.E. 

L.a cronologia més fonamental referent a la creac10
i !"evolució de la Comunitat Econ&mica Europea, així
com a Ics etapes per què han passat les relacions en
tre l'Estat espanyol i la Comunitat. són exposades en
la taula 14 annexa al text; cl que cal destacar és
el fel que un cop iniciat cl procés accelerat cap a la
plena integració. amb la demanda oficial el 28 de
;-11;01 de 1977, el camí. essent llarg. queda ja, però.
b,�n definit. tant més perquè al Dictamen de la Co
mi�si(j sobre la candidatura d'Espanya. publicat el
2..i d·· 1:,""J\Cmbre de 1978. s'aclareixen els darrers punts
<l'i1,�ògníta referents a les etapes futures fins a aque
lla plena int..:gració: entre cinc i <leu anys per a l'aco
blament definitiu un cop subscrita l'adhesió formal,
probablement als voltants <le tres nnys enllà de l'ohcr
turn de les negociacions produida el dia 5 de febrer
de 1979: d'aquesta manera. hi ha motius per a creu
re que a començament del 1984 Espanya pot haver
ingressat a la Comunitat.



TAl!LA 14. 

Cronologia per a la integració d"f.sranya a la C.E.F.. 

l 951. 
18 d'abril. Tractat de París pel qual es crea la 
C.E.C.A.

1957. 

28 de juliol. El m1111stre espanyol d'Af..:rs Estrangers 
presenta a RrusseJ.fcs la demanda d'ohertura de ne
gociacions per a l'adhesió d'Espanya a les Comuni
tats. 

25 de març. Tractats de Roma pels quals es creen 20 de setembre. Els ministres d'Afer Estrangers dels 
la C.E.E. i l'EURATOM. països comunitaris accepten la demanda esmentada i 

1962. 
9 de febrer. Espanya presenta la primera demanda 
d'associació a les Comunitats Europees. 

encomanen a la Comissió de les Comunitats l'ela
boració del dictamen corresponent. 

21 de desembre. El Con se l l de Ministres comunitari 
aprova un mandat de negociació amb Espanya a cfcc-

1970. tes d'ampliar les bascs de l'acord del 1970. 
29 cie juny. Signatura a Luxemburg cie l'Acord Comer-
cial Preferencial entre Espanya i la C.E.E. Entra en 1978. 
vigor cl mes d'octubre. Febrer. Espanya no accepta Ics condicions del man

1972. 

Ampliació de la Comunitat a nou membres, amb la 
incorporació d'Anglaterra, l r landa i Dinamarca. ef cc
tiva a partir del primer de gener de 1973. L'acord 
fins aleshores existent amb Espanya ha d'ésser rcne· 
gociat per adaptar-lo a la nova situació. Entre el 
1972 i cl 1975 es desenvolupen les negociacions cor
responents, sense resultats positius. 

1g75_ 
13 d'octubre. Els afusellaments del setembre a Espa
nva provoquen la suspensió indefinida per part del 
Consell de Ministres Comunitari de tota negociació 
amb Espanya. 

1976. 
El primer govern de la Monarquia manifesta clara
ment la seva voluntat de donar una orientació demo
cràtica a l'estil occidental a la nova etapa postfran
quista, així com la inequívoca voluntat d'integrar-se 
a les Comunitats Europees al m6s aviat possible. El 20 
de gener, Ja Comunitat aixecà la prohibició dels con
tactes amb Espanya i el mes de desembre Raimon 
Bassols substitueix Albcrto Ullastres en la represcn
rnció d'Espanya clavant les Comunitats. 

1977. 
2ll de juny. 
Es rubriquen les cartes per a l'aplicació amb caràc
ter unilateral I amb efectes des del primer de juny, 
del Tractat de 1970 a la Comunitat dels nou. 

¡,Quines serien les conscqi.ièncics immediates d'aquest 
fet per a Catalunya? Seguint cl raonament adoptat 
fins ara, Catalunya veuria passar la seva situació de 
pertànyer a la unió duanera de 36 milions de perso
nes, 30 si hi comptem la µoblació no resident a Cata
lunya. a una altra en la qual fa unió duanera s::d1 
formada per dotze països sobirans. i aproximad:nrn.:r. t 
300 milions de pcrsonLs com a mercat pQtcncial 
-amb Grècia i Portugal també ja membres de !a
C.E.E.

Sense entrar en profunditat en cl conglomerat de 
canvis institucionals derivats de la integració i de 
l 'adopció per Espanya de l'acquis co1111111111at1taire. sí 
qu<.: caf fer esment en particular de la importància 
que tindrà cl participar en la unió duanera C.E.E. 
i en Ics polítiques sectorials que la Comunitat té 
e,tabfertcs actualment i les que pugui anar adoptant 

dat del desembre del 1977 i presenta un seguit de 
contrapropostes. El dia l O. Leopoldo Calvo Sotelo 
és nomenat ministre per a Ics Relacions amb les 
Comunitats Europees. 

7 a 9 de marc. Primera visità del scnvor Calvo So
tclo a B:-ussel·lès corn a ministre. El vi¿c-prcsident cie 
la Comunitat i encarregat de les qüestions relaciona
des amb l'ampliació. senyor Lorcnzo Natali, li fa a 
mans cis 22 qüestionaris que un cop omplerts hauran 
de servir de basc informativa per a la negociació. 

29 i 30 de maig. Una delegació comunitària traslla
dada a Madrid. recull ks respostes al qüestionari 
presentat. 

29 de no\"cmbrc. La Comissió de les Comunitats Eu
ropees aprova cl dictamen sobre la petició d'ingrés 
per part d'Espanya. i cl transmet al Consell de Mi
nistres. 

¡g79_ 
5 de febrer. S'obren formalment Ics negociacions a 
Brussel·les per a l'adhesió espanyola. A partir d'aquest 
moment. es poden preveure entre un i dos anys per 
a fa negociació pròpiament dita. més un any per a 
la traducció de les aproximadament 45.000 pàgines 
de textos. la seva adaptació i la ratificació de l'acord: 
així. entre cl 1983 i cl l 984 es podria arribar a l'in
grés. a partir del qual s'iniciaria cl període de tran
sició de deu anys fins a la plena integració. previst 
al dictamen del novembre del 1978. 

en endavant fins a la integració espanyola, polítiques 
que afectarien molt directament en alguns casos. com 
afecten els industrials les mesures anticrisi aplicades 
a la siderúrgia o a determinats productes tèxtils que 
ara necessiten acords intcrgovernamentals. fonamen
tats en darrer terme en el Tractat del 1970: o b6. en 
cl cas del sector agrícola. al qual s'aplica l'anome
nada Política Agrícola Comuna. cie tant complexes 
conseqüències dins i fora de la Comunitat, i sobre la 
qual tornarem unes línies més endavant. 

En qualsevol cas. 1:s evident que les relacions co
macials i, no cal dir-ho, l'estructura productiva. i 
el mateix paper a jugar per Catalunya dins la nova 
Comunitat Europea hauran d'ésser posades en qües
tió i en determinats casos sofrir alteracions de mane
ra que la nacionalitat catalana trobi el lloc que li 
ha de correspondre en la nova situació. 

La primera conseqüència de la integració que cal 
considerar. és la referida als productes agrícoles. 
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sobretot pe l  que fa a les i mportac ions .  ja que .  com 
podem veure a l a  tau la  9 .  Cata lunya importa un 
54 '?" de l  to t a l  d i s¡,on ib lc ,  de l  q ua l  un 83 °l, és de 
p rocedència espanyol a .  Pel quadre 4 podem obser
var, d 'a l tra banda . que cis preus agrícoles espanyols 
es  poden s i tuar  als vol tants  d 'u n  20 ºo per sota de 
la m i tjana comun i tàri a :  quan  Espanya s ' incorpori a 
l a  Tar i fa Duanera Comun a .  aquesta d i ferènc ia  t indrà 
una  tendènc i a  a redui r-se per a u n a  doble v ia :  l 'aug
ment  de l s  preus i n teriors i u n a  certa ca iguda a l 'ex
ter ior. compensada per la coneguda ine last i c i t a t  ac· 
tua l  de l s  preus a la ba ixa .  l a  qual cosa forà que l a  
pri mera conseqüència que es p roúu i rà serà u n  enca
riment dels productes agrícoles adqu ir i t s  per Cat a
l unya . 

Les importac i on s  agrícoles c ata lanes de l n  resta  d 'Es
panya .  suposant un man ten imen t  de la s i tuac ió  en 
re lac ió amb cl 1 967 .  se r i en  c l  1 9 77  d 'un  28.4 "o del  
t ota l  de Ics i m portacions ca tal anes uc b res t a  d 'Es
panya.  que  valorades u n  20 ºo més cares . ens dona
r ien u n  dèfic i t  per a Ca t a luny,1 per aquest  concepte 
de 3 5 .700 mi l ions de pesset es. Les ú n i q ues compen
sacions v ind rien per Ics exportac ions agrícoles a 
Espanya mate ix ,  i a l a  C . E . E .  ( no és segur que amb 
preus C .E .E .  es  poguessin man ten i r  les exportacions 
a a l t res l locs s i  no ex is te ix ajut de l  FEOGA comun i 
tari ) .  que .  natura lmen t .  ser i en  a un  p reu i n c rcmc.:n
ta t  e n  el mate ix percenta tge . 

Les exportac i ons  cata lanes a l a  res ta  de l 'Es ta t  es
panyol eren c l  3 .2 % del total  de l 'exportac ió  o s igu i 
un  t otal de 22 .500 m i l ions  que .  amb un augment 
úc p reus del 20 % s i gn ifi car ia i ngressos add i c i ona ls  
per a ls camperol s ca ta lans de l 'ordre de  5 .000 m i 
l ions .  En to ta l .  doncs .  la trans ferènc i a  n e ta a favor 
de l 'agricu l t ura  de la resta de l ' Es t a t  espanyol serú. 
suposant que es man t i ngu i n  e ls  n i ve l l s  de consum 
actuals .  de 30 .700 m i l ions  de pessetes. 

Quan t  a ls  productes i ndust r i a l s .  l ' i n gr0s d ' Espanya 
a la Comu n i t at ob l igarà la  i ndús t r i a  c a t a l nna  a reba i 
xar  els seus p n.:u s  en un  1 2 .ï ('o respecte a l s  produc
tes que pugu in  ésser compra t s  a països de la Comu
n i t a t  (no cons iderant la càrrega que represen t a  tam
bé l ' i .C .G . l .  i que serà subs t i t u l t  per l ' I .V.A .) i c l  
9 , 2  % respec te  a ls productes suscept i b l es d 'ésser com
prat  a països no  comun i ta r i s  (d i ferènc ia  en t re la pro
tecció espanyola i l 'ofer ta pel T. E .C .  que Espanya 
haurà d 'adopt nr). Donada l a  impossi b i l i t a t  d 'arr i bar 
a conè i xer exactamen t  la composic ió percentua l  de 
tots dos corrc11ts .  farem cl  supòsi t g lobal  de rcduc· 
c i ó  del 10 % del p reu carregab le per les exporta
cions ca tal anes a 1a res ta de  l 'F.stat espanyol . 

Ten i n t  en compte que l es  exportac ions i ndustr i a l s 
són cl 9í;i ,8 % del to ta l  de l 'c-xportació ca ta l ana  a 
a l t res indr·c ts d ' Espanya i que  cl vol u m  to t al és de  
68 1 .626 m i l ions .  l a  ba i x a  d ' ingressos d 'exportac ió  per 
ta l  de  .m�n tcn i r  e ls  merca ts  c.:span�'o ls . ma lgra t J a
competenc 1a  d e l s  productes com u n i t a r i , .  serà de  
68.000 m i l ions  de  pesse tes. 

Ca ta lunya podrit tr iar en t re comprnr produc tes i ndus· 
t r i a ' s  a la res ta  cie l ' Es ta t  espanyol ( pensem en  cis 
productes s iúcrúrg ics de l  Nord ) o im porta r- l os de l<! 
C .E .E .  S i  cis compra a a l t res parts d 'E sparwa podrñ 
ex ig i r  una m inoració de preu de l 'ordre de l  n i ve l l  
aranze l ar i  que  desapare ixerà { 1 0  "o l .  Ten i n t  en  comp
te que Ics imrortac ions no  a¡¡:rícolcs proceden ts de 
l a  resta de l 'F. s ta t  se s i t ua c l  1 977 : i  450 .4ï 5  m i l i ons  
( 7 1 .6 % de l  to ta l  de les i mport ac ions  rroccdcn t s  de  
l 'e smen ta t  or igen) c:l guany se  s i t ua r i a  en  4 5 .000 m 1 ·  
l i ons .  
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Descomptan t  de l a  pèrdua i ndustr ia l  i n i c i al per re 
ducc ions en c i s  preus f i na l s  c l  benefi c i  obten ih h : 
d 'aquestes a l t res compres i n dus tr ia l s  queda un ba l an 1,: 
de 2 '> .000 m i l i ons  de pessetes que Ca ta lu rwa t r :1 n s
fcri ri1 a la resta de l 'E s t a t  s i es mantenen Ics opc ions  
de compra i de  venda de rroductcs i ndustr ia l s  4uc  
íi �s ara eren v igen t s .  

Sumant  Ics  t rnmkri:ncics a¡irícola i i n dus t ri n l . cl ba 
l anç  es t ii t i c  d e  I c s  tra mfcrènc ics  de  Cata lunva  a l a  
resta de l ' Es ta t espanyo l  s e  s i tuarii en c i s  5 3 .000 m i 
l i ons cie pesse tes .  q ue f a  que c l  �upcrüv i t  comerc i a l  
fi ns ara n i s t en t  respec te  a l a  res t a  de  l 'Esur t  espa 
nyol m i ll \  i fi ns a 22 .000 m i l ions dt.: pesse tes .  

2 .3 .  F.L PA P E R  E C O J\ ó \1 J C  DE C:\TA I .UNYA. 
Dl  'S  D 'F.SPA'-IYA O E S P R (S DF. LA 
l '.'ITEG R A C l ó  A LA C .E .E . 

Com hem , i s  t unes  l ínies m�� amun t .  l a  in tegrac i ó  
d 'Espanya a l a  Comun i t a t  F'.: . ropca comport a rà per 
a Cata l unya un  cost econòmic cons ider:ib lc·. de l  qua l  
no  es b <.: 11c fi c i a ri1 l : 1 Comun i 1 a t  d i rcc t nrn <.: n t .  s inó  la  
res ta de J 'F s t a t  espanyo l .  Com t ambé hem e,posat 
al punt 2 . 1  . .  Ca ta l u n \.1 t ran,fcre i .\ ja ac tua lmen t  una 
parr con, i ck ra blè deb :,cus rec ursos a l ' F s t n t  corn 
,1 compcn,ac i0  pels a, a n t a tgcs 0b t i nguts  d i n s ! a  un ió  
dunncra e,p:1 11 � o l a .  Al costat  d 'a i xò.  no  e s  pot ob l i 
dar 4u ..: e i  m arc comun i tar i  no report arà bene f i c i s  
ex t raord i nar i ,  d,l \ a n t  l a  resta de l a  Comun i ta t  i ntcr
nac io 1rn l .  s i  més no .  perquè J ' , 1úopci ó  de la T . r: .c .  
( Tar i fa Duanera Comuna de l a  C . E . f-. .  ) imp l ic arú un  
a feb l imen t  tic cara a aq uest, t e rcer� pa1sos .  ja que 
l 'aranze l  comun i tar i  d ,I \  ant t e rcers 0s m0s bai.\ que 
l 'es pam o l  ac 1  u a l  l, c¡¡eu taula l O ) .  

S i  I c s  l L' ndènc i L' '  q ue h em  ana t  esbri nan t  e s  confir
men . semb la  c l a1· que no es podrà con t i n uar e, ig int 
a Ca ta l un , , 1 una con t r i buc ió  a l s  fons de l ' Estat es
pa nyol 1x·' r ,ob re· de Ics sei es poss i b i l i tat s  reals mar
cades per k� non:� c i rcums t irnc ics :  ja , i a  per la , i a  
f isc :d . d e  ,uh,c r i pc ió  tk t í tob públ i c s  de 111;111 e ra 
ob l i �n t òr i , 1 . :1 t 1,n és de l :1 Segure t a t  Soc i a l  o qua lse
\ ül al t r :1 : nrnnten i r  aquesta s i t uac ió  ser ia t an t com
comdcmnar  Cn t a l u n�·a a un empobr imen t  p rogress i u
sense so luc ió .  A l t res sec tor,. hencfi c imi:,  d i recte� de
l a  i n t egrac ió a l a  Com u n i ta t  Eur opea . com 1 ·afm1ri .
h nuran  de rcp l antejnr pe r  la seva part cl seu status

de �ec t ors pro t eg i t s  i sub,  ent: iona t s  d e  m anera que
l a  red i s t r i buc ió  de r iq uesa , agi acompall \·ada d 'una
rL·d i s t r ibuc iú  de Ics c i1rregucs soc i;i l s .

'\Jo  seria jus t . � i  de  cas . pen,ar que  la  rnluc ió a l  
dc,n f i nmcn t  q ue pe r ,1 Ca t a l un) a queda plan teja t  
hamú de ,· cn i r  dels poders ¡, t'1 b l ics a l ra v0s exclus i 
u1111cn t  d 'una  d i ,m i n uc i ó  deb deu r<.:s en vers c l i s :  
a l  matc i '\  t emps.  c a l dri1 impo;;a r un augment de l a  
compet i t i ,  i t a t  de l s  p roduc tl'S ca t a l an,  de cara a l \:x
tcr ior de manem que l a  i n tegrac ió  a Europa t rans
cende i\ i  l' i ;;  ; 1 ,p<.:c t c', ru1,1mcnt  forma l s  i pol ít i cs per 
en trar t ambé d i n, c l  món de l a  ges t ió  econòmica cm
prc,ar i ,d : no  e; pot obl i dar 4uc Ca tn lu n�·a es , curà 
obl igada a reconquer i r  cl mcn;at  espanyol t a n t  com 
a conqui.: r i r-nc ck nous en igua l t ii t  de  c i rcums t i1 n c ics 
rn1c l :i re, ta dels p, 1 1 �os comun i t a r i s .  

Te· � r; u ; : 1� i :1 . d i mens i lí em presar i a l .  esforç de promo
c i . ', : w 1 a  una sè r ic d<.: c:imps q ue f ins  a ra no han 
üC el J' , , t  . .  I l !oc que cb correspon a una  soc i e t a t  re¡¡ i 
da re· !  pri n c i p i de l 'econom ia de  mercat . pas,aran a 
.i u¡;w r :: l p n per import a n t  que arreu han ndqu i r i l .  i , i  
Ca la lunva 1 10  \'O l  JK'rd rc c l  t ren de I c s  Comun i t a t ,  
c :ipÚ, I\ an teres d i n s  c l  nou concert eu ropeu que e s  
prcrara . h au rà d 'adoptar aque l l e s  no, es forme, i ac· 



tituds que regeixen cl tracte habitual entre cis pobles 
dcscnvolu¡,nts. El notable esforç exportador dels dar
rers anys sembla demostrar que les forces econòmi
ques han sabut veure a temps el signe dels nous 
temps. però cal prendre aquesta actitud oberta i in
teressada pels mercats exteriors com una cosa normal 
i desit_iablc, més enllà de la pura substitució d'un 
111crc::1t intern deprimit per altres d'externs més fa
vorahles. En aquesta qüestió. evidentment. els poders 
públics tenen un important paper a jugar i la conso
lidació dels processos descentralitzadors i autonòmics 
hi pol contribuir m'olt positivament. 

De tot això dependril que «els efectos dinàmics» 
-que. segons la teoria de la integració regional. cal
esperar de l'ingrés a la C.E.E.-- siguin positius per
a Catalunya.
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5/3 EL PROCl:S
CATALUNYA l 

DE CONCENTRACIÓ REGIONAL A 

EL FUTUR DELS MOVIMENTS 

MIGRATORIS EN FUNCIÓ DE L'INGR�S D'ESPANYA 

A LA COMUNITAT EUROPEA 

Ramon MORELL Agustí ULIED 

1. EL PROCÉS DE CONCENTRACIÓ REGIONAL 

A CATALUNYA 

fs inqüestionable que la integració d'Espanva a les 
Comunitat Econòmiques Europees ha de comportar 
uns :::anvis en l'estructura econòmica de Catalunya 
donats. fonamentaln:cnt. per J'cntracla en un nou 
mercat i. en dcíi:1i1iYa. per !a participació en un nou 
espai econòmic i social. Voldríem examinar. de for
ma breu. cis cfèctcs multiplicadors que es poden 
derivar. d'aquesta integració, tenint en compte dues 
qÜt:stions biisique,: ai l'heterogeneïtat econòmica de 
Catalunya, i b) ks implicacions derivades de la lliure 
circulació dels factors de producció. sobn:tot de la 
mà d'obra. 

Una de les tasques pnontancs de Cat:dunya és la 
de l 'ordenació del territori. L 'elaboració d'una polí
tica de desenvolupament al nostre país que comporti 
un aprofitament màxim dels recursos de les zones 
més endarrerides, compatible amb una baixa dels 
costos d'aglomeració a les àrees més concentrades. és 
urgent. car cl nostre país es distingeix també per 
la concentració de l'activitat econòmica en uns de
terminats punts, producte de la mateixa lògica del 
sistema . 

El creixement a Catalunya s'ha concentrat en uns 
nuclis que, ultra frenar el seu creixement. cada ve
gada constitueixen zones de localització més favora
bles. Mvrdal enuncià el principi de l'acció circular 
i acum�lativa en cl sentit que les forces de mercat 
condueixen a una concentració de Ics activitats amb 
beneficis creixents en determinades àrees de l 'eco
nomia. Dona'ts um avantatges inicials de localització, 
cl procés s'autoalimenta a causa cie les creixents eco
nomies internes i externes que es donen als centres 
cl 'aglomeració. 

Un exemple il·lustratiu pot ser veure l'anàlisi de con
centració de la població a Catalunya des del 1900 al 
l·l75. pe, comarques i regions. La població de cadas
cuna d'elles. respect<.: al total de Catnlunya. és la que 
, 'assenyala a la taula 15. 

Aquesta taula indica no tan sols la concentració de 
]¡¡ població al ílarcelonès i. concretament. a la Re
RÍÓ l, sinó tc1mbé la gran dispersió d'aquesta pcl·lació 
entre la resta de c:omarqucs. Respecte al primer ¡::ur.t. 
cal dir que la Rq:ió l rassa d'un índex de concen,ra
ció del 40,SS ''o cl 1900, a un 68.83 <yú cl 1975. Quani 
al segon punt. creiem interessant vcur..: cl pcrc..:n
tatge de població. segons grandària cl..:ls municipis. 
per comarquc, i r..:gions. tal com queda cxpmat a la 
taula 16. 

Cal tenir present. a més, que en sis vomarques, con-
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creta111<:n�. 'v1_,!resme. Gironès. Tarragonès. ílaix Camp,
fl;:iges I Scgna. cis percentatge de població referits a 
municipis de: més de 50.000 habi:an1s. corresponen 
cxclus1vament a un municipi: a llur capital de co
m a re a. 

A partir d'aquí. clones. cal ésser conscients de la 
rc:nlitat cconòm ica catalana de cara a valorar Ics rc
p..:rcussions de la in1egració l\o tan sols <hn de te
nir en compte l'existència d'una economia industrial 
vnsus una economia agritria. i una economia urbana 
..:nfront d ·una economia rural. sinó tamb.: hem de 
qu:rn1ificar i anali1zar ckgudament Ics connotacions 
<.JUc hi ha entre ambdues, car no es pot entendre la 
seva cl'Cilució de manera aïllada. 

Paral·lelament. cis índexs de concentració de població 
ex:iminats es corresponen. com és natural en una lò
girn d..: plasmació terrilorial del dcsenvolupam..:nt 
capitnlisrn. amb Ics tendències en la localització in
dustrial. Segons la Mem(Jria Eco11ò111ica cie Catalunya 
ck les Cambres de Comerç cie l'últim any. la gran 
zona industrial. Haix Llobregat. Rarcelonès. Maresme 
i cis dos Vallès. continuen absorbint mi:s de la rnci
¡at dels llocs de treball, creats per la instal·lació de 
noves indústries. en els últims anys, encara que es 
pugui observar una intensificació del procés d'indus
tri;:ilització al Tarragonès i al Gironès (en l'hi111er/a11d
d..: Ics respectives capitals de comarca) i en molt 
mcnvs intensitat al Segrià (també a la seva capital 
de comarca). 

A la· taula 17 s'assenyalen cis percentatges, per 
comarques i regions. dels nous llocs de treball creats 
en cis períodes 1971/1973. 1974/1977 i 1971/1977. 

Aquesta polarització del creixement ens porta a con
siderar els seus efectes. per a poder deduir. a la ve
gada. Ics possibles reflexions de la concentració que 
seguirà a la integració. El mateix Myrdal concreta 
en dos cis efectes produïts per la concentració i que 
es poden manifestar amb intensitat variable segons les 
fases de desenvolupament de l'aglomeració. Així si 
d'un costat tenim cis efectes difusors (positius) o 
spread. hi ha també els negatius o backwash. Aquests 
dos efectes han tingut plena vigència a Catalunya en 
l'actual fase de creixement. vigència que es pot deduir 
de les taules anteriors. 

Així l'ilrea metropolitana de Barcelona ha provocat 
un efecte backwash respecte a altres comarques ca
talan..:s. i paralklamcnt, cnc;:ira que en no tanta inten
sitat. hi ha hagut una difusió del desenvolupament 
a tr,!vés del sistema cie ciutats. en funció de la gran
dàri,1 ,i 'aquestes i de la seva distància respecte al 
centre '11etropoliti1. 



TAUL� 15. 

E.l'oluciú de la conccntraciú de la població catalana 

C 0111ar4ues i regions 1900 1950 1970 1975 

REG Ió l 
Baix Llobregnt 2,35 2.98 6,87 8,20 
Barcelonès 29.11 44,63 45.29 43,48 
Maresme 3,64 3,21 3,71 4,08 
Vallès Oriental 2.15 2,08 2,88 3,26 
Vallès Occidental 3.73 5,37 8,97 9,81 

REGIÓ [J 
Alt Empordà 3,37 1.96 1,46 1,36 
Baix Empordà 2,82 1,60 1,38 1,36 
Garrotxa 1.90 1,24 0,84 0,78 
Gironès 3.08 2,57 2,24 
Selva 2,33 1.56 1,37 1,34 

REGló li l 
Alt Camp 1.75 0,89 0,59 0,55 
Alt Penedès 1,98 1,36 1,07 1,04 
Baix Penedès 0,87 0,46 0,41 0,47 
Garraf 1,09 1,02 1,10 1,13 
Tarragonès 2,32 1,79 2,07 2,35 

REGJO IV 
Baix Camp 2,93 1,94 1,80 1,88 
Conca de Barberà 1,40 0,68 0.37 0,32 
1>riorat 1,18 0,45 0,24 0,19 
Ribera d'Ebre 1,57 0,80 0.48 0,42 

REGIÓ V 
Bai.\ Ebre 2,36 2,04 1,26 1,16 
Montsià 1,68 1,32 0.90 0,85 
Terra Alta 1.17 0,57 0.29 0,24 

REGIÓ vr 
Cerdanya 0,61 0,35 0,24 0,22 
Osona 2,90 2,32 1,93 1,83 
Ripollès 1.44 1,00 0,66 0,58 

REGIÓ vrr

Anoia 1,83 1,36 1,29 1,28 
Bages 3,43 3,17 2.69 2,61 
Berguedà 1,38 1,29 0,90 0,76 
Solsonès o.so 0,38 0,20 o, 19 

REGIÓ VII! 
Garrigues 1,53 0,86 0,47 0,41 
Noguera 2,42 1,47 0,94 0,81 
Segarra 1,09 0,65 0,35 0,81 
Segrià 3,30 3,31 2,98 2,87 
Urgell l, 71 l, 18 0,73 0,62 

REGIÓ IX

Alt Urgell 0,96 0,67 0,37 0,33 
Pallars Jussà 1,21 0,77 0,42 0,33 
Pallars Sobirà 0,67 0,31 0,15 0,10 
Vall d'Aran 0,32 0,20 0,08 0,09 

100,- 100,- 100,- 100,-

Fo�r: J. Cardelus, J. M. Oroval i A. Pascual (Materiales, núm. 8) Memòria Econòmica de Catalunya 

1977, de les Cambres de Comerç Catalanes.
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TAULA 16. 

Grau d'urbanització de la població catalana (1975) 

Fins a De 5.000 Dc 20.000 Més de 
Comarques J regions 5.000 a 20.000 a 50.000 50.000 Total 

REG Ió l 
Baix Llobn.:gat 4,8 14,8 35.6 44,8 100 
Barcelonès 0,4 3,0 96,6 100 
Maresme l 3.3 46,8 39,9 100 
Vallès Oriental 20,2 44.5 35,3 100 
Vallès Occidental 3,9 8,5 25,7 61,9 100 

REG Ió [[

Alt Empordà 54.5 9,2 36,3 100 
Baix Empordà 32.7 67,3 100 
Garrotxa 48,0 52,0 100 
Gironès 26,6 14,0 59,4 100 
Selva 49.8 50,2 100 

REG Ió li l

Alt Camp 46,3 53 .7 100 
Alt Penedès 50,6 l 3,5 35,9 100 
Baix Penedès 60,4 39,6 100 
Garraf 5.8 29.9 64.3 100 
Tarragonès 15.2 9,2 75,6 100 

REG Ió !V 
Baix Camp 24.6 8,6 66,8 100 
Conca de Barberà 72.6 27,4 100 
Priorat 100.0 100 
Ribera d'Ebre 79,4 20,6 100 

REG Ió V 
Baix Ebre 19,4 8.7 71.9 100 
Montsià 24.0 76,0 100 
Terra Alta 100,0 100 

REG Ió VI 
Cerdanya 52.1 47,9 100 
Osona 50,4 23,0 26,6 100 
Ripollès 64,8 35,2 100 

REG!ó VII 
Anoia 39.7 19,l 41,2 100 
Bages 27,l 28,4 44,5 100 
Berguedà 45,0 55,0 100 
Solsonès 46.0 54,0 100 

RECTO Vil! 
Garrigues 78,5 21,5 100 
Noguera 73,S 26,S 100 

Segarra 64,8 35,2 100 
Segrià 30,2 7,8 62,0 100 
Urgell 70,0 30,0 100 

REG Ió IX

Alt Urgell 50,0 50,0 100 

Pallars Jussà 69,7 30,3 100 

Pallars Sobirà 100.0 100 

Vall d'Aran 100 '.J 100 

1-ovr: Memòria r..conòmica de Cataiunya 1977. de les Cambres de Comerç Catalanes. 
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T-\CL·\ 17. 

Creació de llocs de treball 1971-77 

Cumar-iues i regions 1971/1973 1974/1977 1971/1977 

REGI O l 
Baix Llobregat 7,4 8,79 8,37 
Barcelonès 25,2 21,20 22,58 
Maresme 3.6 2.98 ),16 
Vallès Oriental 7,0 8,00 7,70 
Vallès Occidental 17,l 15,12 15.84 

RECIO li 
Alt Empordà 1.9 l.89 1,88 
Baix Empordi1 0,2 1,22 0,91 
Garrotxa 2,1 0,85 1,23 
Gironès 3,6 2.65 2,93 
Selva 3.6 3.39 3,45 

REG Ió l !l 
.A, lt Camp 2,4 3.66 3,25 
Alt Penedès 0,7 0,74 0.74 
Baix Penedès 0.6 0,77 0.70 
Garraf 0,9 2.05 1.68 
Tarragonès 6,9 4.40 5,17 

REGIÓ l\ 
Baix Camp 1,4 4,04 3,23 
Conca de Bnrberà O.l 0.74 0,54 
Priorat O.O 0.14 om 

Ribera d'Ebre 0,2 0.48 0.39 

REGIÓ V 
Baix Ebre 0,2 us 1,00 
Montsià 0,6 0,98 0.85 
Terra Alta o.o 0.16 O,!O 

REG Ió VI 
Cerdanya 0,1 0.04 0,05 
Osona 0,9 1.91 1,60 
Ripollès 0.6 0.38 0,44 

REGJó VII 
Anoia 0,9 1,21 t, l l 
Bages 2,l 2,96 2,70 
Berguedà 0,1 0,79 0,58 
Solsonès 2,3 0,37 0,96 

REGIÓ Vlll 
Garrigues 0,6 0,98 0,84 
Noguera 1,2 1,33 1,28 
Segarra l ,l 0,10 0,41 
Segrià 3, l 2,35 2.57 
Urgell 0,7 1.57 l,30 

REG Ió IX 
Alt Urgell 0,2 0,17 0,17 
Pallars Jussà 0,1 0,23 0,17 
Pallars Sobirà o.o 0,00 0,00 
Vall d'Aran O.t O.Ot 0,03 

lüü,- 100,- 100.-

FoNT: Memòria Econòmica de Catalunya 1977, de les Cambres de Comerç de Catalunya. 
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Sembla. doncs. que des d'un principi. dins la Comu
nitat, Catalunya hauria de jugar un paper destacat 
corn a centre de gravetat, intentant que cl procés 
d'integració canalitzés efectes spread, compaginat 
això amb una política d'ordenació del territori in
tern per a corregir els efectes backivash.

Cal, per això. considerar com a unitat catalana de 
planejament la Catalunya Nord i cl Llevant. cosa 
que ens porta a la viabilitat econòmica dels Països 
Catalans. f:s natural que els efectes spread de la 
integració hauran de venir a través de Ics vies d'ac
cessibilitat i del nivell d'equipament amb qut: compta 
Catalunya. 

Hi ha una vi2 de penetració clàssica de Catalunya 
a Europa que és la del Llevant. per la Jonquera. i 
que jugarii l'autèntic paper de passadís de desenvo
lupament. Això suposa que per a una més gran dis
tribució en l'espai dels efectes difusors. seria conve
nient augmentar la importància d'altres vies cie co
municació i accessibilitat. Es corre cl perill d'unidi
mensionar. a nivell espacial. cis efectes· positius de 
la integració comunitària. si Catalunya no diversi
ficll molt més les oportunitats. 

Aquesta n:és gran disper,ió espacial pot venir pa 
una millora de Ics comunicacions de frontera o bé 
per l'esquema viari de comunicacions interior de Ca
talunya. que possibilités beneficiar-se dels efectes 
multiplicadors de l'artèria principal. Hi ha, doncs. 
tal com hem esmentat, una necessitat de vertebrar 
tota una política d'ordenació del territori a Catalu
nya per tal d'homogeneïtzar cis beneficis de la inte
gració a nivell territorial. 

!:s clar que sense una acció voluntària i decidida 
d'aprofitar la futura integració per a corregir també 
els desequilibris territorials a Catalunya, ens podem 
trobar no tan sols amb una distribució desigual dels 
beneficis derivats de la integració -augmentant, si 
cal, aquests desequilibris-, sinó també una pèrdua 
de la força de la mateixa Catalunya com a nou cen
tre de gravetat dins la nova composició del Mercat 
Comú. 

No hem de perdre de vista que l'emigració i trans
vasament de l'estalvi que fins ara s'ha donat a Cata
lunya. des de Ics àrees més subdesenvolupades a les 
més industrialitzades, després de la integració, i en 
funció de la circulació lliure de mercaderies i factors 
de producció, es podran traslladar a àrees distintes 
a la catalana i que també, operen com a centre de 
gravetat. En definitiva, l'emigració serà dirigida cap 
aquells centres on Ics economies que es manifesten 
garanteixin uns beneficis més elevats. El moviment 
del treball i del capital aniria dels centres més sub
desenvolupats als més desenvolupats. La valoració 
d'aquests moviments a favor d'altres centres de gra
vetat respecte a Catalunya, comportaria una baixa 
important en el nivell de renda. canvis importants 
en l'estructura poblacional per edats i ai'::;:.1-:11t., en 
la càrrega fiscal per capita, per tal de m,:ntenir èls 
serveis coJ.lcctius i els equipaments necessaris. 

És f. E. Meade qui assenyala que els assalariats tin
dran incentius per a emigrar quan la diferència entre 
els salaris en cl lloc de la immigració i aquells del 
lloc d'emigració és més gran que la suma de l'interès 
del cost directe del desplaçament i els costos intan
gibles de migració. Si els costos intangibles de la 
migració són considerats com a una desutilitat peis 
treballadors. Ics diferències de salaris han de cobnr 
no tan sols cl cost de desplaçament sinó també aques
tes pèrdues per dcsutilitat. 

202 

Hi ha. però. la necessitat de ponderar adequadament 
aquests costos no tangibles de la migració. l això 
perquè. a curt termini. hi ha una certa immobilitat 
de factors. atès que es valoren a nivells elevats 
aquests costos intangibles esmentats. Factors com a 
possibilitats d'assimilació. facilitats culturals i rncials, 
seguretat del treball, etcètera, tenen una gran impor-

. tància a l'hora de plantejar-se l'anàlisi econòmica de 
la mobilitat de la força de treball. 

Naturalment. s'ha de considernr la possibilitat d'in
centius privats que poden pal·liar la influència d'a
quests elements esubjectius». A través de diferents 
mesures de redistribució es pot anar a la creació de 
beneficis socials (serveis sanitaris gratuïts. pensions, 
ensenyament. etc.). finançats a través. per exemple, 
d'impostos generals. F:n aquest cas. i com assenyala 
Bela Ralassa. els trenalladors estaran en possibilitat 
cie traslladar-se en un altre centre de gravetat. sem
pre que al país d'immigració hi hagi distints tipus 
de beneficis socials. la suma dels quals sigui més 
gran que les diferències de salaris. No i1em d'oblidar, 
però. que per ara estem parlant de possibilitats de 
trasllat o desplaçament, car sembla ser que els resul
tats pràctics que hom pot observar en la realitat són 
que Ics diferències entre diferents beneficis wcials 
oferts pels empresaris no ha actuat, avui per avui, 
com a clement realment decisiu en la mobilitat de 
la força de treball i. en definitiva, en les causes del 
seu desplaçament. 

Tanmateix, la cosa realment interessant és conside
rar la influència de la migració del treball sobre la 
distribució de la renda. El lliure moviment dels tre
balladors en un mercat comú reduirà les diferències 
salarials dins el mateix país. Però cal tenir present 
que una integració a les Comunitats Econòmiques 
Europees ha de superar per a Catalunya -en aquest 
aspecte- un augment de l'oferta de treball, aug 
ment que pot veure's sostingut si en el moment de 
la integració la crisi continua i cl nivell d'atur con
tinua essent tan rellevant corn ara. 

La problemàtica se centraria a considerar el poten
cial productiu de Catalunya i intentar que les varia
cions en l'oferta de treball anessin al màxim paral
lclcs a la demanda. Cal recordar que l'oferta de tre
ball a llarg termini és relativament inelàstica als paï
sos amb mà d'obra abundant, mentre que en cis 
països d'emigració l'oferta és molt més elàstica. 

2. PERSPECTIVES DE CONTINUYTAT DE

L'EVOLUCIÓ DEMOGRÀFICA A CATALUNYA:
FUTUR DELS MOVIMENTS MIGRATORIS

Aproximadament més del SO % del creixement de la 
població a Catalunya té l 'origen en les aportacions 
dels moviments migratoris. 

la immigració ha permès a Catalunya, durant gran 
part d'aquest segle, de mantenir un cert equilibri amb 
la resta de l'Estat espanyol i ha d'esforçar-se a man
tenir aquest paper, un cop s'integri a la Comunitat 
!:conòmica Europea. 

Amb vista a la integració de Catalunya al Mercat 
Comú, s'han de destacar, seguint \. de Nadal. dos 
punts tradicio!Jals en què es basa d fenomen migra
tori. 



l. Gràcies a aquest fenomen, Catalunya s'ha con
vertit en un mercat relativament concentrat a escala
europea. Barcelona i la seva àrea metropolitana supe
ren les altes densitats de població de les grans ciu
tats europees i cl mercat que crea ofereix un atrac
tiu cie localització preferent en nombrosos sectors
industrials i de serveis. Essent encara considerable
el volum de l:i població catalana. és sobretot el dina
misme (perspectives de creixement) observat en els
últims anys el que fa d'aquesta regió un àrea d'ac
tuació per la majoria d'empreses de transformació
o de productes de consum en massa que els asse
gura un mercat suficient.

2. El fenomen immigratori és fortament sensible a
la conjuntura econòmica de la regió receptora. El
nombre d'immigrants a Catalunya ha oscil·lat, en els
últims anvs, de forma paral·lela a la situació conjun
tural de cada moment. i així s'ha incrementat en els
moments <l'auge econòmic i ha disminuït en cir
cum�tàncies de recessió.

Aquest proci:s hauria d'il·lustrar-nos per tal d'escollir 
encertadament quin ha de ser el moment oportú 
d'integració a Europa. Si es frs una integració ino
portuna o ruinosa amb Europa deprimint l'activitat 
econòmica a Catalunya, es frenaria de manera espec
tacular el procés de concentració de la població. 

Considerats aquests dos aspectes. es fa necessari apor
tar un nou factor que sorgeix actualment i que mo
dificarà en el futur el comportament dels moviments 
migratoris. Els treballadors. com la resta de la nostra 
societat. són immergits en un canvi profund que 
afecta les seves preferències. els seus gustos. les sc
v..:s expectatives. 

Tradicionalment. i com ja s'ha dit abans amb una 
citació de l\1eadc. s'ha considerat que els assalariats 
necessiten com a incentiu per a emigrar que la dife
rència d'ingressos entre el lloc d'immigració i cl 
d'emigració sigui més gran que la suma de l'interès 
esperat que pugui produir el capital invertit en can
\'iar de lloc més els costos de la mateixa emigració, 
no comptabilitzats. De tota manera. aquesta teoria 
ha quedat incompleta i el futur cmigrnnt ponderarà 
preferentment cis beneficis socials que pugui aconse
guir amb l'emigració als considerats estrictament eco
nòmics. Beneficis socials que es rcícrcixen de forma 
cada ,-e¡rnda més preferent a les possibilitats que els 
treballadors hagin de participar en Ics decisions de 
les empreses. 

,o hi ha dubte que actualment els jo,·es treballadors 
estan més instruïts i disposen de més informació que 
no van tenir llurs pares. La pro\'a és que cada \'e
gada és més ¡!Tan el nombre de jo,·cs que segueixen 
estudis secundaris o uni\·cr;itaris. S'ha estimat que 
la suma total dels coneixements científics es dobla 
cada deu anys. Aquesta tendència comporta unes 
certes conseqüències. La naturalesa de la coHocació, 
per exemple, evoluciona. A cada país industrial im
portant. la coHocació té una tendència constant a 
separar-se de les indústries primàries i manufacture
res, i a inclinar-se cap a les de serveis. 

ParaHclament a aque;;t procés. el sistema t:ducatiu 
evoluciona. S'insisteix. en els nostre-s dies. en les ac
tiv-icats creatives i en mètode� que ofereixin l'expre-s
sió de la persvnalitat. En conseoüència. nombro<...ü'.i 
trcbal!adors entren· al món del treball amb una cons
ciència molt més aguditzada cap a determinades acti
\litats profc:.sionals� de les qual5 s'obtingui una gra
tificació no materialista. sense menysprear la satis
iacció d ·ague�t temps de nece-ssitats. Tot.s aquests 
íactors sumats produei;,,;en una situació en la qual 

els treballadors no accepten sotmetre's a decisions 
arbitràries oue tenen conseqüències socials per a clb 
mateixos i llurs famílies. 

El que els treball,1dors plantegen actualment és l'a
bandó del productivisme, de manera que es doni p:1s 
a una relació més humana en les empreses, no exclu
sivament canalitzac.b cap a la producció. Es tracta de 
superar el drama del món capitalista. on cl ciutadü 
no té dret a escollir cl qui dirigeix l'empresa, essent 
com és el lloc on passa la major part de la seva vida. 

La conclusió del que hem exposat és determinant: 
el Mercat Comú competirà amb avantatge respecte 
a Catalunya. Primer. si l'Administració no té en 
compte que cl moment a<lcquat de la integració ha 
de coincidir amb una situació conjuntur<1l catalana de 
creixement econòmic. Segon, si la indústria i els 
serveis catalans són illrnpaços d'oferir salaris sufi
ci..:nts per a compensar cis costos int;rngible� de 
l'emigració, i tercer, si no s'ofereixen pci·spectives 
clares als treballadors amb formes democràtiques <lc 
participació en les decisions de Ics empreses, tal com 
es porta a terme als països membres de la C.E.E. 

3. PARTICIPACIÓ DELS TREBALLADORS EN LES

DECISIONS DE LES EMPRESES

¿Quines són aquestes formes de participació i de 
quina manera estan estructurades en l'i:1mbit de la 
C.E.E.?

Comencem per definir el que és participació. Ente
nem com a tal cl conjunt de mitjans de què disposen 
cis treballadors per influir en les decisions prcscs 
per l'empresa per la qual trcballan. 

La participació dels treballadors és una realitat polí
tica, jurídica i social a tota la C.E.E. De tota ma
nera. aqll(:sta realitat varia <l'un país a l'altre a par
tir d'una evolució diferent de la seva hiqòria econò
mica i social i de Ics seves tradicion, jurídiques. La 
legislació comunitària s'esforça a donar suport amb 
,·i�ta al futur a un:1 evolució convergent, acceptant 
a la definició dels objectius comunitaris com a la 
rapidesa amb què aquests objectius han de ser acon
�eguits. Ouabcvol reglament que s'adopti en el futur 
haurà de tenir com a premissa essencial la flexibi
litat d'aplicació. Una de les possibilitats podria ser 
donar opciom w,ccptible� de ser completade:s per 
la Iegi,lació nacional, amb la qual cosa s'estableixen 
unes normc, mínimes de participació. 

Es pot especular sobre l'e.stabliment d'unes normes 
pràctiques que mostrin les etapes que progressi va
mcnt !':han d'aconseguir i que els empresaris i els 
treballadors catalam haurien de tenir en compte per 
tal d'agafar cl ritme europeu. 

Diguem. doncs, que, a grans trets. l'evolució de la 
participació es fa en quatre etapes: 

a) l nfonnació.

b) Comunicació (la direcció intenta convèncer els
treballadors perquè acceptin la seva proposta).

cl Consulta. 

d) Codcterminació
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Per això cal que s'estableixi un llarg diàleg entre els 
empresaris i cis sindicats en aquestes qüestions. 

/\quest debat és fa urgent i necessari a Catalunya, 
on. donades Ics circumstiincies històriques darrer.es, 
la situació és particularment difícil. Agreujat pel re
tard de l'Administració en la publicació d'una llei 
que estableixi les bases per al desenvolupament cie 
Ics relacions laborals en el marc de Ics empreses. 

També s'ha de tenir en compte urgentment la neces
sitat d'un programa d'educació i formació ampli. que 
s'apliqui tant al sindica:ista o treballador nominat 
pel comitè d'empresa, com a la direcció a tots cis 
seus nivells. ja que ha d'aprendre a viure la nova 
situació. Nova situació que estableix. i per això són 
infundades les pors actuals referents a això. un més 
alt grau d'estabilitat per a les empreses. i en el pla 
que ens ocupa més possibilitats de desenvolupament 
per al país. 

És al sistema de participació a adoptar on surten 
més problemes sindicals, tant en l'àmbit de la C.E.E. 
com a Catalunya. En el primer d'aquests, havent-s'hi 
debatut molt més aquesca 4üestió hi ha un enfronta
ment clar entre els sindicats del nord d'Europa i els 
meridionals. Mentre que a Alemanya la D.G.B .. sin
dical que representa més de sis milions de treba
lladors, és partidària de la cogestió, la C.G.T. i la 
C.F.D.T. franceses. hi estan clarament en contra.

A Itàlia les tres centrals sindicals majoritàries s'opo
sen al «sistema». Els sindicalistes llatins creuen que 
no hi pot haver participació en cl poder. i cogestió 
pròpiament dita en un règim capitalista. La posició 
de la C.E.E. tira cap a una fórmula molt semblant a 
l'alemanya, amb un sistema de direcció i un altre de 
vigilància encarregat de supervisar el primer. La 
comissió va redactar, el 1970. un projecte d'estatut 
d'empresa europea i, cl 1974, el Parlament europeu 
va estudiar l'afer i en recomanà l'aprovació al Con
sell de Ministres en forma de «reglament»; de tota 
manera, això no ha estat encara possible i la Comis
sió estudia una fórmula més flexible. 

L'estatut proposat podrà ésser un instrument adequat 
per a adaptar-se a les decisions econòmiques de la 
Comunitat, mitjançant el desenvolupament necessari 
de Ja tecnologia i de la productivitat, fet possible per 
Ics grans dimensions de les companyies i per l'inter
canvi de tecnologia i de capital. El Parlament euro
peu està convençut, i així ho va dir, que la solida
ritat econòmica social i política d'Europa és inconce
bible sense una participació satisfactòria del personal 
a la vida de les empreses. Creu que els contactes 
entre el personal dels diferents establiments de les 
empreses europees instal·lades en els diferents països, 
afavorirà el naixement d'un fort moviment sindica
lista europeu i ajudarà a Ja fixació de condicions de 
trcbal! i de retribució en el marc de les empreses 
europees. 

Les funcions de Ics societats europees es distribuei
xen en tres òrgans: 

COMITÈ DE DIRECCIÓ 

Clausura o trasl!at de l'empresa. 

Reducció o ampliació substancial de Ics activitats. 

Canvis substancials de l'organització de l'empresa·. 

Establiment de cooperació a llarg terme amb altres 
empreses o acabament de l'esmentada cooperació. 

COMITt: DE SUPERVISIÓ 

És responsable permanentment del control la super
visió dels afers de la companyia. 

ASSEMBLEA GENERAL 

És l'òrgan suprem dintre l'empresa. Pot resoldre, en
tre d'altres, aquestes qüestions: 

Augments o reducció de capital. 

Nomenament dels membres del comitè de super
visió. 

Procediments legals a nom de l'empresa. 

Remoció d<'. membres del comitè de direcció. 

4. PROCÉS DE DEMOCRATITZACIÓ DE LES

RELACIONS INDUSTRIALS

REPRESENTACIÓ DEL PERSONAL A 
L'EMPRESA EUROPEA: EL COMITÈ D'EMPRESA 
EUROPEA 

S'haurà de formar aquest Comitè a tota l'Empresa 
Europea que tingui com a mínim dos establiments 
a diferents països de la Comunitat, i cadascun amb 
50 empleats pel cap baix. 

El mandat dels representants dels treballadors ele
gits és de quatre anys de durada i és el responsable 
de representar els seus interessos a les Societats Eu
ropees. 

No tenen competència pel que fa a la negociac10 
de Convenis CÒHectius referents a Ics condicions de 
treball del personal. 

El Comitè de Direcció haurà d'informar trimestral· 
ment el Comitè d'Empresa de tots aquests punts: 

Situació econòmica i financera. 

Estat de la producció i dels mercats. 

Programes d'inversio. 

Realització de projectes. 

Mètodes de producción treball. 
És responsable de la direcció dels assumptes de la

companyia. Els membres d'aquests comitè són ele
gits pel comitè de supervisió, que també els pot dis
tribuir. Es necessita l'autorització del comitè de super
visió per als actes següents: 

· El Comitè de Direcció ha de tenir l 'aprovació del 
Comitè d'Empresa en aquests assumptes:
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Normes rebtives al reclutament. la promoció 
l'acomiadament. 

Formació. 

Fixació de termes de remuneració la introducció 
de nous mètodes. 

Mesures referents a la seguretat. la salut 
gic ne. 

Introducció i gestió de heneficis socials. 

la hi-

Establiment dels criteris bàsics pel que fa a les 
jornades. els horaris i les vncances. 

Qualsevol decisió presa sensc l'aprovació del Comitè 
d'Empresa serà nul·la. 

Per acabar. la direcció no pDt prendre cap decisió 
sense consultar el Comitè pel que fa als punts se
)2"Üents: 

Tancament o desplaçament d'un estahlimenr o 
pürt d'ell. 

Restriccions. extensions I modificacions importants 
de l'activitat de l'empresa. 

Importants modificacions a l'organització de l'em
presa. 

Establimenr d'una llnrga cooperació amb altres 
empreses. o cessnment d'aquesta cooperació. 

Establert aquest marc per la C.E.E. és important te
nir-ho present i dirigir els esforços necessaris per a 
preparar Ics estructures empresarials catalanes i enca
minar-les cap a aquests fins. 

La Generalitat de Catalunya, concretament la Con
;,el leria de Treball. ha de proposar-se aquest objectiu 
i aconseguir l'ajut i la participació de totes les forces 
socials i econòmiques implicades, per tal que Cata
lunva no pateixi Ics conseqüències d'una imprevisió 
què podrta ser difícilment superable i que en virtut 
dels factors de creixement econòmic. basats en la 
disponibilitat de mà <l'obra. hipotequen cl seu futur 
i rremeiablemcnt. 
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5/4 FORCES DE TRANSFORMACIÓ l TRETS BÀSICS

DE LA INDÚSTRIA A CATALUNYA. 

ALGUNS POSSIBLES CANVIS COM A CONSEOO�NCIA 

DEL FET DE L'ADHESIÓ A LA C.E.E. 

Pere PUIG 

1. INTRODUCCIÓ

Si fins ara s'ha anat fent una anàlisi cst:1tica de la 
realitat catalana comparada amb diferents i!íees euro
pees i dels efectes que del fet de la participació 
d'Espanya a la unió duanera comuniti1ria es produi
ran. en aquestes pngines es pretén prcsentar. d'una 
manera fonan1entalment descriptiva forçosament 
sintètica. cis punts següents: 

a! Quins han estat alguns dels trets bàsics del crei
xement industrial a Cawlunva. fonamentalment en 
les dues dècades dels seixanta i els setm1rn. 

bJ Quins han estat els factors aÍa\·oridors. i els 
elements retardataris, del canvi econòmic i industrial 
a casa nostra d'acord amb l'experiència passada. i 

ei Algunes reflexions sobre ds ·canvis de trajectòria 
i les modificacions dels esmentats factors. que con
dicionaran previsiblcmcnt cl fu•ur desenvolupament 
de la nostra indústria. i que tenen a veure amb la 
capacitat d'incorporació definitiva de la nostra econo
mia a les Comunitats Europees. 

2. TRETS BÀSICS RESULTANTS DEL CREIXEMENT

INDUSTRIAL A CATALUNYA ELS ANYS

SEIXANTA l SETANTA

Si dcsnrés d'tm breu repàs dels estudis i de la infor
maci6 cxist..:nt. volgucs3in evidenciar ràpidament qui
nes han estat les característiques recents més dcsta
cadc:s i quins cis trets més sobresortints del desenvo
lupament econòmic i industrial a Catalunya. possi
blement hauríem d'esmentar qu..;trc grans ordres de 
qüc:stions: 

a) Catalunya s'ha anat caracteritzant cada vegada
més corn ur;a regió bàsicament industrial. mantcnint
sc. sinó enfortint-se. en les seves posicions respecte
a la resta d'Espanya i adquirint un pes especific im
portant dintre les regions industrials d'Europa.

/,) Catalunya en els anys seixanta acompleix. en 
poc temps. una important transformació indttstrial 
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passant d'una economia tradicionalment polaritzada 
en el sector tèxtil, a una nova estructura molt més 
diversificada en tres grans sectors (tèxtil. qu1mica i 
sidcrometal·l ú rgia). 

e J Catalunya en els anys seixanta ha continuat des
senvolupant la seva indústria d'una manera fonamen
talment abocada al mercat interior espanyol, si bé 
és cert que en determinats subscctors i empreses, so
bretot en els anys setanta. semblen haver-se comen
çat a fer plantejaments mé� estables amb relació a 
les polítiques comercials (i fins i tot d'inversió) diri
gides o relacionades amb l'exterior. 

di Catalunya. que. com hem dit. en els nnys sei
xanta aconsegueix una més gran diversificació indus
trial. amb un creixement important en ::ilguns sec
tors més dinàmics. continua tenint. però. problemes 
importants derivats d'una presència excessiva de sec
tors i subscctors regressius dintre la seva estructura 
productin1 -fonamentalment lleugera o transforma
dora- i de l'agreujament de factors i debilitats es
tructurals que condicionen -i condicionaran, com 
,·curem-- la seva capacitat d\:volució futura. 

fs evident que:. com s'ha elit. el futur econòmic de 
Catalunrn depèn molt especialment. possiblement 
molt més oue en altres països i regions, del que suc
ccixi en cl futur en Ics seves activitats econòmiques 
m.:, o menys directament lligades nmb la indústria. 
Rccordcrn que cl 48 % del P.N.B. és aportat a Cata
lun_va ¡�l conjunt del sector industrial. 

r., en aquest sentit que creiem que l'examen de l'ex
periència industrial dels anys seixanta i setanta pot 
ser un clement indicador important de Ics nostres 
possibilitnts de fer front a una sèric de canvis futurs. 
que ,ens dubte afcct::iran l'cconomin i la societat cata
bncs com a conseqüència de l'ingrés d'Espanya a la 
Comunitat. 

D'entrada. tractarem de veure quina ha estat J'cvo
lucicí i cl pes de la indústria catalana respecte al 
coniunt d'Espanva i de Ja C.F.F .. ai,i com cl grau 
d"c·,pcci:ilització sectorial de la producció industrial 
a c;i-· , "'' 1 •,1 respecte a aquestes ducs àrees ( 1). l.a 
inJt'•o!rÍa ;;at: .. lana entre cis 1lll\'S 1960 i 1975 tendeix 
a m,:iitenir-S(' en una posició èstablc amb un pes de 
l'ordre del J'i ,._, del valor afegit i del 27 % de l'ocu
pació ind11�:ri;d dintre l'economia espanyola. Per sec
tors. pc:rdcm pes relatiu respecte a Espanya en d 
cuiro. les sabates. la confecció. la fusta i el suro. 
me;,trc que guilnycm posicions en cis productes qd
mics. els transformats metàl·lics i els productes me

tàl·lics. i ens mantenim en els tèxtils. cl paper i la 
premsa i Ics arts grñfiques, la ceràmica. cl vidre i cl 
ciment, i les metàl·liques bàsiques. 



ció de preus de l'energia. però també de la indus
trialització creixent al tercer món. 

Així mateix, la important penetració inversora co
mercial de les empreses exteriors en cis mercats in
terns. i la més greu dependència de la nostra indús
tria de la tecnologia i dels recursos de capital forans. 
poden imposar límits i problemes molt considerables. 
Si de cas. és d'esperar que els propers anys assisti
rem, amb l'entrada d'Espanya al Mercat Comú. a 
una presència creixent cie produccions provinents de 
països comunitaris. i cie fora cie la Comunitat. en 
molts dels que fins ara havien estat els mercats tra
dicionals per a la venda cie productes espanyols I 
catalans, tant a dintre com a fora del país. 

Per a fer front a aquesta «nova» -o potser no tan 
nova- situació. la complexitat i dificultat cie la 4tinl 
anirii en augment. sobretot segons quin sigui cl marc 
general i el ritme d'evolució de l'economia i cl co
�1crç mundials en els pròxims anys vuitanta. caldran, 
com hem elit. esforços i canvis important. Caldrà tot 
un canvi d'òptica ¡. d'orientació en l'enfocament de 
les polítiques comercials i empresarials a casa nos
tra. i una mobilització ràpida -encara que no impro
visada- de recursos humans. tècnics i financers cap 
als sectors i les activitats més dinàmi4ues i amb 
més perspectives de futur. Caldri1. molt en particular. 
tenir a la vegada una doble política imaginativa i 
cncrgèticn per a penetrar en nous mercats i ntcrns i 
externs. i replegar-se en canvi. d'aquelles àrees de 
mcrcnt en Ics quals els nostres recursos i les nostres 
estructures de costos facin poc viable a llarg termini 
unn competència de preus realistes i un manteni
ment de qualitats adequades. 

Molt particularment. caldrà 4uc les empreses cnta
lanes es preparin des d'avui per tal de fer front a 
totes aquestes accions. revisant a fons Ics seves polí
tiques financeres i duent a terme aquelles aliances i 
aquells processos de concentració i fusió que els 
problemes actuals i Ics perspectives futures facin 
aconsellable. I tot això caldrü fer-ho. en gran part. 
confiant sobretot en la pròpia capacitat i les pròpies 
forces per organitzar-se i fer front als nous proble
mes. No sembla possible. ni aconsellable. a partir 
de l'experiència passada del que ha estat la política 
industrial i econòmica espanyola. de confiar exagera
dament en Ics orientacions -i els estímuls i els 
ajuts- directament provinents del govern de Madrid. 
si bé és cert que resulta indispensable un diàleg i 
un contacte amb cis equips de tècnics i cis respon
sables -de l'Administració central. En particul::ir. cal
drà cof.laborar amb els que dirigeixen i componen 
les comissions d'estudis i assessorament de Ics recent 
iniciades negociacions amb Brussel·les. 

D'altra banda, l'incipient desenvolupament dels òr
gans de govern autonòmic a Catalunyn. i la manca 
presumible de competències suficients en cis terrenys 
de la política industrial i de les relacions econòmiques 
amb l'exterior. fan també esperahle només un ajut 
limitat de les nostres pròpies institucions avui em
brionàries d'autogovern �encara que en uns certs 
aspectes. fins i tot psicològics. i de reconcix":· .. ull 
i estudi rigorós sobre quins són cis veritables prn
hlemes. poden exercir una influèncin important. 

La recuperació de la iniciativa i del poder de control 
polític i econòmic sobre cl desenvolupament indus
trial de Catalunva és. en cl fons. cl gran desafiament 
amb el 4ual possiblement s'enfrontarà aquest país 
en la pròxima dècada. Catalunya sembla que està. a 
punt de poder recuperar una personalitat política i 
econòmica definitiva com a poble. 

L'esdevenidor de Catalunya corn a regió industrial 
europea, vist des dels moments actuals. quan semblen 
existir unes certes possibilitats de recuperació pro
gressiva de la nostra personalitat col·lectiva. sens dub
te passa per la capacitat i l'habilitat que les nostres 
empreses i la nostra pròpin societat tinguin davant 
el procés de canvi econòmic i social en el qual de 
fet ja comencem a estar avui ínmergits. Recuperar 
una certa iniciativa i una certa capacitat de control 
sobre l'orientació de l'economia i de la indústria 
d'aquest país -fita fonamental per al benestar i l'or
gnnització futurs de la nostra pròpia societat- no 
serà gens una feina fàcil, sobretot si hom no és capaç 
de concentrar-se en l'assoliment de fites molt con
cretes amb una visió clora i una capacitat forta, d'es
forç i mobilització col·lectius. 

Cal dir. per acabar, que, almenys pel que fa a la 
burgesia d'aquest pafr. aquests trets bàsics semblen 
dissortadament més u1, patrimoni d'un passnt, sens 
dubte gloriós però lluny:'.i. que una realitat viva dels 
nostres dics. pel que fa a algunes de Ics nostres ca
pes dirigents. 

( 11 VL·gcu: Isabel Bt.:SO\!, Antoni GRATACÓS i Joan 
Sol; u:s:' Loca/izació11 \' especiali�ación de la í11dr1s
I ria ma1111facwrera caialana, Ba.rcelona, Centre d'Es
tudis de Planificnció/Scrvci d'Estudis del Banc Ur
qui jo. 

(2) Vegeu: Antoni FLOS, Carles A. GASÒ!.IBA i Narcís
SLRR-1: La indústria a Catalunya, Barcelona, Cai:\a
d'Estalvis i Mont de Pietat, 1978.
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Catalunya. a començaments de la dècada dels anys 
setanta. es trobava clarament especialitzada respecte 
a Espanya en els sectors tèxtil. de maquinària i quí
mic, essent a més creixent l'especialització en aquests 
dos darrers sectors. D'altra banda, Catalunya, a ni
vell comunitari en aquests anys. compta amb un po
tencial important. que alguns situen en el desè lloc 
dintre les regions industrials europees de la C.E.E. 
Mostra, això no obstant, una posició en general molt 
reduïdà dintre la seva estructura productiva en els 
sectors energètic i també dels transformats metàl·lics. 
f s també evident la manca de desenvolupament 
suficient a Catalunya en t:ls sectors de serveis, direc
tament o indirectament lligats a la indústria, així 
com la presència insuficient d'unes certes produc
èions bàsiques de caràcter motriu a Europa (v. g.: 
electrònica, química bàsica, metal·lúrgia bàsica, aero
nàutica). 

Com s'ha indicat en un altre lloc, el caràcter trans· 
formador de la indústria catalana amb una presència 
encara forta del sector tèxtil, no és ja gaire freqüent 
entre Ics regions més industrialitzades d'Europa. Pos
siblement aquesta és una característica que, potser, 
només compartim amb l 'estructura industrial de Ics 
regions industrials més desenvolupades d'Itàlia (v. g.: 
Gènova, Milà i Torí) (2). 

Com podem observar en la taula 18, Catalunva ha 
experimentat en el període 1962-1975 una din:1mica 
de creixements molt diversos en els seus diferents 
sectors industrials. Sectors com cl tèxtil i la fusta, 
posem per cas. han crescut molt per sota de la mit
jana industrial. méntre que sectors com el paper i les 
arts gràfiques, i en més petita mesura el químic i la 
metal·lúrgia, han augmentat la seva producció a un 
ritme francament important. 

Les inversions han tendit. com és lògic, a reforçar 
aquesta dispersió en el creixement dels diferents sec
tors de la nostra indústria. Séctors com el químic, 
el paper i les arts gràfiques. la ceràmica. cl ciment 

TAULA 18. 

i el vidre, han experimentat unes inversions força 
per damunt del pes del respectiu sector dintre la 
producció. mentre altres sectors menys progressius, 
com el tèxtil i alguns subscctors de la metal·lúrgia, 
han tingut unes inversions molt més pròximes o per 
sota de la participació productiva en el conjunt in
dustrial. 

Les inversions estrangeres, per fi, en el període 1966-
1973 s'han dirigit de manera absolutament priori
tària cap als sectors químic i de transformats metal
lúrgics i, en tercer lloc. a determinats subsectors 
dintre el sector alimentari. 

Segons això, sembla que les potencialitats futures 
del creixement de l'economia i de la indústria cata
lanes en gran part dependran de la bona salut i del 
bon funcionament dels sectors més fonamentals en 
cis que s'ha trobat novan:ent especialitzada en aquests 
anys. Molt en particular, el que succeeixi dintre Ics 
indústries química i siderometaJ.lúrgica (especialment, 
maquinària). àrees en les quals la trajectòria general 
de la producció, de les inversions i, fins i tot, de les 
exportacions catalanes, semblen haver estat clarament 
per damunt de la resta de l'Estat espanyol, és ben 
clar que condicionarà en gran mesura les possibili
tats que Catalunya tingui de mantenir la seva impor
tant posició com a regió amb un dinamisme indus
trial propi dintre Europa. No oblidem, però. que el 
tradicional caràcter transformador i la creixent diver
sificació industrial del nostre país, amb la important 
presència dels sectors alimentari, confecció i tèxtil, 
posem per cas, a1x1 com la característica manca d e  
fonts d'energia pròpies i de reserves importants de 
primera matèria. són un quadre de característiques 
i factors que, a la vegada que ens imposen unes limi
tacions, ens assenyalen unes oportunitats ¡ uns ca
mins a seguir, si volem conservar i potenciar el nos
tre dinamisme. 

Variació del P.I.B. (%). La indústria catalana 196.5-1977 

Tasa de 
creixement 

anual 
acumulat i va 

Sectors 1962-1973 1974 J.975 1976 1977(•) 

\. J n<l. ex trac Li ves 10.1 -5.4 + 16,8 -1,2 + 1,4

2. Alimentació i begudes l 5,7 + 9,5 + 2,4 + 4,3 + 2,b

3. lnd. tèxtil 10,6 + 3,9 4,1 + 3,9 -0,1

4. Pell. calçat i confecció l 5.2 + 2,1 1,8 + 7,4 + 1,8

5. Fusta. suro i mobles 12,9 + 5,2 5,5 -5,2 + 2,l

6. Paper i arts gràfiques m 
+ 7,9 + J,6 + 8,1 + 3,4

7. l nd. química 4 +[LI] 3.8 +M +[Ml
8. Mat. per J a  construcció 19,3 + 5.6 6,l -1,8 + 4,2

9. l nd. siderometal·lúrgica
{ .W,5 

+ 6,0 s.o + o.s + 3.4
18,4 

JO. Edificació i obres públiques 17.9 + 5,4 7,6 -1,6 + 0,4
l J. lnd. energètica 15.1 , 8.9 2,2 -6,8 + 1,5

TOTAL + 5,8 - 3,7 + 3,1 + 2,7

(·J Provisional.

FONTS: Memòria econòmica cie Catalunya, Cambra de Comerç. Indústria Navegació de Barcelona 
(diversos anys). i FL03, Gosò1.11JA i SERRA, op. cit .. pàg. 77. 
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la condició bàsica és que les empreses i els homes 
d'aquest país sàpiguen optar, fins i tot anticipada
ment, per l'estratègia i el dinarí,ismc competitiu que 
exigiran el nou clima i les noves circumstàncies d'una 
economia oberta i una creixent especialització pro
ductiva dintre cada sector. 

3. FACTORS AFAVORIDORS, ELEMENTS RETARDA
TARIS l FORCES DE TRANSFORMACIÓ DE
L'ESTRUCTURA INDUSTRIAL CATALANA EN ELS
ANYS SEIXANTA l SETANTA

Hi ha una sèrie de fets que d'alguna manera podem 
dir que han tingut una influència «motriu» actuant 
fins a un cert punt com a factors impulsors. i a ve
gades com a forces de transformació. dintre cl pro
cés d'evolució industrial de Catalunya en l'última 
dècada i mitj,L Entre ells hauríem dc. destacar: 

El creixement de la demanda interna dintre cl mer
cat espanyol i. d'una mané:ra més llunyana -encara 
que per uns certs sectors important-. la pròpia evo
lució dels mercats exteriors i. molt en particular. els 
de la C.E.F. 

El propi pes específic de la reg10 com a un impor
tant mercat cie productes acabnts i de scmitransfor
mats. així com l'elevat i crci,cnt teixit de relacions 
intersectorials amb què comptn Catalunya en cl, seus 
nuclis industrials més avançats. 

Un important flux de mà d'obra qualificada i scmi
qualificada. provinent en cis primers temps de l'emi
gració interna espanyola. i. més tard. del retorn crei
xent dels emigrants a Europa, a la qual s'anirà sobre
posant una reserva aparentment inesgotable de mà 
d'obra barata provinent dels països del Nord d'Africa. 

Una important entrada de la iniciativa, de la tec
nologia i dels recursos de capital d'origen estranger. 
fonamentalment europeu i nord-americà, que act11cn 
sens dubte (a part d'altres problemes que assenyala
rem) com a importants factors d'estímul i de trans
formació en la diniimica empresarial dels subsectors. 
on es fan més fortament presents, transformant. en 
molts casos, cl nivell de concentració empresarial i 
afectant les polítiques d'inversions, comercial i de 
productes preexistents. 

És evident que Catalunya cis· anys seixanta comp
tava amb un teixit industrial important, un fort mer
cat intern i una alta densitat de població, així com 
una tradició empresarial i una dotació cie tècni-.:s i 
de mà d'obra ben preparats en els sectors més carac
terístics de la seva indústria. Aquests. com hem dit. 
són fonamentalment sectors lleugers i de transfor
mació cie productes per al consum final (tèxtil. ali
mentació. cuiro. certs tipus de maquinària, cte.). 

Per tot això. fa regió catalana oferia. i ha OJert. en 
la dècada última. un important «brou de cultiu» per 
una cxnansió industrial important. Aquesta expansió 
ha estat crcixcntment allunyada --encara que en part 
també basada- en la tradicional especialització tèx
til. però molt for!éirncnt abocada a les necessitats cie 

demanda generades pel fort creixement econòmic in
terior de l'economia espanyola. Ha gaudit, per supo
sat, de tots els avantatges -i ha patit també totes 
Ics contradiccions�- de la política proteccionista ofi
cial enfront de l'exterior, i ha sofert l'intervencionis
me governamental propi d'aquests anys. poques ve
gades coherent. i sempre ineficaç i excessiu a I 'inte
rior. 

És evident que el primer aspecte negatiu que sobre
surt de l'evolució industrial catalana dels anys sei
xanta està precisament connectat al fet de la irrepe
tible ocasió perduda per tractar de realitzar a fons 
una veritable política de reestructuració i sanejament 
industrial en aquest país. Aprofitant i canalitzant ade
quadament cl fort creixement «natural» d'aquells 
anys. i exposant de manera gradual. per sostinguda, 
els diferents sectors i en�preses de l'economia cata
lana a un clima cconòmil. crcixentment competitiu, 
s'haurien aconseguit millores importants en la racio
nalització i Ja viabilitat futures de l'estructura pro
ductiva d'aquest país. Eliminant Ics traves i els alts 
costos socials d'un intervencionisme sovint absurd 
{evitant. per descomptat. Ics encara massa freqüents 
decisions arbitràries i demagògiques de caire polític 
tipicamcnt centralistes), i facilitant una tasca fona
rnent,il d'oric11tació del procés de reestructuració. 
aquest país nostre hauria pogut entrar a la dècada 
deb anys setanta. en plena crisi i en portes de l'in
grés al l\1crcat Comú, amb més possibilitats i més 
recursos per a fer front a la nova situació. Aquesta 
és, indiscutiblement, avui, difícil, no tan sols per la 
dificultat dels problemes que es plantegen, sinó tam
bé per la poca capacitat de les nostres empreses i 
home� per a fer-hi front. 

Entre cis factors condicionants del desenvolupament 
industrial de Catalunva, heretats del passat, potser 
convindria destacar: 

La greu situació creada al nostre país per un crei
xement econòmic espacial particularment desorganit
zat i conflictiu en cl qual s'ha tendit ràpidament a 
una cogestió industrial i urbana importants, basat en 
In corrupció administrativa i en l'aprofitament a curt 
krmini dds guanys de l'especulació urbanística, com 
a criteris biisics de funcionament de la vida col·lec
tiva. que necessàriament posarà unes traves i uns 
costos importants per al desenvolupament futur de 
la indústria a casa nostra. 

L'empitjorament {particularment en el pla qualita· 
tiu) de la greu situació deficitària arrossegada del 
passat en el capítol d'inversions en infrastructures 
socials. habitacles i equipaments públics, malgrat els 
esforços puntuals fets en alguns capítols, corn seria 
en cornu11icacions i carreteres i altres obres públiques. 

Les consequcncies polítiques i els alts costos so
cials i admi11istratius de l'existència d'un poder pú
blic encara totalment concentrat a Madrid en els 
anys seixanta. posant en relleu les fortes limitacions 
i traves amb que s'enfronta un desenvolupament eco
numic regional al front del qual figuren una burgesia 
i una classe empresarial que. amb poques excep· 
cians, s'ha anat adaptant i plegant més o menys pas· 
sivament al clima general d'incoherència en l'orien
tació de la vida política i econòmica decidida des 
dels· governs d'aquells temps. 

I, ¡:,er fi. però en el lloc no menys important, en 
els anys seixa:ita i setanta Catalunya experimenta 
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juntament amb la dependència política assenyalada, 
paral·lelament al procés d'expansió general, un crei
xent fenomen de penetració exterior i de pèrdua de 
control sobre les seves empreses i alguns dels sectors 
industrials més bàsics. que passaran progressivament 
a ésser controlats pels interessos capitalistes i empre
sarials forans. amb la seva seu central espanyola fre
qüentment radicada a Madrid, als Estats Units o a 
determinades capitals europees. Més tard. en plena 
crisi econòmica, sembla que aquest procés s'agreujarà 
en uns certs sectors, amb la venda o liquidació crei
xent i a vegades precipitada d'empreses, fins i tot 
d'una certa envergadura, per raons no sempre ben 
justificades. 

No es pot deixar d'esmentar que, si bé és cert que 
a Catalunya estem assistint, els anys seixanta i se
tanta, en uns certs esforços per corregir la tradicional 
m11nca de desenvolupament en institucions financeres 
pròpies. l'estructura de finançació de l'empresa cata
lana continuarit arrossegant problemes de debilitat i 
de manca de processos d'uutofinançació adequats 
així com una dependència excessiva de la finançació 
bancària i una incapacitat gairebé crònica d'acudir 
a la recerca de fons de finançació en els mercats de 
capitals. Aquests fets, sumats a la forta i creixent 
presència de la gran banca estatal a la nostra econo
mia. a la important penetració dels interessos de Ics 
grans companyies multinacionals. a una manca de 
serveis moderns i d'una tecnologia pròpia per a la 
indústria. així com una certa passivitat demostrada 
pel mateix empresariat català. són alguns factors que
faran que el desenvolupament industrial a Catalunya, 
per béque hagi estat important en aquests últims 
anys, hagi estat cada vegada més controlat tècnica
ment. financeramcnt i políticament, des de fora. 

4. ALGUNES REFLEXIONS FINALS SOBRE ELS

POSSIBLES CANVIS EN EL DESENVOLUPAMENT

INDUSTRIAL DE CATALUNYA l EL FET DE

L'ADHESIÓ AL MERCAT COMÚ

Un dels fets que cal tenir en compte en parlar de la 
integració de la indústria catalana al Mercat Comú 
és que l'estructura relativament diversificada i el 
caràcter essencialment manufacturer de les nostres 
produccions, són ducs característiques afavoridores de 
la nostra capacitat d'adaptnció i de canvi. En uns 
moments en què. en part la crisi econòmica. i en 
pan cl procés d'obertura econòmica internacional 
creixent de l'economia espanyola, imposen cada ve
gada més transformacions, freqüentment traumàti
ques, a les empreses i a Ics estructures industrials, 
és bo que puguem comptar. corn és cl cas de Catn
lunya. amb unes estructures 'productives poc lligades 
als grans sectors bi1sics amb crisi (mineria, mcti1l·lica 
bàsica i siderúrgica, química tradicional, etc.) i, fins 
i tol. amb cl mateix fet d'una certa abunr::. J\:11:pre
ses m1tianes i petites, la presèn�r.i de les quals rcsu!ta 
indispensable per al creixement econòmic futur. 

Dit això. cal reconèixer. tanmateix, la forta presència 
encara a la nostra regió de sectors predominantment 
regressius (v. g.: tèxtil) i de sectors d'especialització 
en cis quals només es justiíkaria amb una mà d'obra 
abundant i amb uns costos salarials molt baixos 
(v. g.: confecció. cuiro. snbatcs. cte.). No sembla 
que Cntalunya pugui aspirar a continuar mantenint 
un;1 pn:sència forta en aquests sectors i àrees pro
Juctivcs si no és amb una política de preus. de qua
lit;1ts. i de productes molt més selectiva. 
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L'entrada d'Espanya al Mercat Comú plantcjari1 a 
una regió fortament industrialitzada com Carnlunva. 
d'una manera segurament irreversible. la ncccssi-tnt 
d'assumir una sèric de realitats i canvis que en bona 
part ja estan en marxa. Corn hem vist. cis problemes 
dels sectors regressius. de la competència en cis 
mercats exteriors, de la presència i de la política de 
les companyies multinacionàls. de Ics dc!-.ilitats de 
la política comercial i de Ics estructures financeres 
de Ics nostres empreses. són fets amb cis quals ens 
enfrontem avui dia. El que l'ingrés al Mercat Comú 
planteja és la necessitat. del tot irreversible. de fer-hi 
front amb una estratègia adequada i dins uns termi
nis prefixats. (s necessària l'anticipació suficient per 
a portar n terme el procés de preparació i de recon
versió industrial que aquest país necessita per a fer 
front a les noves condicions competitives. a les noves 
orientacions cconòmi:¡ucs intcrnacionnls. així corn als 
ca-nvis institucionals que imposarà cl nou marc de 
la C.E.E. 

Som en un país que només ha enfrontat de debò I n 
fons cis veritables canvis d'cstructurn de la seva eco
nomia i de la seva societat. quan s'ha trobat davant 
una exigència o un greu problema procedent de l'ex
terior (v. g.: el F.M.l .. l'O.C.D.E. i cl Banc "vlundial 
exerciren una influència. sens dubte important. en 
les reformes que dugueren al Pla d'Estabilització del 
1959). fs força possible que l'ingrés a la Comunitat 
pugui ésser. una vegada més. aquest factor .:xtc:rn 
que ens obliga a desvetllar-nos i a acceprnr una nova 
política i una nova situnció econòmica de mert:ats. 
l tot això evitant la tendència natural a cercar rd ugi 
en solucions més fàcils a curt termini -però més 
doloroses al llarg-. com serien un renaixement del 
proteccionisme i una política més o menys paterna
lista d'ajuts i subvencions a la indústria. 

El que cal dir és que no podem ser gaire optimistes. 
aquesta vegada. respecte a J'ajtlt i a les facilitats que 
el nostre país rebrà de l'exterior. i les particulars 
circumstàncies internacionals. ni els problemes de 
funcionament intern de la mateixa C.E.E .. no ens 
autoritzen a esperar ajuts i concessions molt impor
tants. procedents dels òr¡rnns comunitaris. per tal 
d'atendre cis problemes i les necessitats de transfor
mació del conjunt de l'economia espanyola. Per su
posat, molt menys optimistes encara podem ésser. pel 
que fa a Catalunya. regió que a escala europea pre
senta una imatge a vegades tendenciosament exage
rada. de ser un àrea industrial molt poderosa i com
petitiva en diversos sectors i productes. i que. per 
tant, no pot esperar gaires tractes de favor en cl 
terreny aranzelari i fiscal. posem per ens. encara que 
li quedaran. com és lògic. oberts cis altres canab 
normals de finançació i les polítiques cconòmico
socials de la C.E.E. (8.E.I.. Fons Social). 

Caldrit. per tant. que els màxims responsables de 
l'empresariat i de l'economia catalanes. així com la 
resta de la societat. tinguin plena consciència de quin 
és l'esforç que se'ls exigirà dintre aquests pròxims 
deu anys. que en una certa manem ja ha començat 
amb cis plens efectes de la crisi actual. La indústria 
catalana ha anat perdent -i continuarit perdcnt
rnolts dels seus av.Jntntges comparatius tradicionals 
(v. g.: costos salarials més baixos. càrregues fiscals 
i socials relativament lleugeres, protecció aranzcliiria 
elevada i presència forta en cis mercats interiors. 
conflictivitat laboral i sindical comparativ.Jmcnt bai
xa en relació a uns certs països). A la n:gada, es 
veurà sotmesa, cada vegada més, als efecte� derivats 
de la desacceleració del model de crcixcmen! econò
mic intern i dels canvis profunds en l'especialització 
productiva internacional. f ets ambdós en gran part 
derivats de la crisi mundial actual i de la nova situa-
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1. EL CANVI DE MARC COMPETITIU

L'ingrés d'Espanya a la Comunitat farà necessari un 
canvi en el marc legislatiu que ha presidit l'activitat 
econòmica catalana i espanyola des del triomf del pro
teccionisme a finals del segle x1x i des de les onades 
intervencionistes caracteritzadores cie Ics dictadures 
de Primo de Rivera i cie Franco. 

Entrar a la Comunitat significarà fer desaparèixer 
l 'aranzel de duanes i ds règims comercials restrictius 
que impedeixen que les importacions estimulin la 
competència. si¡mificari1 adoptar la lliure circulació 
de tn.:balladors i la lliure prestació de serveis i una 
més ampla llibcl'tat de circulació de capitals i signi
ficarà -també- la incorporació de dirigents espa
nyols als òrgans de Govern de la Comuríitat. 

L'acc¡uis comunitari que s'haurà d'adoptar és molt 
menys intervencionista que l 'espanyol i. és sabut. in
corpora els principis de la democràcia econòmica 
consagrant els principis de l'economia social de mer
cat. 

Encara que no es pot sublimar l'efecte d'homogeneït
zació d'intervencionismes que l'existència de la Co
munitat ha tingut sobre In tradició més o menys 
liberal dels diferents països en els sectors reglamen
taris o en els reglaments i Ics directives comunitàries 
són d'aplicació com a reguladores de l'activitat eco
nòmica, el balanç l!Íbertat-intcrvcnció es decanta a 
favor de la primera alternativa amb Ics limitacions 
exigides per l'eliminació dels abusos de poder i In 
protecció dels més febles (cas de ] 'agricultura. so
bretot). 

Això vol dir que quan Espanya vagi adoptant les re
glamentacions comunitàries haurà d'abandonar l'in
tervencionisme que actu<1lmcnt existeix al nostre marc 
sociocconòmic. perquè no és fàcil que la presència 
d'Espanya a la Comunitat faci rnodificnr cis «nivells» 
de proteccionisme i d'intervenció que els Sis de pri
mer. els Nou després i els Ocu més tard (J) han 
establert. 

En aqll(:st sentit. doncs, la incorporació d'Espanya a 
la Comunitat obligarà a nbandonar la política d'ajuts 
sobre ajuts i d'intervencions sobre intervencions qm; 
s'ha anat seguint fins ara i obligarà n qui té la capa
citat de decisió a les empreses a acostumar-se a orien
tar les inversions en funció del dictat del merc;it sen
se haver d'actuar en funció de totes les distorsions a 
la lliure competència ara existents. 

funtament amb aquest canvi reglamentari Ics empre
ses es trobaran amb la nova incidència que compor
ten les tendències de l'economia europea i les forces 
dc polarització i difusió que es donen al llarg de les 
grar1, línies europees d'industrialització. 

Tot aquest conjunt de noves normes. menys inter
venció i l 'impacte del nou mercat ampliat serà el 
gran condicionant de l'activitat de les empreses cata
lanes i el gran protagonista de les necessitats de 
reconversió. 

J a s'ha vista en altres llocs d'aquest treball que no 
sempre Catalunya ha sabut reaccionar als nous estí
muls de l'economia i la societat moderna i que han 
estat en molts casos les empreses multinacionals i les 
empreses nacionals no catalanes Ics que han estat a 
la capdavantera dels canvis que s'han produït. 

En la nova etapa d'una Catalunya europea és d'es
perar que els dirigents cie l'economia i de les em
preses catalanes puguin endegar de manera eficaç 
l'adaptnció al nou marc de llibertat que ha d'ésser 
afavoridor d'un nou esperit cie dinamisme i de canvi 
que entronqui amb la tradicional empenta que van 
demostrar cis peoners de la primera etapa de la re
volució industrial catalana. 

2. LES MESURES COMUNITARIES QUE PODEN

ESTIMULAR LA RECONVERSIÓ lNDUSTRlAL

Tal com ha quedat explicat, la reconversió industrial 
serà principalment estimulada pel canvi de marc 
competitiu i reglamentari que es produirà quan Es
panya adopti l 'acc¡uis comunitari com a conseqüència 
cie l'ingrés a la Comunitat. 

Malgnit aquesta idea essencial de partida cal consi
derar. també, que les empreses tindran accés a una 
sèrie de mesures comunitàries pensades per afavorir 
que el canvi es produeixi al cost més petit possible 
i pensades. també. perquè cl cost de l'ajustament es
tructural no graviti sobre les empreses que siguin 
afectades i hagin de plegar o reconvertir-se sinó so
bre el pressupost comunitari nodrit per fons proce· 
dents dels ingressos aranzelaris derivats de l'aplica· 
ció de la Tarifa Exterior Comuna (T.E.C.). cis prélè-
1•e111ents agrícoles i una part de Ja recaptació per 
T.V.A. que cada país membre té l'obligació de lliurar
,1 1:, Caixa comurrn Comunitària.

Amb la Comissió. precisament. que presideix l'anglès 
Jenkin, (des de començament dei gener del 1977) 
i ,,mh cl cu111issari M. Davignon, encarregat de la 
<,polilica industrial i el mercat interior», es pot dir 
que comença la veritable política comunitilria de rc
con versió industrial. necessitat urgent davant la crisi 
n la Comunitat. concretament de quatre sectors: side
rúrgic. naval. tèxtil i calçat. 

Per a tots els sectors en general i especialment per 
aquests. la Comunitat disposa d'unn sèric de meca-
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nismes d'ajut o crèdit per a facilitar la política de 
reconversió necessària. 

Entre aquests mecanismes hi ha els següents: 

l. Els ajuts financers C.E.C.A.

2. Banc Europeu d'Inversió.

3. Fons Social Europeu.

4. Fons Europeu de Desenvolupament Regional
(FEDER).

5. F.E.O.G.A. per al sector agrícola.

Els 2, 3 i 4 s'analitzaran més endavant tlctallada
ment, mentre aquí es comenten breument els ajuts 
financers C.E.C.A. i les F.E.O.G.A. per al sector 
agrícola. 

L'article 56 del tractat C.E.C.A. (Comunitat Econò· 
mica del Carbó i l'Acer) té previstos programes de 
reconversió a la indústria del carbó i l 'acer, sempre 
que se'n garanteixi la cel-locació. Els projectes d'in
versió d'aquest tipus reben subvencions. 

D'altra banda, també és prevista la concessió de 
préstecs a la reconversió d'empreses del sector. Els 
ajuts no poden sobrepassar cl 30 Sú del projecte 
(en casos especials el 40 %) a un tipus d'interès que 
està entre l'i.S i el 12,7 %. 

Pel que fa al F.E.O.G.A. (Fons Europeu d'Orienta
ció i Garantia Agrícola). la secció «garantia» sempre 
s 'ha dedicat a protegir els preus. mentre que l'«oricn
tació» ha tingut com a objectiu la mi llora de l'es
tructura del sector. 

El seu camp d'acció és l'agricultura. l'horticultura, 
la pesca i les indústries annexes. La secció «orienta· 
ció» juga fonamentalment en les parts més subdesen
volupades d'agricultura de muntanya. 

Com a reconversió sectorial en ella mateixa. el 
F.E.O.G.A. concedeix subvencions al cessament de 
l'activitat agrícola així com a les millores <l'infras
tructures. 

Darrerament es van concedir 1.000 milions d'UCE. 
a 1epartir entre 1978-1982 en programes de millora 
estructural en cl Mezzogiorno (regadiu) i en el Llen
guadoc-Rosselló (reconversió de vinyes). Es tracta. 
doncs. d'un primer bloc de mesures destinades a les 
regions mediterrànies dins un futur programa d'ac
cions que aglutini tant l'acció del Fons Social com 
la del Fons Regional. 

BAI\JC EUROI JEU D'lNVERSló (B.E.1.) 

CARACTERfSTJOULS 

Més importància té, per a Ics indústries. l'ajut del 
B.E.J. El B.E.I. fou creat pel Tractat de Ron1a, 1.,rca
clor de la Comunitat Econòmica Europea. (, u11a 
institució de tlrct públic autònom dins la comunitat 
i té ,:om a missió essencial contribuir. sense perseguir 
cap ohjccitiu lucratiu. al desenvolupament equilibrat 
dcl Mercat Comú. 

Amb aquesta Ílnali1r1t finan:.:a. mitjanc;ant la conces
sió de présll!cs a llarg termini o garanties a <:mpresc,. 
organismes públics o institucions financeres. aquelles 
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inversions que contribuiran a la solució dels proble
mes regionals. la conversió d'empreses o 13 creació 
de noves activitats. tant si respon a un interès comú 
tle diferents Estats membres o de la Comunitat en 
conjunt. 

Els membres del Banc Europeu són cis nous estats 
membres de la ComuT1itat, els quals van subscriure 
conjuntament el capital del Banc, que puja a 7.087,5 
milions d'U.C., des del 18 de juny de 1978. 

F.l !:l.E.l. treballa tant en cis 1rn.:rcats de Ics c::ipitals
de la Comunitat com dels paisos tercers. així com en
cis mercats internacionals. per aconseguir t:ls mitjans
necessaris per al compliment de Ics seves funcions.

El camp d'activitat del Banc. inicialment circumscrit 
als estats membres de la Comunitat Econòmica Euro
pea. s'ha ,mat ¡;stenc1Jt progressivament a països lli
gats a la Comunitat ;Jt'r diferents acords. Amb l'auto
rització especial del Consell de Governadors. es pot 
igualment acordar financ;amcnt a altres països tercers. 

CONDIC!O'\IS D'INTERVENCTO 

El Banc pot donar préstecs. a partir dels seus propis 
recursos o garanties. a empreses tant privades com 
públiques. independentment de la seva forma jurídica. 
així com a organismes públics per ,li flnançümcnt de 
projectes que responguin al que estableix l'article 130 
del Tractat de Roma o la normativa que regeixi per 
a la coopcració financera entre la C.E;E- i alguns pa"t
sos tercers. 

Els préstecs del B.E.I. solament poden servir per a 
finançar part del cost dels projectes i no poden su
perar cl 50 % del cost cie l'operació. 

El Banc treballa alllb diverses monedes i els reembos
saments i cis pagaments d'interessos es realitzen nor
mallllent en Ics mateixes monedes en què es conce
deix un préstec. El tipus d'interès és la mesura pon
derada dels tipus aplicables a Ics diferents monedes 
i durades; cis tipus bàsics són fixats periòdicament 
pel Consell d'Administració. El R.E.l.. com que no 
té un objectiu lucratiu. determina cis seus tipus <l'in
terès d'acord amb cl cost que té per a assolir els 
fons en mercats financers. Per regla general, cl tipus 
aplicable a cada préstec és cl que hi ha en vigor en 
cl moment de cloure el contracte i no se'n fa des
prés cap revisió. 

Entre el 1958 (any de la seva creació) i cl 1978 el 
B.E.I. ha concedit préstecs per un total de 10.700 
milions d'U.C. (1 U.C. = :;:: 95 ptes.). 

Les prioritats cie préstec es troben al sector energè
tic. infrastructurcs hidrüuliques i comunicacions, però 
cl 1978, s'h,m concedit 999 milions d'U.C. per ajut a 
petites i mitjaneê empreses industrials. 

FONS SOCIAL EUROPEU 

[l Fons Social Europeu va començar a funcionar cl 
1960 per tal de compensar cis perjudicis causats a 
alguns estaments socials pels canvis econòmics resul
tants del funcionament del Mercat Comú. 

En conjunt. <:n la seva primera etapa. que va durar 
uns dotze anvs. cl fons Social no es mostrà pas com 
un instrumc1;t dinümic de política de coHocació. ja 
que només podia concedir crèdits rctr:iactivament i, 



d'altra banda. solament els organismes públics tenien 
dret a prescnt¡¡r sollicituds en quedava al marge el 
sector privat. 

El 1972, es renovà tot cl seu funcionament, cl nou 
Fons quedà des de llavors encarregat d'examinar Ics 
peticions a partir dels criteris ja definits per Ja Comu
nitat en conjunt i no pels di versos estats• en particu
lar i hi té accés tant cl sector públic com el privat. 
D'altra banda, va perdre cl caràcter de compensació 
retroactiva que tenia. 

Així. doncs. es pot dir quc és o portir d'aquest mo
ment que comença a disposar de quantitats més im
portants. ja que solament el 1972 i cl 1973 es va 
doblar l 'import dels dotze primers anys d'existència 
(440.5 milions d'LJ.C .. pcr 26-t milions d'U.C.). Tamb0 
a p::irtir d'aquest rnomc·nt es produeix un fet prou 
impor1,1nt, i és que cl fons deixa de fi1wn�ar-sc mit
jançant contribucions dirL'Ctcs dels estats membres i 
comença a disposar de recursos propis dins cl pres
supost genernl cie la Comunitat. cosa que ha estat 
molt imporiant cie cara a l'actuacilÍ del Fons perquè 
abans es tendia a reembossar als estats membres en 
funció de les sc1 es pròpies contrihu�ions. 

En virtlil de la decisió del Consell de Ministres de 
li:s C.E. cie l'i de febrer cie 1971, cl Fons pot actuar 
en dos camps definits: quan la col·locació era afecta
da (o amenaçada) per una política comunitiiria. o bé 
si ,'lrnvia d'adaptar l'oferta de mà d'obra a la de
manda en el mercat laboral. Els casos típics eren: 
el lkls treballadors que havien de canviar d<: feina 
o de residència. la seva rcqualiíicació i <:l ,cu reci
clatge a altres sectors.

Fins ara. cis casos considerats d'acord amb l'article 
4 són: 

- Readaptació dels trcba]l[lclors que Lleixin cl sec
tor agrícola.

Rc,1daptació dels treballadors del sector tèxtil 
cie la confccci(Í. 

Programa de readaptació i d'integració de trcba
ll¡¡dors comunitaris emigrants i de les sc1·es famílies. 

- Programes pilot per a la readaptació de minusvii
lids.

- Toves d'edat inferior a vint-i-cinc an�'s. en atur o
cercant una primera col·locació.

Treball femení. 

El hons és destinat a absorbir :itur i subocupació de 
llarga durada de caràcter estructural conseqüència de 
problemes de rernrcl o declivi d'unes certes regions. 
Al¡rnnes categories socials es poden beneficiar d'aquest 
article. en particular: 

- Els minusvitlids capaços d'exercir una professió
després d'una rehabilitació mèdica. formació o rea
daptació professional. En aquest cas l'ajut va adreçat
a projectes que permetin als minusvàlids d'obtenir
feina en cl mercat nacional del treb¡¡II, preferent
ment en tipus de treball protegit.

- [Is treballadors d'una certa edat (generalment més
cie cinquanta anys) obligats a reconvertir-se o a cer
car nova feina. 

- Les doncs cie més de trcn,a-cinc anys que hagin
d'exercir una activitat professiorrnl per primer cop o
que Ics seves qualificacions no corresponguin a la
demanda.

- Els de mcnvs de vmt-1-c1nc anys (atur Juvenil)
que es troben sense feina.

- Els que necessiten cursos de formació professional
a causa del progrés tecnològic.

- Els treballadors d'uns certs sectors en crisi (side
rúrgia. tèxtil. calçat, naval).

;\ més dels previstos pels articles 4 i 5, cl nou Fons 
Social disposa cie pressupost per a finançar estudis 
i prnjcctcs en matèria de cof.locació (projectes pilot
sobre nous tipus cie formació. estudis sobre la polí
tica de col-locació a seguir ... ). sempre que no se 
separin del que tracten cis articles esmentats. 

Des que fou renovat ( 1972), el Fons va dedicar un 
90 C!{, a la formació !')rofessional (mobilitat profc�sio
nall. i la meitat d'aquest pcrcen:c1tgc va ser destinat 
al manteniment salarial cie trcbalbdors en període de 
readaptació professional. 

El 10 % restant s'ha dedicat a la mobilitat geogràfica. 

En el, darrers quatre anys. uns dos milions de treba
lladors comunitaris es van beneficiar del Fons. 

L'Ciltima dotació del qual per al 1<}78 ha estat de 
568 milions d'U.C.E. = ::.:_ 56.800 milions de pesse
tes: 2.38 en concepte d'accions de l'article 4 i 330 
d'accions de l'article 5 (vegeu taula 19). 

L'actual crisi econòmica ha accentuat el problema de 
l'atur. Per aquest motiu, el 18 de desembre de 1978 
s'han introduït una sèric de modificacions amb vista 
a concentrar al màxim els ajuts financers a les re
gions i els sectors més crítics. La llista de regions 
prioritàries és la recollida a la taula 20. 

TAUL,\ 19. 

Oua111i1a1s sol·licitades i concedides amb càrrec al 
Fons Social Europeu (1978) (milions d'U.C.) 

Camp 
dï111ervcnció 

Quantitats 
sollicitades 

i\rt. 4 reglament 
cie base 

Agr. Tèxt. 
Joves 
Fmigrants 
Dones 

Torni art. 4 

Art. 5 re¡;lament 
de hase-

Regions 
Progrés tècnic 
Grups d'empreses 
Minusvàlids 

Torni art. 5 

Towl art. 4 i 5 

32,083 
402,908 
76, 195 
10,723 

521,909 

467,276 
108,694 

5 75,970 

l .097 .879 

Quantitats 
concedides 

31 ,973 
179,429 
18,497 

7,691 

237 ,590 

282,530 
48,137 

330.667 

568,257 

% 

99 
45 
24 
72 

46 

60 
44 

57 

52 



TAULA 20. 

Llista de regions prioritàries respecte a l'atur ;uvenil 
per les intervencions del Fons Social Europeu 

BHGICA 
Províncies Brabant, Mainaut, Lieja. Limburg. Namur. 

DINAMARCA 
Kobenhavcns og Frdcriksberg kommune; amtskommu· 
ner Borhoim. Vcstsjoelland, Storstróms, Fyn, Sónder· 
gylland, Ribe, Vejle, Ringkóbing. Rrhus. Viborg. Nord 
jylland, Grónland. 

ALEMANYA 
Schleswig-Holstein. Saarlanci. Berlín; Verwaltunnsbe
zirke Braunschwcin und Ol den burg. Regicrungsbezir
ke Hannover und Rhcinhesscn-Pfalz. 

FRANCA 
Champàgne-Anlcnne. Picardie, Alta Normandia, Baixa 
Normandia, Nord-Pas-de Calais, Bretanya, Poitou-Cha
rentes, Aquitània, Midi-Pirineus, Limousin, Roine
Alps, Auvèrnia, Llenguadoc-Rossel'.ó, Provença-Alps
Costa d'Atzur, Còrsega; Departaments d'ultramar. 

IRLANDA 
Tot el país. 

!TÀUA
Piemont, Ligúria. Emilia-Romagna, Toscana, Umbria,
Marche, Lazio, Friuli-Venèeia Giulia; Mezzogiorno.

HOLANDA 
Províncies Groningen, Limburg. 

REGNE UNIT 
Regions del Nord i del Nord-Oest, Escòcia, J rlanda 
del Nord. 

FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT 
REGIONAL (FEDER) 

Creat cl març del 1975, va començar a funcionar a 
partir de l'octubre del mateix any. Es proveeix del 
pressupost general comunitari i la seva dotació ha 
estat de 1.300 milions d'U.C. (= ± 130.000 milions 
de pessetes) per als seus tres primers anys de fun
cionament. 

Per raó de les diferències existents entre les regions 
dels diversos estats membres. els recursos del Fons 
s'han repartit fins ara en funció de les necessitats i 
de la manera següent: 

Itàlia 40 % 

Regne Unit 28 % 

Fr,mça 15 % 

Alemanya 6.4 % 

Irlanda (amb un suplement de 700 milions de pes
setes) 

Països Baixos l ,7 % 

Dinamarca l ,3 % 

Luxem burg O. l % 
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Com es pot veure. els països que s'emporten la més 
bona part són Itàlia i cl Regne Unit, que, curiosa
ment, d'altra banda, són els dos pa'isos membres de 
la Comunitat que es caracteritzen també perquè lès 
seves regions tenen un cert grau d'm!tonomia. Tan
mateix. el FEDER ha concedit fins ara ajut a aque
lles regions considerades prioritàries dins la nació. 
les més significatives de Ics quals són: Itàlia del sud. 
Irlanda del nord, les àrees cie desenvolupament i 
desenvolupament especial del Regne Unit. est i sud
oest de França, les zones frontereres ci'Alemaï1ya 
Oriental. les regions mineres i algunes zones agríco
les cie Rèlgica i Luxemburg, nord dels Països Baixos 
i Groenfandia. 

Per tal de col·laborar en les respectives iniciatives na
cionals. cl FEDER només intervé en aquells projec
tes d'inversió que ja es beneficien d'ajut nacional; 
d'altra banda, cis governs nacionals són cis que prc
sclcccionen les sol·licituds abans cie presentar-Ics al 
fons i fan d'intermediari en Ics transferències amb 
aquest últim. 

El Fons concedeix ajut a ducs classes cie projectes 
d'inversió: 

a) Als que es realitzen en el sector secundari i ter
ciari que creen més llocs de treball. ja sia a través
de la · construcció de noves fàbriques o cie simples
ampliacions. En aquest cas, el FEDER hi participa
amb un ajut del 20 % pel cap alt. sense superar la
meitat de la contribució nacional i en funció del
nombre de places creades.

h) Inversions d'infrastructura en cl sector indus
tria! (fins ara fonamentalment) i agrícola (agricultura
de muntanya. en declivi, amenaçada de despoblació).
En aquest cas es pot tractar de construcció de carre
teres, instal·lacions elèctriques. conducció d'aigües ...
Aleshores la participació del FEDER no pot superar
cl 30 % cie !a inversió.

El juny del 1978 el FEDER ha estat dotat d'una 
nova operativitat en base a Ics consideracions se
güents: 

a) La creació d'una secció «al marge de la quota»
destinada a financar accions comunitàries de caràc
ter específic en rcÍació amb altres polítiques comuni
tàries o. excepcionalment, en relació amb polítiques
comunitàries destinades a fer cara a problemes cie
tipus estructural a causa d'alguna catàstrofe cie greus
dimensions.

b) Es modifica la distribució de les quotes (entre
parèntesis les antigues):

Itàlia. 39.39 % (40 %) 

Regne Unit. 27.03 % (28 %) 

França. 16,86 % (15 %) 

lrLnc!:i. 6.46 % (6 %) 

R.F.A. 6.00 % (6,4 %) 

Països Baixos. 1.58 % ( l ,7 %) 

Bèlgica, 1.39 % ( 1,5 % ) 

Dinamarca, l.20% (l,3%) 

Luxemburg. 0,09 % (O, l % ) 

e) Augmenta del 30 al 40 % la participació màxima



del Fons per a infrastructures que presenten especial 
interès per al desenvolupament de la regió. 

d) Es modifica de cara a facilitar cl procediment
d'accés a l'ajut del Fons.

Durant cl 1978 el FEDER ha donat un ajut total 
de 562 milions d'U.C. D'aquest total el 34,2 % han 
anat al sector industrial i de serveis mentre que el 
65,8 % ha anat a infrastructures. El montant total es 
reparteix en ajuts a 1.600 projectes d'inversió d'una 
quantia total de 4.276 milions d'U.C. 

Entre el 1975 i cl 1978 s'han donat fons per un total 
de 1.525 U.C., que han ajudat a 6.348 projectes d'in
versió, que suposen un total de 13.777 milions d'in
versió feta. 
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5/6 L'OPORTUNITAT EUROPEA DE CATALUNYA

Víctor POU 

1. LA PARTICIPACIÓ D'ESPANYA A LA

COMUNITAT l LA SEVA INFLUÈNCIA

SOBRE CATALUNYA

A diferència dels enfocaments d'altres parts d'aqm:st 
treball en aquest e, tracta de fer un enfocament 
integrat. amb componrnts d'ordre idcològic, polític 
i econòmic. que aspira a demostrar que les possibi
litats del recobrament nacional de Catalunya no pas· 
!'.en sol amen t per l 'Estat espanyol. sinó també i. pot· 
ser sobretot. per Europa. 

A I cgades sembla gairebé un miracle que Catalunya 
encara existeixi com a poble. que encara es parli 
catalü, que s'hagi trobat tantes vcgadc, l'energia ne
cessitria per a tornar a lluitar i tornar a vi:nccr. S'han 
conegut moltes desfetes i molts dcltabaixos. Des de 
fa molts segles. cl nostre carni e,tii empedrat de reves 
sos militars, desgràcies dinà,tique5, fallades en mo
ments decisim. dc:sfctl:s dcmogrúfiques. i u11 llarg 
etcètera de pen,1litats. Però. al capdavall. heus aquí 
que Catalunya acaba sempre reft:nt-sc: de totes les 
adversitats del seu destí històric. i torna a coni:ixc:r 
moments d'esplendor després de lbirgs períodes dl: 
prostració. dels quals hauria pogut semblar que no 
es recuperaria lllai. La Renaixl:m;a va ésser un esclat 
cultural i econòmic produü després ck Jivcrsos se· 
gles de decadència. Els anys de la Dictadura de Pri· 
mo de Rivera no van aconsqruir altra cosa sinó cspc· 
ronar cl sentiment nacional rntalit. Lb quaranta 
an�'s de franquisme han estat una vergassada molt 
forta. però ja s'han acabut definitivament i. contra 
no pocs pro

.
nòstics malastrucs. Catalunya s'estil rcvi· 

fant una altr,1 vegada. Què 1·0] dir tol ai,ii'l \'ol dir 
que Catalunya és un arbre vell, pcrò que té ks 
arrels profundes i una saba que es renova al final 
de cada h i vern. 

Ara torna a ésser primavera a Catalunva i c:s una 
primavera força difcrc:nt a les anteriors. Hi ha menys 
entusiasme i més tocar de peus a terra. Scmbb1 que 
ks lliçons de la Història han deixat una profunda 
empremta. Amb tot. hi ha alegria i conscii:ncia que 
es tenen davant grans oportunitats que. si Catalunya 
és capac; d'aprofitar-les. poden fer tormtr moments 
de grandcs,L 

En aquest momem Catalunya té ducs grans mcn¡_;s 
d'oportunitab. En primer lloc. la ck rccup.:rar le, 
institucions d'autogovern din, l'Estat espanvol. amb 
tot cl que això v;·mporlii uc normalització. cultural. 
ml111i11istrati1a. c'tci:tcra. En segon lloc. l'oportunitat 
de retrobar-se com a poble dins cl gran mosai<' que 
componen cb diferent, pobks europeus per l'ingrés 
d'l,p:1ma a b1 Comunitat. 

l\o ,·ha uç parlar ,1quí de la primera oportunitat. 
Tothom en parla i ja són molt, els que es dediquen 
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en cos i anima a fcr-l;:i realitat. :'-Jomés hem de refe
rir-nos aquí a la segona: a l'oportunitat europea de 
Catalun1',t. sobr.: la qual 110 �·acostuma a dir ni a fer 
massa coses. malgrat és,cr ben certa. En efecte. l'Es
tat espanyol es troba en pic procés d'incorporaci{i a 
l'Europa Comunitària. formad,1 pel nucli de països 
que més lluny han anat en cl camí de la integració 
en cl nostre continent. En aquest procés els catalans 
tenim molt a aportar. En un.:: breu reflexió. cal re· 
f<;1:ir·sc. entre d'altres. als següents camps per a l'ac
c10: 

a! Afirmar ben clarament b1 vocnciò europea de 
Catalun.va. 

b! Definir el concepte catalü de l'Europa unida. la 
«manera catalana» d'entendre Europa. 

cl Coni:i:-.cr cl paper que les regions ha:1 de jugar 
a l'Europa comunitària. segam la seva estratègia fun
dacional. 

dl Coni:i,cr la realitat de Ics polítiques regionals 
europees. 

e l Formar catalans per a Europa. 

/! Definir la vocació econòmica catalana dins l'Eu
ropa Comunitària. 

g) Conèixer l'àrèa d'influi':ncia econòmica de Cata
lunya.

Vegem, un per un. aquests extrems. 

2. ELS CAMPS D'ACCIÓ DE LA

CATALUNYA EUROPEA

(l) U primer camp de la nova etapa ha d'ésser cl
que passi per afirmar ben clarament la vocació
europea dc Catalunya tractant d.: situar-nos entre cis
primers defensors de la idea l'.Uropca. tant a dins
com a fora d'Espanya. Aquesta és una tasca essen
cial. Cal pensar que Catalunya és una nacionalitat
xarnern. situada a cavall entre dos Estats-nació (!'es·
panyol i cl franci:s) que s'han repartit cl seu tcrrito·
n. i que només la unió europea pot pos.ir terme a
,¡quest estat d.: coses. Cal pensar també que la tra·
1.:c1:iri:i històrica de la vocació c:uropc·a de Catalunya
ò un fenomen absolut,1rncnt net i indiscutible que
s'ha derno,trnt a trav.:s d.: ks mc:s divcr,cs manifcs·
taciu11s de' la pnsonalital col·lcctiva d.: Catalunya (ar·
tístiqu.:s. culturnls. industrials. cconòllliqucs. cte.).
Dins l'Estat .:spanyol. 11ingü no hauria de poder gua·
m·ar Cnt,iluma .:n europeisme. 1\ctuant així. cis cata·
J,111s sc·rcm fidels a la nostrn manera d'és�cr i farem
pais. al mateix temps que farem Europa.



b i  l'<o n 'h i ha p ro u  de t e n i r  una  ferma \·o l un t a t  
d ' i n tqnac iü  a Furopa . Ca l  dabora r  t amhé  c l  prop i  
crnKc'ptc d Turopa que  Cawlu nya des i t ja i 11port nr n i  
con jun t  eu rüpt·u  l a  manem •; n t ii l ,ma  d \:n tend rt' com 
, 'h : 1 1 1 tl "orga n i 1 1.ar Ics coses a n i H: 1 1  con t i n c n t G I .  E l  
lcit-1 1 1 u 1 i l ' h : 1u r i a  d 'é,, ser q ue lcom ai ;. í :  Ca t , i l u n \'a vo l  
é s se r  curo pe:1 . pe r(, . n més .  té que l com a d i r  - sobre 
cl t i pu, d ' E u ropa que hem de cons : ru i r  en t re to t s .  
A la basc ck I T urop,1 Connm i t i1 r i a ,  , 'h i  t roba to t  
u n  cos  de  pensam e n t  i tot a  u n a  est r,1 ti:gi a opera t i va 
que ca l  conè i , c r. c a l  an , i l i t zar i c a l  m i l l ora r .  sc¡wns 
c i s  prnp is  pun t s  de \· i s t a  de Ca t :d u n � n .  

c l  Ca l .  t a m b é .  k n i r  k s  i dc·:s m o l t  da res sobre cl 
papcr biis i c  que ks rcµ i o n s  i Ics nac io 11 a l i t : 1 t s  han de 
jugar  en c l  s i  de l ' Eu ropa u n i d a .  i t rac ta r  de con\·cr
t i r  C1 1a l u rn :1 en u n n  nac i ona l i t:lt modè l i c a  di n s  el 
c·on jun t  de. pobles eu ropeus .  Pel 4uc fo referèn c ia  
c:onnctame11 1 a l ' E u ropa  l'LJ I J lun i t ü r i :i .  t'b ca ta l an s  
en s  he rn  d e  scn t i r  rcconc.:u ts  a l a  St'Va  fundac ió .  En  
e fec t e .  t' ls :mumen a t s  «p ,i'res » de l a  i dc :r comuni t il l' i a  
part ien de L 1  ncee,s i t ,1 1 d e  ,upcrar I T,ta 1 -n :1 c ió .  per  
, r  obr i r  camí  cap a una  nov:1 E u ropa de cnràc tcr 
,u pranaci<..,n al , basada prec isamen t  cn I n  v i t a l i t a t  de 
I cs sc,.· cs re� ions .  He, n1ò l lu ll \  cie la \Tri t a t .  doncs . 
q ue pmlar �lc con t rad i cc ió  c n t ic: rcg ion :r l i smc i euro
pe i sme .  corn \ O ld r it· n  a l gu n s .  f'.:s  prcc i s :imen t  tot al 
con t rari .  l . a nov, 1 Europ, 1 \ i n dr ia  a potenc i :l l ' Ics ca
ra c terí,t i q ucs pròp i e s  de l es reg ions .  a a l'cb l i r  e l s  po
ders de l s  Fs t : 1 [ s -n:1c iú i a crear unes cst nr ctu r.:s su
pra nac iona l s  que µara n t i s s i n  f i n a lmen t  la pau e n t re 
\cl is cncrn ics .  \ íc t i rncs de sen t i l l lt' n ts « nac iona l i s tes» 
superat s .  

Ca l  ac l a r i r  que .  4ua 11 e l s  pa rc, de  l a  i dea comu n i t à r i a  
parh1 \ Cn de « l ï: u ropa de I c s  reg i ons» . no s'es taven 
referint a una d i s t r i buc ió  de  compctè:nc i .:s acl m i n i ,
t ra t i \'CS més o mem s encer tada a n i v e l l  geogrà f ic 
infer ior a l 'e s tat a l .  s i n ó  que ;:ipun t a \ en a l  recone i xe
ment dels << fe t s  rcgiuna l s»  europeus q ue .  en c l  cas 
c a t a l à .  és t a mbé cl rcconc i ;.; c men t  d 'u n  <, fe¡ nac io
na l » .  A i .x í .  ens  d i u  ;\ J e ,andre .Vl arc ( 1 ) .  << S i  tkc l ;:i ra r
se par t idar i  de ' " l 'E uropa de l s  Es ta t s  .. no L;s a l tra 
cosa s i nó  una manera e l egan t  de d i r  4uc s 'e s tir con
t ra l a  i d cn d ' Eu ropa ,  a l  con t rar i  i d i l'cren tmcn t  del 
que pensen a lguns  eurorc i s t cs .  per con íusi ó .  I c s  fór
mu les t a l s  com "l 'Europa de ks nac i on s  . .  o " l ' Eu ro
pa  de l e s  p ii t r i es·· . co rrec tament  i n terpretades . a l l i be
rades de l a  h i po:cca esta t a l . scr icn no so lamen t  accep
tab les .  s i nó  cloc t r inn l mt:n t  per t i nen t s .  l 'crò.  com que 
han es ta t  u t i l i t zades abus i vamen t .  i amb un sen t i t  
host i l  a l  fcclcra l i �me ,  poden ésser aga fades  a m b  més 
pro fi t . pur i ficades i resumi des d 'una nr nnera sufi c i en t· 
men t  fidel arnh la fórmu l a  menys compromcsn de 
" l 'Europa de Ics rq,ions .. » .  l c 01i't i n u a  d i en t :  « L s a 
Ics  reg ions  on es re vel a  l a  rea l i t a t  d ' E u ropa .  no a ls  
F s t a ts » .  

E n  u n a  v i s i t a  que v a  fcr a Ba rcelona Jcnn  Rey . cx
p rcs idcn t  de la  Com i s s ió  de lc, Comun i t a t s  Europees, 
ara farl1 t res a ri v s .  cm \,t ad reçar Ics següents p arúu
l c s .  que no  po�lré ob l i d a r  ma i : « Cacln  vegada que 
va ig  a fü l l'c c lona .  cm sen t o  més cata l ii .  Comprenc 
mol t  bé t: l s  c a t n l :ms .  pcrqut: jo no sóc més que un 
va ló  de L icjn q ue creu p rofundamen t  en  I T :1wpa 
de  Ics  reg ions .  A rr ibmò mol t  av i a t  c l  d i a  en q •. :_,  l es  
reg ions t in gu i n  u n  gran pes  po l ít i c  d i n t re cl 'Eul·lp<1 
Comu n i tà r i a .  D 'aquí  a poc t emps .  t i ndrem un P:! rh·  
ment  europeu e leg i t  per su fragi u n i versal . en e l  q c1 al 
h i  hau rit cl ucs Cambres : u n a  Cam bra d 'Estats i una  

Camb ra de I cs  Reg ion s .  Se rii ,r l e shorcs quan c l  pob le 
d ',\ 4u i tii n i a .  de Bre t a n y a .  d 'A ls l1 c i a .  de  Cat:i l u nya i 
cLd t n: s  c, t :i ran d c:gud : t 1 1 1t: n l  rep resen t a t s  a I c s  i n st i 
tuc iuns curo pce, .  \\í , suu jLJ \ C i to t  u i xò ho  veureu 
a r 1 1 b  scgur c t , 1 1 .  Jo ja  sóc ve l l .  però u s  d ic  4ue  tamb..: 
pcnsu \ t' t t re-h o » .  

Ot: l 'adm i n i s t rac ió  dels Lander akrnanys en podrem 
t reure .  seguramen t ,  l l i (;ons mo l t  i n s t ru c t i \ Cs .  a i x í  corn 
de ls  casos cl ' a lgunes reg ions aut ònomes i t a l i anes .  c te .  

dJ  una  co;,a 0s  l 'cn focamt: n t  i dea l  de l ï ·. u ropa de 
l es rcµ i on s .  i una a l t ra cosa . gcnera lme 1 1 1  d i fe ren t .  
é_s l a  rcB l i t a t  de  Ics pol í t ique s reg iona l s  cu ropl'l.: s ,  j a  
s i a  d e  les Comu n i ta ts  o de l s  E, ta t s europeus .  Cata 
l unya n ecess i ta ten i r  c:n c l  cor  aque l l c n focwnen t  idea l  
i en c l  cap les n:a l irnt s  de cada d i a .  Ca l . per tan t .  
conè: i xcr I cs expcr iè:nc ic s  d e  les po l í t i ques regi onals 
a lc 11 1 : 1 1 1ya , francesa .  i t a l i ana .  c te .  

c l  Formar ca t a l an s  per a Furopa és  un a l t ra tasca 
mo l t  i m port a n t .  No es pot fer res del que e, 1Jor ta  
d i t  n i  de l  que  es  \ 'O i  d i r  encara sense que ho  port i n  
a b 1  priic t i ca uns  home,  i unes dunes i l·l u s i onats  per 
la idea  europea i. , i ]  11 1 r, 1 e i x  temps .  ben prepara t s .  
Carn l u n �  a ncccss i t a  bens func i onar i s  que la  rcprc·
sc n t i n  més endavan t  a i cs  i n s t i t uc ions  comun i t i1 r i c· s  
-Com is s ió .  Consc l l  de ,\ l i n i s t rc:s. Par lamen t ,  T ri buna l
dt: J u s t íc i a .  Com i t è  Lconòm i c  i Soc i ;r l- i a a l : rcs
org;:r n i smes i i n s t i t uc ions  d ' in tegrac ió  europea no co
mun i t à r i es .  Cal  prepara r  empresar is  a m b  men t a l i t a t
euro pea . i t :rrnhé po l í t i c s .  cconom i;;re, . jur i s t es. tèc
n ic s .  c: tc .  i\4ucs t  0s un c:1mp  en c l  qua l  s 'ha  de t re·
ba l l a r  amb uns p lan te jamcn t s  a mitja i a l l arg tcrrn,: .
t o t  recone ixen t  que  ks  capac i t a t s  dds  seus c i u t adan,
són c i s  m ..:s bons recu rsos de 4uè Ca ta lunyn po t  d i s
pusar.

f i  Dc l 1 n i r  la \ 'OCac ro  econ òm i c a  ca ta lana d i n s  l ' Eu
ropa u n ida .  en func i lÍ d 'u n es pol í t i ques i ndus t r i a l .  
ag rícol a .  de serve i s .  d ïn fr:i s t ruc tura . ct e . .  traçades 
n rn b  i n tdl igè: nc ia  i v i s i ó  de fut ur . Cat a l u nva rnnst i ·  
t ue i,  un espa i  econòm ic  i m por tan t  d i n s l 'E u ropa Co
m u n i tàr i a  i nc?ccss i ta t e n i r  mol t c l a r  c l  d i agnòst i c  d.:: 
k, seves  possi b i l i ta t s  compe t i t i ves ac tua l s  i I cs  l í
n i es del seu desenvo l upament cb anys  a ven i r .  

g 1  ConL' i :,;cr  r:,ren d ' i n fl uè:nc i a  econòmica  d e  Cat a
l uny<1 , ,t i ,, í  corn Ics pol í t i ques cconòm i4ucs de l s  po
bks  \ c'ins .  ¡,er a formar conjun tament  amb c l i s  un 
t .: i x i t  sò l i d  d ï n t e rrenc trnc ions  comerc i a l s .  E n  a4uc,t, 
momen t s .  lc, ref ions  del  sud de  frnnça estan e l abo
ran t  un p l a  a deu anys per a fer fron t  a la press i ó  
cornpe t i t i n1 que: J)I'C \ eucn q u e  c i s  arr i barit de Ics re
g ions  del nord ü ' r.spanya que s 'hag i n  incorpora t  al 
:\krca t  Com ü .  !\o es pot desconè ixer  l ' abast de sem
b l an t s  i n i c i n t i \ C S n i  d,.: 1 :-.ar cie reacc ionar  de la ma
nera que con\ · i ngu i  a ls  i n teressos de l  fu tu r  de Ca
t , i l unya .  

Es pod r i en  encarn anomenar mo l tes més coses a fer, 
però totes e l le s .  i l es ja c i tades . es podr ien resu m i r  
e n  una  de so l a :  f e r  de Ca ta lunya u n a  ver i table regió 
europea .  un cas model ck I egi ó europea au togovcrna
d a .  t en i n t  mo l t  p rese n t  que  Ics reg ions han d 'ésser 
p rec i samen t  l e s  cèl·l u les bàs i q ues d 'u n a  nova est ruc
t u ra po l í t i ca  con t i nen t a l  autèn t i c ament democràt ica . 

Tot el q ue s 'acaba de d i r  p re t én  const i t u i r  el p rojec
te d 'u n  programa de coses a fer per a :;,:onscguir  
que  la i n corporac ió de l 'Es t a t  espanyol  � 1  Mercat 
Comú s igu i p ro f i tosa per a Ca ta luny :i des d 'una pcrs
J'Cc ! i \,t i n tegrada i deològic a ,  pol í t i ca .  econòmica  i so
c i : i l  E n  func ió  d 'a i.xò to t  c l  que s 'ha  d i t  sobre e ls 
p: 1riirnetrcs i n s t i tuc iona ls de l a  par t i c i pac ió  d 'Espanya 
i . per t an t .  de Cata lunya ,  a l  f\f r rca t  Comú (s reflex
del pr imer esglaó amb c l  qual  Ca ta lunya  s 'ha de t ro
bar en d procés i rrt:vc r s ib lc  de cur�a cap a Europa .

( l ) Alexandre MARC i Guv HI'R:\'-ll, Con/re les E. 1 ,l!s,
les régions <i 'Eiirope. Colkct 1on Region s ,  PressL'S
d 'Europc ,  Parí s .  1 973.  
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1/1 
ESTUDI DE L'OFERTA l DE LA DEMANDA DEL MERCAT 

PART PRIMERA: ANÀLISI DE L'OFERTA 

l. PES RELATIU DELS ECONO:\IISTES EN
EXERCICI LLIURE

Comentaris al quadre l 

Poc pes relatiu de 'l'Exercici sobre el total d'econo
mistes. Si comparem amb l'estudi anterior, realitzat 
iobre dades del 1973, 

Any 

1973 

1978 

QUADRE l. 

% S!Collegiats 
Dedicació 

Exercici lliure 

12,6% 
15 % 

l\i." Col·legiats 
Dedicació 

Exercici lliure 

100 
100 

Distribució dels economistes per activitat 

DADES: % S/total economistes. 

69% 
Empresa privada 

2. TIPOLOGIA DELS ECONff\!ISTES EN EXEH
CICI LLIURE

l. En percentatge, els segments que es dediquen
més que proporcionalment a l'exercici lliure són:

Homes. 

:\!és dedicació relativa com més edat. 

Col·legiats. 

Qt:ADRE 2. 

veiem un creixement absolut molt considerable (fac
tor multiplicador 4) i un creixement relatiu també 
significatiu. 

Causes 

L'entrada de la titulació de llicenciats Pn Cièn
cies Econòmiques per a les oposicions a l'Institnt de 
censors. 

El fort creixement de la demanda ('n els dos o tres 
últims anys. 

� ..., 'º 
,:; 

(lJ <:: 
- a .t; 

·s
<":! 

10% ·[3 13 % 
·� 9% 2 

¡� :, "' "' .::: 
W < 

2. No entenem com un 5 % dels economistes un col
legiats cs dedica a l'exercici lliure, atès que é·s re
quisit imprescindible per al seu exercici estar donat 
d'alta de llicència fiscal. És símptoma que patim in
trusisme per part dels mateixos economistes. 

.3. És molt reduïda la pariieipació de la dona a des
grat cie tractar-se d'una activitat molt adequada per 
a la professional casada, en permetre un horari He

xible. 

Tipologia delY economistes que es decliqum a l'exercici lliure: 

DADES: % S/total economistes. 

% SEXE EDAT COL LECIAT 
2b 26% 
24 

20 < 
16 15 % z 

13% <1'.
12 13 % ---------- --------- ,...., 

10% f-
8 9% 

5% .... 4 ,'. 

o 
Homes Dones -30 anys 30/39 anys + 39 anys SI NO 
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3. ACTIVITAT �vfARGINAL (PLURIOCUPACIÓ)

El 13 % dels economistes desenvolupa diverses activi
tats remunerades. D'aquestes, un 9 % ho fa al'àrea de 
l'exercici lliure. 

Aquest fenomen pot tenir dues causes: 

a) Es tracta d'economistes que treballen en activitat
dependent mitja jornada i dediquen l'altra meitat a
l'exercici lliure, amb fins per a arribar a establir un
despatx en el futur i dedicar-se llavors en exclusiva
a l'exercici lliure. Això és degut a la manca d'ajut
econòmic per a establir nous despatxos.

b) Es tracta d'una forma de pluriocupació penna
nent, amb mitja per a obtenir uns ingressos marginals.

En cl primer suposat, pro1xisem acabar amb aquesta 
situació mitjançant l'establiment de soport econòmic 
suficient que permeti des del començament una dedi
cació 100 % d'exercici lliure. 

En el segon suposat estem de bell nou davant una 
altra variant dïnstrusisme prcfessional, que afecta a 
aquells que es dediquen plenament a l'exercici lliure 
de la professió. Amb l'agreujant que un 40% d'aquells 
que actuen en exercici lliure com a activitat margi
nal, tampoc no estan col·legiats. 

4. AREES D'ACTIVITAT

Comentaris al quadre 3 

Sembla clar que per ordre d'importància podem es
tablir els grups següents: 

QUADRE 3. 

Activitats bàsiques per a l'exercici lliure: 

Fiscal 
Auditoria 

66% 
54% 

Activitats mitjanament desenvolupades: 

Organització empreses 18 % 
Finances 16 % 

Activitats poc desn1volupadcs: 

.'vfarketing 
Informàtica 

4% 

2% 

Hem de destacar que hi ha un 15 % de dedicació a 
altres activitats: laboral, comercial, comptabilitat, etc., 
cosa que dóna peu a pensar qne poques o cap àrea 
de la gestió empresarial escapen a la possible inter
venció dels economistes en exercici lliure. 

També és important comentar que aquelles activitats 
mitjanament i poc desenvolupades presenten una ex
pectativa positiva de cara al futur a curt termini, 
atesa la conjuntura actual de l'economia. 

Di.�tribució dels economistes en exercici lliure per àrees d'activitat 

DADES: % S/economistes tn exercici lliure. 

66% 

54 % 

16 % 13 % 15% 

l l 4% 
2% l l l l 

FISCAL FINA'.\'CES AUDIT ORG EMPRE. MARKET. INFOR.\I. ALTRES 

5. TIPOLOGIA DELS GABI:'\ETS D'EC01''0.\llS
TES

Comentaris al quadre 4 

Els trets que defineixen el tipus més abundant, entre 
cis despatxos d'economistes dedicats a l'exer<'ici lliurE' 
són els esgüents: 

Hores setmanals de dedicació superiors a la mitja
na, atès que un 34 % dels despatxos existents treballen 
més de 40 hores i en un 29 % d'ells s'arriba a treba
llar més de .50 hores setmanals. 

Els despatxos són relativament nous, atès que el 
53 % d'aquests no arriba a tres anys d'anti6ruitat 
d'ells gairebé la meitat tenen menys d'un any. 

La majoria dels depatxos són de tipus petit: 

Un 34 % es compon d'un titular únic. 

Un 23 % no disposa d'auxiliar. 

Un 22 % té un sol auxiliar. 
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El 60 % dels titulars de despatxos obté cl 100 % dels 
sèus ingreS<Js pel lliure exercici. 

El 40 % restant obté ingressos per altres activitats 
(pluriocupació dins l'exercici lli�re). 

Potser, i sense disposar de has<' e,tadi.,tic.t 1wr " 
aixG, podríem concloure que el desp�tt�m 111t'·, pl'tit, 
són els cie recent creació i els mt'·s .�ran, els ni.-·, 
antics. 

Qt:ADRE 4. 

Tipologia dels despatxos d'economistes en exercici lliure. 

l. Hores setmanals de dedicació.

17 % 19% 34 % 

Fins a 30 hores 30/40 hores 4C!.'50 hores 

2. Antiguitat

25% :28 % 7% 

l any 1-3 anys 3-4 anys

3. Nombre de titulars per despatx

34i :26 '*

Titular únic Altres economistes 

4. Nombre d'auxiliars

23 % 22 % 3·1 'l 

CAP 

5. % ingressos obtinguts per o:nc:ici lliure

GO 'l 

100 '1 

D:\DES: J S /cconomiste Pn exercici lliure. 

16 '.i' 

19% 

+ 50 hores

39% 

+ 5 anys

4X 

Altres N.S.i� C. 

9% 

:2-3 +.s... 

50 :i 



6. -"IOTES SOBRE L'E:sl(.)UESTA REALITZADA.

:\l marge dP Ics dades directam("nt referides a la nos. 
tra Ponència i lllle haurem analitzat fins aqut•st mo
ment, l'Onsidnem l¡ue seria imprescindible conèixer 
algunes dades generals incloses a l'enquesta: però re
terides al segment conc-ret dels Economistes en Exer
cici lliure. Concretament. ens referim als punts se
güents: 

Especialització: úrees, mitjana. 

Realització professional. 

i\ïveÍ) d'ingressos. 

Dades personal: Edat 

Presentació a oposicions. 

Tendència política. 

De moment i en disposar c!'.H¡uestcs dades per al 
total del col·lectiu Economistes. no entrem a la spva 
anàlisi, lX'r considerar que escapa a J'úmliit concret 
de la nostra Ponència 

7. :\SPECTES QUALITATIUS DE L'OFElffA
D'ECOl\""O\IISTES EN EXEHCICI LI.IURE.

l. Espccialit;:.ació.

Seria convenient definir en cl si d'aquesta Poni·ncia 
una actitud Pnfront de la 11tilitat de l'enfocament 
qnc cl Pla d'Estudis de la nostra carrera nix>rta per 
al desenvolupa1ncnt cie Licti,·ital profrssion«I en exer
cici lliure. 

Recordem que les àrees d'activitat en qui' treballem 
són moltes i molt diferents, com hern vist en el 
punt 4. 

Si acudim a la informació obtinguda pn la h1vcsti
gació Qualitativa (que es reflecteix a l'annex l) po
dem concloure en el sentit següent: 

És necessari introduir una veritable cspcl'ialitzal'iÚ 
en el Pla d'Estudis de la carrera. 

Fins al moment, l'es1x-cialització i l'i seu cost. han 
reeaigut individualment sobre cada un de nosaltres. 

Tamb<'.· és necessari disposar d'un centre d'e�peci.1-
lització per a postgraduats. 

2. Hcciclatgc.

Lt·s c ircumstimeies en què es desenrotlla la nostra 
activitat, condicionen de manera ineludiblt> L impe
riosa necessitat d'urw constant posta al diu de les t,\c
niques no,·es i de lf's rnodifical'io11s legals que es pro
dueixen. 

Per a cobrir aqtwsta necessitat, hauríem de disposar 
de clos mitjans avui dia inexistents o 1xK evolucionats: 

Una l'Scola de reciclatge professional (lp1c es po
dria ocupar també dels aspectes d'espeeialització). 

L:n centre de doeumcntació i d'infonnació posat al 
d i,1 de manera constant i de forma sistematitzada per 
mati·rics. 

:3. illtrusisme amb altres activitats. 

La investigació qualitativa posa de manifest una clara 
falta de definició sobre cl que és l'economia i sobre 
les que fan els eco1w111istes.

Aquesta sit11ació pru, O L'a una manca de límits en
tre la nostra activitat i la d'altres professiona!s: 

Titulats mercantils. 

Advocats. 

Censors cie comptes. 

Gestors administratius. 

Enginyers, etc. 

Com a dada quantitati,·a de la qual disposem sobre 
cl particular, destaquem' que el 41 % dels economistes 
collegiats s'han presentat a les oposicions de Censors 
de Comptes. 

Da vant d'aq11esta situació plantegem diferents interro
gants com a base per al seu posterior debat: 

l'odem aportar q11eko111 els economistes en exercici 
lliure per a aj11dar a configurar una definida imatge 
pública sobn· la nostra activitat? 

Hl'ln d'acceptar l'adnal sittiació de solallnment 
encreuament de la nostra activitat amb altres ? 

Cuin i·s l'enfocament per a canviar la situació 
a�tuaP 

J'roposar anTs restringides i exclusives per als eco
nomistes. 

\lillorar la no.,tra formació per a desp]a(,:ar altres 
professionals en basc a una més gran eficàcia. 

PART SEGONA: ANALISI DE LA DEMANDA 

J. SITUACIÓ ACTL'AL.

Tal com es rdlectf:'ix en la lnvcstig,lció Qualitati,·a 
que ha st•n·it de base per a l'elaboració d'aquesta 
PonènciH, som en un moment de forta expansió de 
la demanda. Cn fet quf:' confirma aquesta conclusió 
1'.s t'I forl increment d'pconomistes en exercici lliure 
cimant els últims cinc anvs, tal com hem vist ante
riorment. 

2. CAUSES DE LE\J'A:\Sló DE LA DE\IAN'DA.

Podem establir dues grans causes: 
a) La crisi cconumica ge11cral. La nostra conjuntura
ecm1òmica condiciona que:

l .es empreses prefereixen contracta r assessories ex
tenws abans de decidir-se a ampliar ks seves planti
lles cie tè·cnics. 

La necessitat cie reestructurar cis costos de les em
preses com a P1itjà d'intentar millorar la seva renda
bilitat. 

Assessorament i elaboració de dictàmens tècnics en 
casos de: expedients de crisi, expedients de regula
ció d'ocupació, suspensions de pagaments, etc. 
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h) La petita i la mifia= empresa (Pl.\lE).

Presenta característiques diametralment oposades al 
grup anterior; en no disposar en les seves estructures 
d'equips dt5 tècnics integrats a l'empresa. 

Com a conseqüència, cada dia PS més normal trobar 
economistes ajudant els Gerents PI\.1 E en la scvH 
gestió, sota un règim d'assessorarnest extern. 

4. Proposta de conclusions

Les circumstàncies descrites en els punts anteriors ens 
ofereixen base suficient per a sotmetre a la conside
ració de la Ponència, les propostes següents: 

Aprofitar al màxim la fase actual d'expansió de la 
demanda i atès que a la resta d'activitats dels econo
mistes la situació és restrictiva, ajudar le noves pro
mocions oe.-auè s'incorporin a la nostra activitat. 

Intentar un apropament, com a col·lectiu, a tots 
els organismes PIME que hi hagi, atès que ia hem 
vist que la demanda d'aquest segment és molt im
portant, tant qualitativa, com quantihvament. 
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1/2 ELS ECONOMISTES EN EXERCICI LLIURE

l EL COL·LEGI D'ECONOMISTES 

1. SITUACIÓ ACTUAL

Les relacions actuals entre els professionals lliures i 
el Col·legi d'Economistes són força diferents: 

Sembla que els prnfessionals 110 i;11[g11i11 sa/1er re, 
del Col·legi, i vicei;ersa

Els d'exercici lliure pensen que, encara que són 
pocs numèricament, ÚJ seva o¡Jiniú dins cl Col·legi
hauria de tenir 1111 més grans pes específic per: 

a) Són els únics economistes als íJH,,ls s'exigeix la
coJJegiació per a exercir la professió.

b) L'activitat en cxncici lliure pot ser aquella que
més ajudi a definir socialment què és un economista.

A la vista d'aquesta situació pot semblar que cl punt 
de partida és totalment negatiu. No obstant ai;,;ò, la 
Junta de Govern ha estat recentment consultada en 
aquest respecte i la seva actitud és la següent: 

"La Junta de Covem no frenarà cap tipus d'inicia
tiva que el col·lectiu format pels economistes en ex<'r
cici lliure pretengui portar a cap en el si del Col·legi, 
en defensa i potenciació dels seus interessos. El que 
no farà la Junta per nosaltres, com per cap altre se('
tor d'economistes, és intentar resoldre els nostres 
problemes cie manera unilateral. 

Els contactes haguts amb la J unta sembla que han 
dissipat dues reserves mentals importants que els pro
fessionals en lliure exerc1c1 adoptem enfront de l'es
tructura actual del Col·legi: 

No volem que es converteixi en un sindicat de
quadres. 

No volem que es limiti a ser 11,1a ,aixa de resso
nància política. 

En evitar aquestes dues hipòtesis la Junta està d'a 
cord amb la ·Poni·ncia. 

Degut a aq11estcs circumstàncies sembla que fins a 
la data els economistes en exercici lliure hem prefe
rit acudir a altres entitats professionals: Institut de 
Censors, Agrupació d'Assessors Fiscals, etc. 

De nosaltrc.�, i cie la nostra actitud t!.llfront r!Pl Col·le
gi, depèn que aquest ens pu¡.,ri.1i ajudar a treballar a 
favor de la nostra professió. 

Cn altre punt q11e ens preocupa és la possible disso
ciació entre la ideologia política del nostre col·lectiu 

i la de la Junta. �lalgrat qeu els resultats de l'en
q11esta no es disposen a nivell dels diferents segments 
d'activitat, a nivell global es desprèn que el 56 % dels 
economistes manifesta actituds polítiques de la social
clemocrúcia cap a la dreta i només un 34 % declara 
actitud, marxistes. A(¡nest resultat a nivell global, es 
pot decantar prPs11miblernent encara més cap a ia 
dreta per al nostre sector : professional. Per a una 
confirmació ohjPtiva d'aquesta hipòtesi, haurem d'es
perar a disposar de lt>s dadt's cie l'enquesta més ela
borades. 

Els economistes q11c actuem en la professió lliure es
tern co11\·cni;uts que som el camí més viable, per a 
conformar 111w definida inwtge pública de l'econo
mista, spmpre suposant uns nivells adequats de res
posta professional i tècnica. És nuelcom similar al 
'l'.1e passa l'n altres col·legis professionals, com el 
d advocats, on el nombre d'advocats en exercici lliu
re és relativament baix, però recau en ells la imatge 
pública de la profrssió. 

2. POSSIBLES ACCIONS

PLANTEJAR AL COL-LEGI

PROPOSTES PER A 

En línies generals plantegem com a const•oüència de 
!'anteriorment exposat, uiw 'més gran participació i 
1111diè11cia cri la nwrxa del colle�i. Fins i tot potser 
mitjançant la creació d\ma estructura paralela i C'S
pccifica per a nosaltres dins el Col·legi, i que sigui 
plenament representativa del nostre coHectiu. 

A nivell de propostes concretes, podem sotmetre a 
dt·bat, dins el col·loqui que seguirà, els p11nts se
'�üents: 

a) Proposar la modificació del Pla d'Estudis de les
facultats universitàries de manera que hi hagi una
especialització d'origen per a l'exercici lliure.

h) Cal definir una actitud per a acabar amb l'in
trusisme d'altres professionals, i fins i tot, d'alguns
econrnnistes.

c) També és nccessnri que el Col·legi sigui la caixa
de resso11ància que ens permeti acabar amb Ics àrees
d'activitat rl'stringida pn a altres professionals afins. 

cl) El Col·legi ha d'avantposar i donar prioritat a
la qualitat cie l'actuació professional, per damunt de
plantejaments polítics o ideològics.

e) Crear un sistema que vetlli per la qualitat dels
treballs realitzats pels economistes en exercici lliure, 
exigint responsabilitats en els casos d'actuacions de
ficients.
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f) Cn·,ir el mt·c.ini,111L: qut· PL'llllt'li atorg,1r cr,·d1ts
¡x-r a la crea( iú cit· 111>t1, t!<',pal.\o, proks,ionab.
g) El CoHt>gi hauria d<' ,l'r d t urn p,·r a infonn.u
les nove, promo('ion, d(' lt·, po,,il>1lit.1h I prol,lema
ti<p1es de la nostra adi1·itat, com ,, mil.1a mt'·, ,,·gur
perquè· aquest,1 adquirl'ixi pre,tigi i rL·,,011Ú11cia

h) Crear ]'estnictura ad<·q11ada p,·r ., hcilitar 1'1·,
pe<"ialització i el reciclatge proft·,,ion.11.

i) Cn·ar im ,en·ei l'Íi<"a�· de dtH'llllH'ntaci" 1 inlor
mació profcssio1•al, prinC'ipalrnt·nt en ks ún•1·s fbcal
i lahoral.

------------- ·----

i) l] ï.ol·l<'gi hauria dt· donar ,11port al, ,1·11s 111e111-
hres t•n cas .de litigi derl\ at de k, .,<·1 t•, ,1ct11.1l•io11,
professionals.

k) Aproximació del Colkgi als organisme, r111e mM
quen les coordenades de la no,tra acti1 i tat assn<"1a
Administració central i lo<"al, dc. 

l) El CoHegi COlll a col·lectiu h,1111ü de t<·nir and1i·11-
cia en temes dïnteri>s públic tal com: rdorrna fiscal.
plans cconòrnics de Govern, C'lc.

m) El CoHi>gi hauria dC' fo111Pntar J'inteH',111vi d't�\
peiii•ndes entre els ec:onomistes q uc e,c1Te:·ixen la
lliure professió.

:\bans de donar pas al col·loqui l[lH' pcn11eti a1,alit
zar aquestes conclusions pr0\'ies, ampliant-les o mo
dificant-les hem de dl'i:-.nr clars tre� punt\ bàsic:s:

:-\) El Col·legi no ens resoldrú re, nuc no propos('lll 
i efectuem nosa ltrc� ma teixos. 

B) Tenim la garantia de Ja !unta eu ('l sentit de que 
no frenarà c,tp actuació nostra, podent 1:rn11dir d'un
c:ert tipus d'autonomia.

C) L'únic sistema de clarific:ar la nostra posició i
i)otenc:iar-la. comistl'ix en forne11tar la i11corporaciú de
nous elements a l'activitat cl'exercici lliure i ajudar
nos perquè el nostre treball millori en qualitat i tec
nicisme.
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1/3 ANNEX

INVESTIGACIÓ QUALITATIVA 

INDEX 

1. ANTECEDENTS

2. COMENTARIS GENERALS

3. CONCLUSIONS GENERALS

4. CONCLUSIONS PER AREES

4.1. PERFIL DEL PROFESSIONAL. 
4.2. LA DE\fA'\TDA. 
4.3. LA FORMACIÓ UNIVERSITÀRIA I L'ESPE
CIALITZACIÓ. 
-H. EL PROFESSIONAL LLIURE I EL COL
LEGI

D'altra banda, potser les conclusions siguin una mic;, 
esbiaixades. en tant que qui redacta aquest inforn1t• 
es troba im111crs plenament t'll la prohlemiitica qut' 
s'analitza. Conscient d'aquest fet, s'ha intentat athp
tar l'actitud mt>s objectiva en ar¡11cst respect('. 

Descrivim aquests antecedents pcn1u<'· en in\·t·stiga
ció qualitativa tot {·s significatiu, fins i tot la mateixa 
data d'informació. 

2. COMENTARIS GENERALS

La dinúmica de grup es \·a desenvolupar en les cir
cmnstàncies següents: 

Data: desembre uns.

Lloc: locals del Col·legi d'Economistes. 

5. LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA l LA PONl!:NCIA Guió d'entrevista: Plaborat pel coordinador <le la 
ponència a la primera fase. 

1. ANTECEDENTS \-!odcr.1dor: F. cie Quinto. 

La Ponència cl"'Economistes en Exercici Lliure" f's, 
sense cap dubte, la més conflictiva cie totes les pro
gramades per al I COl\GRÉS. Diversos fets ho 
proven: 

Durant molts mesos fou totalment impossible acon
seguir formar un grup de treball per a la Ponència, 
pn la dificultat de trobar gent disposada a això. 

La dinàmica de grup convocada al final cle desem
bre passat, va acomseguir poca audiència. Aquest fet 
pf'r ell mateix no és representatin, en tant que la ma
joria de les dinàmiques convocades per a les ponèn
cies van tenir una acollida similar. 

El conting11t de la informació obtinguda en la sc-

Producció d'informació: inegular, abundant en al� 
guns punts i ambigua en la resta. 

Un dels assistents va abandonar aviat la reunió i en 
alguns s'aprecià una urgència per acabar, abans, d'u
na hora del començament. 

To emotiu: hauríem de parlar de frustració gene
ral però no manifestada directament, sinó degut a la 
cliflcultat del menyspreu envers el CoHegi corn a en
titat. Els professionals lliures estan molt orgullosos de 
l'activitat que desenvolupen, han superat individual
ment dificultat superiors a les que normalment tra
\'essen altres companys assalariats i es consideren en 
un pla superior respecte a ells. 

miclinàmica que es pot realitzar, demostra clarament 3. CONCLUSIONS GENERALS
un total clirnrci entre cl col·legi i els professionals en 
exercici llime. · 

Durant cis últims clos mesos s'ha intentat de nou 
repetidament configurar un grnp de treball, amb re
sultats molt pobres fins a la data. 

Les conclusions que reflectim en aquest informe pro
cedeixen de diverses fonts: 

La semidinàmica realitzada. 

Dues reunions amb l'objectiu de constituir un 
equip de treball o ponència. 

Opinions i actituds reflectides per diversos é"Jl11-
panys, en exposar-los la situació i la necessitat que 
coHaboressin amb la ponència. 

l. Total i absolut divorci entre els professionals en
exercici lliure í el Col·legi (i viceversa).

2. Sentiment de superioritat, conscient o no, enfront
de la resta dels economistes.

3. Necessitat cie que la imatge pública de la profes
sió sigui clonada per les ach1acions dels professionals
lli11res.

4. Gairebé total impossibilitat d'aconseguir quelcom
positiu, pel seu poc pes numèric dins el Col·legi.
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5. Falta dt> concreció en la imatge pública dels 4.2. LA DE\IA:\'DA
professionals en exercici lliure, de la seva funció i
dels economistes en general.

6. Fase clarament expansiva de la demanda en
aq11est sector d·activitat.

De tots els fets, el primer i últim són els més im
portants que constitueixen les causes bàsiques de la 
situació descrita a l'apartat ANTECEDENTS. En 
llenguatge pla podrem dir: 

El professional Iliure no vol saber res del Col·legi. 

El professional lliure estit actualment saturat cie 
treball. 

4. CONCLUSIONS PER ÀREES

4. l. PE RFI DEL PROFESSIONAL

L'economista en exerciL'i prest>nta, en principi, els 
trets següents: 

És rt'lativarnent jove. 

Ha treballat generalment durant un període nH:s 
o menys llarg a l'empresa pri\·acb.

Ha passat un període inicial molt dur en termes
de diners. 

Ha hagut de realitzar 1111 esforç molt fort i cons
tant per n1antenir-se al dia en els seus coneixements. 

Té un fort sentiment de suport cap a altres co1Í1-
panys en exerc1c1 lliure, i un ressentiment de menys
preu cap als qut> treballen com a assalariats. 

La seva ideologia és bàsicament conservadora, en
cara que no sempre i a qualsevol cas adopta una ac
titud de tolerància cap a totes les ideologies. 

No li agrada manifestar-se públicament sobre el par
ticular, i és molt passiu. 

No considera en absolut com a professionals lliu
res aquells que realitzen funcions similars en régim 
cl'assala ria ts. 

Per exemple: assessor fiscal en una empresa, estudis 
conjunturals en un banc o auditor en una C'mpresa 
d'auditoria. 

Se li supo�a una dara vocació d'economista, al 
contrari del que succeeix amb els assalariats, per 
exemple. 

El fet. de treballar en una fase prèvia inicial en una 
o divt'fses empreses, c's considerat com a positin. per
què permet conèixer per clins el marc en el qual
més tard desenvolupa_rú el seu treball com a assessor.

Hem de destacar que l'economista en exercici lliure 
no considera en absolut com a un igual aquell que 
treballa mitja jornada com a assalariat i obtè un so
bresou com a assessor. Podríem dir que enfront d'a
q1wsts adopta nna actitud clarament nega�iva i els 
considera com a intrusos en el seu terreny. En con
seqüència, els trets que hem apuntat anteriorment 
són atribuïbles amb exclusivitat a aquells r:iuc cledi
q11en el 1()0 '.;'., de la seva activitat a l'exercici lliure, 
o que es troben a punt d'aconseguir-lo a curt termini.
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La demanda d'economistes en t>xercici llime t>stú c·n 
forta t>xpansió, com ia hem dit abans. Div('rsos son 
cis motius que condicionen anuesta sít11ació. 

La crisi gPneral qlle em¡wny les t>mprt>ses ,, r-011_ 
tractar servt>is externs, abans nne augnwntar p!anti
tilles amb tècnics. 

La Reforma Fiscal actualment en muxa c1ue ha 
provocat: 

La insuficiència i la incapacitat dels gestors ¡wr a 
donar rt>sposta a h demanda. per la creixent tecni-
ficació dels problemes. 

Quelc:om semblant succet:ix amh els advocats c¡11e 
anaven actnant corn a assessors fiscals. 

Un desbordament total de l'empresari dt> la PI\IE, 
cb\,tnt d ·aquesta nova problt;màtica. 

També de la erisí general es deriven altres ft>nò
rnens q11c incrementen la demanda. 

Augment de la conflictivitat laboral. 

Assessorament en casos d'expedient de cns1s. de 
regulació de feina i de suspensió' de pagaments. 

Necessitat cie reestructurar moltes empreses amb 
vista a reduir costos. 

4 .. 3. LA. FOH\IACió UNIVERSITÀRIA I L'ESPE
CIALITZA.CIO. 

Les conclusions en aquest camp són plenament coin
cidents amb lt>s obtingudes amb la resta de sectors . 
cl' economistes: 

Cal modificar cl pla d'estudis per a obtenir més uti
litat i més especialització. 

El domini que ha de tenir un economista en exer
cici lliure, respecte a les tècniques de management

és molt més gran, i més necessari, del que ha de 
tenir un assalariat. 

En efecte, el professional lliure juga constantment 
amb el factor i11seg11retat. Si no obté solucions adc-º 
quadcs per a problemes concrets perdrà els seus 
clients. 

Pt>nsem qae actualment cis professionals lliures estan 
actuant en els camps més dispars: 

Estudis de conjuntura. 

Estudis de costos-rendabilitat. 

Finançació. 

Estudis de mercat. 

:Vfarketing en general. 



�farqueting en general. 

Organització administrativa. 

Organització comercial. 

Comptabilitat. 

Fiscal 

Au<litoria. 

Laboral. 

Tots aquests, i potser més, estan actualment fent cis 
professionals. Per a ells hi ha dos matisos importants: 

Coneixenwnt suficient per a treballar amb soltura 
a les diverses àrees. 

l\ccessitat absoluta d'estar al dia en coneixements, 
principalment a Ics àrees cie Fiscal, Laboral i Finan
<;ació, i en totes les altres. 

És evident que la Universitat no dóna resposta ade
quada a aquesta necessitat i que el Col·legi tampoc 
no ho fa per ell mateix i, el que és m¿.s greu, tam
poc no intenta canviar la situació a nivell d'ensenya
ment a les facultats. 

L'especialització i el reciclatge s'ha fet, en la ma
joria dels casos, amb mitjans propis. 

4.4. EL PROFESSIO:\'AL LLIURE I El. COL
LEGI 

A) Situació actual

El professional lliure és comcient de la seva infe
rioritat numèrica enfront dels economistes assalariats 
i per això accepta a repel que actualment el Col·legi 
s'oc11pi poc de la seva problcJllàtica concreta. 

La posició actual enfront del Collegi és de total 
al/11nyanient. Fins ara l'Avaluació Clobal era l'únic 
que el professional rebia pel fet d'estar col·legiat, ara 
ja ni això. 

Aquest allunyament mntu fa que cl professional 
lliure es dirigeixi a entitats on troba mé�s su¡xirt i 
gPnt amb una problemàtica general: Institut de Cen
sors, Agrupació d'Assessors Fiscals, etc. 

El professional Iliurt:: considera que el Col·legi aca
barà convertint-se t'll: 

a) Un sindicat de quadres, per als assalariats.

b) Una plataf arma política, -per als membres de la
Junta.

D'altra banda, hi ha un total divorci entre la ideo
logia i les actituds polítiques dels economistes que 
ens ocupen i dels membres de la Junta. A partir 

d'aquí, sulxons('ÍCnhnent es confia poc en una pos,i
ble solució d!' la situació actual. 

B) Propostes per al futur

Pnrtint de la basc que: 

a) Els professionals lliures són cis únics que neces
sàriament han d'estar coHe)!iats per a desenvolupar
la seva professió.

h) La demanda del mercat està en forta e.,¡xrnsió.

Els professionals llimes exigeixen una més gran par
ticipació i a11diè11cia en la marxa del Col·legi, a pesar 
de totes les circumstàncies act11,1ls descrites anterior
ment. 

Est,,n com·cn�·11ts que la professió lliure amb 1111 
nivell adequat cie resposta, és l'únic mitjà per a con
formar una imatge pública de l'economista. És que]. 
com similar al 4ue s'esdevé en altres collegis pro
fessionals, com el d'advocats, on el nombre dels 
advocats en exercici llime é-s relativament baix. però 
recau en ells la imatge pública de la professió. 

Per això, els professionals lliures han de tenir acci-s 
al òrgans de govern del CoHegi per un altre sistema, 
ja que el seu nombre reduït els impedeix de fer-ho pel 
sistema de votació directa. Estan disposats a crear 
fins i tot una secció especial que presti serveis espe
cials en funció cie les seves necessitats i finança<la 
per clis mateixos. 

Un cop aconseguit el punt anterior, les propostes 
concretes per a l'actuació del Col·legi són: 

:\!odificar i racionalitzar el Pla d'Estudis de Ics 
facultats universitàries. 

Acabar amb les prebendes l'actuació d'unes certes 
"en pelles" dins el CoHcgi. 

5. LA INVESTfGACló QUALITATIVA l LA PON�NCIA

La teoria cconòlllica no pcoporciona un cos de con
clusions establertes aplicables immediatament a la 
política. És un mètode rni·s que una doctrina, un 
ararell mental, una frcnica de pensament, que ajuda 
al q11c la posscei., a obtenir concl11sinns correctes. No 
és difícil en el sentit en nuè ho són les tècniques 
però el fet que les seves formes d'expressió siguin 
molt menys precises que ,1questcs, fan difícil la tasca 
de comunicar-la directament a la ml'nt dels estu
diants. 
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.......+-!+++-- CONGRES 
4-++-+--+-l,,¡I D'ECONOMIA 

l D'ECONOMISTES 
-++....+-++-l DE CATALUNYA 

2/1 
l NTRODUCCló 

La ponència que presentem a continuació intenta, 
d'una banda, conèixer les característiques principals 
del sector d'economistes que desenvolupen llur tre-
ball com assalariats a l'empresa privada i, d'altra 
banda, la seva problemàtica específica. 

Les op1mons r¡ue a continuació expressem s'han ·ela-
borat en base a: 

El llibre El Economista en Catalurïa publicat pel 
Collegi d'Economistes el 1976. 

Una enquesta àmplia adreçada a tots els eco no-
mistes de Catalunya amb qüestionari estrncturat, rea-
litzada el gener d'aquest any per l'Institut DY�1 de 
.Barcelona. 

Una reunió de grup celebrada el febrer amb una 
selecció cl' economistes assalariats al servei de !'em-
presa per a realitzar informació i op1mons sobre una 
sèrie de temes prèviament establerts. 

Una reunió de grup amb una selecció d'ex'perts del 
mercat de treball per a economistes. 

I, per últim, amb les pròpies opinions de tots els 
membres de la ponència. 
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¡--;; ESTUDI DEL GRUP DE PROFESSIONALS QUE

L�MEM ELS ECONOMISTES 

Les dacks quf' ;\ ('Ontinuación expressem són els resul
tats obtinguts en l'enquesta abans mencionada re,dit
zada per l'Institut DY\f el mes de gener de 1979 en 
la qual es van rebre 951 respostes a la tramesa de 
2.500 enquestes per correu a coHegiats i a altres di
:-eccions obtingudes a través de les respt•c-ti,·es sf·n1·
t.1ries de les Facultats d'Econòmiques de Barcelona. 
Aixil no obstant, podem considerar l'univers cl'econo
mistes a Catalunya al voltant de 5.000 titulats el 
1978 segons estimacions fiables i ohjccti\'l's. 
Per emmarcar cl col·lectiu que formem p]s economis
tes expressem els següents atributs sobre aquests eco
nomistes: 

II.l. SEXE:

l 

Homes 991, 

lDones 11 % 

El percentatge de doncs tendeix a ser superior ('n les 
últimes promocions que expressa la tendència general 
d'incorporació d'aquest estament a la vida prnfrs
sional. 

II.2. EDAT:

Fins a 29 a�,YS 42 k 
De ,30 a 39 44 % 
\!és de 39 l·l % 

Oue solament el 14 % tin¡..,11.1in més de 39 anys expres
sa la joventut d'aquest tipus de pr;>fessio11als degut 
a les relativament recents implantacions d(' les Fa
('ultats L'niversitàries. 

II.3. LLOC DE RESID:f:NCIA:

Barcelona ciutat 
Barcelona província 
Girona 
Tarragona 
Llei ela 

78 % 
15% 
3% 
3% 
1% 

La majoria d'economistes estan localitzats a Barcelo
na, però és significativa ja la seva presència a la 
resta cie Ics províncies. 
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If.4. ANY VE L'ACABA\fE:\T D'ESTlTJ)JS: 

:\ham del l!:!fi.3 ¡ - e• 
:) :., 

l
Del l ()(l(i al 1970 16% 
Del [<}7 J al 197.':í 47 % 
Del Hl76 al 19ï8 22 % 

_ __J 

l 

Es dt>1nmtra la jmTnt11t d(' la prnf Pssió. j,1 c111e d 
fü) 'l ,,ui acabar els \t'l!S {'Sludi·, .1 partir del J !:!ïl. Eis 
anys n·nidors hem d'assistir a la veritable irrn¡x:1ú 
dels economistes a h ,oci da t. 

íL.5 THEBALLAR DUHA:\T LA CAHHETl.\: 

Sí Ï·I ''( 

:\"o 26� 

És signincatin l'alt percentatge d'estudiants (luf' van 
trt>hallar durant la carrera encara q11e actualmt>nt va 
mim·,rnt coi11cidint amb les dificultat<; laborals t>xis
t{'nts últi111ament. 

ll.6. TllEH:\LL .\CTU:\.L HELACIONAT A\IB LA
C:\IUlLHA:

Sí 80% (760) 
"Jo 1.5 '.f, (138) 
No treballa ,5 '.;!: (.52) 

(9.51) 

És significatiu més petit ta1nh{, .. ¡ 5 % de "no treba
lla" que en general són de 29 anys, que reafirma les 
actuals dificultats de trobar feina. 

II.7. DINS DELS OUE RESPONEN Sí A TRE
BALL REL.\CTONAT A'.vfB LA CARRERA, CA\1PS
D'ACTIVITATS: 

Empresa privada 
Exercici lliure 
Ensenyament 
Administració 

69% 
12 % 
9% 

10% 

(522) 
(96) 
(69) 
(ï3) 

Sorprèn potser l'alt 69 % de l'empresa privada en con
tra de l'escàs 12 % d'exercici lliure. Aqu' pot haver- hi 
un dels grans camps d'actuació de l'economista en 
el futm. 



II.8. ACTIVITAT \IARCI\'.AL RE\!U\'.ERADA:

Sí 
No 

31 % 
69% 

La pluriocupació existeix encara que n.i molt elevada 
i es deu fonamentalment a l'alt percentatge d'econo
mistes que treballen en empresa que nom1alment im
pedeix una altra activitat marginal remunerada. 

IU). DIFICCLTAT PRl\1ERA FEII\A: 

Fàcil i molt fàcil 
Regular 
Difícil i molt difícil 

42 % 
33 % 
25% 

La facilitat de trobar feina era molt més gran en 
¿,poq11PS anteriors. Actualment la crisi laboral i la in
corporació dt> gran r¡uantitat de nous titulats fa que 
cl 25 % de dificultat de trobar la primera feina sigui 
mi·s elevada. 

II.10. REALITZACIÓ PROFESSIONAL:

\1olt i bastant 
Regular 
Poé o gens 

52 % 
291 
19% 

El percentatge d'insatisfacció professional (48 %) ex
pressa que l'ensenyament universitari no compleix el 
seu objectiu de fom1ar individus útils a la societat, 
potser comú a la majoria de titulacions universitàries. 

11.11. ESPECIALITZACIÓ: 

Sí 
No 

43:-1
s1i l 

Expressa clarament la necessitat d'especialització un 
cop acabada la carrera per a suplir la insuficiència 
òe coneixements pràctics adquirits a la facultat. 

II.12. :\'IVELL INGRESSOS TOTALS ANYALS
;\'ETS EL 1978:

Fins a 
De 600.000 a 

600.000 Ptes. 
800.000 

De 800.000 a 1.000.000 
De 1.000.000 a 1.250.000 

De 1.250.000 a 1500 000 
De 1.500.000 a 2.0ü0.000 

De 2.000.000 a 3.000.000 
Més de 3.000.000 
No responen 

11 % 
13 % 

} 281 
15 % 
16%

} 27 'i 
11% 
14 % 

} 25 % 
li% 
4% 

s'.{ 

Es pot considerar una distribució d'ingressos força sa
tisfactòria i que, analitzant-ho més b{·, ¡xm1et dir que 
va creixent la remuneració amb l'edat i, òbviament, 
amb la més gran especialització i experiència. 

l I.13. TENDÈNCIA POLÍTICA: 

Conservadors 
Liberals 
Social-demòcrates 
Socialistes 
Comunistes 
Altres 
No responen 

5% 
16% 
35 i 
21% 
13 % 
5% 

5% 

El domini de la tendència social-demòcrata-socialista 
(56 $) sembla lògic dins el grup d'intel·lectuals i de
nota potser una manca d'élite entre aquest grup 
professional. Analitzant per edat es demostra una ten
dència cap a la línia conservadora més gr,m a me
sura que van adquirint més bones posicions personals. 
La joventut mitjana dels economistes sembla reforçar 
aquestes conclusions. 

11.14. MILITANT A PARTIT POLÍTIC: 

Sí 
No 
No responen 

11 % 
87'1, 

2% 

Sorprèn el baix percentatge de militants en partit po
lític, ja que per un atribut d'inteHectuals semblaria 
lògic aquest tipus d'aplicació. S'explica per l'alt per
centatge cie professionals al servei cie l'empresa que 
potser els absorbeix massa temps per a dedicar-se a 
altres quefers. 

II.15. SINDICATS:

Sí 
No 
No responen 

IU, 
84$ 
5% 

Solament l'l l % estan sindicats i podem reicindir en 
les mateixes afirmacions de l'apartat anterior sobre la 
militància en partit polític. 
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2/3sEGMENT DEL GRUP D'ECONOMISTES 
AL SERVEI DE L'EMPRESA 

Analitzant c:oncretament el grup d'economistes al ser
vei de l'crnpresa, podem considerar r¡ue hi ha actual
ment a Catalunya uns 3.500 titulats treballant en 

,aquest camp, que representa al voltant del 70 % del 
total del coHectiu estimat de 5.000. A continuació 
passem a ressenyar les principals caractl:'fístiques qut' 
den neixen aquest grup al servei de l'empresa: 

III.l. DELS QUE TREBALLEN EN E\1PTIESA.
PRIVADA: 

Total iO(i 'k (.'522) 

SEXE 
Homes 94 % (491) 
Doncs 6% (.31) 
EDAT 

Fins a 29 anys 41 % (214) 
De 30 a 39 .. 46% (240) 
�viés de ,39 13 % (68) 

Les dones tenen cnc:ara poca importànc:ia, però la 
seva tendència actual és creixent, acomodant-se a la
realitat dels països professionals en contra de la mar
ginació que ha tingut en els últims anys. 

!l 1.2. TIPUS DE LLICE:\!CIATURA:

General 
Empresa 
Segurs 
Assegurances 

44 % 
,56 % 
3% 
3% 

1\'o sembla ser important el tipus de llicenciatura per 
a treballar t•n empresa. Es detecta una mala imatge, 
que deu ser realitat, de la formac:ió rebuda a la facul
tat vist des del punt de vista cie l'empresa davant la 
barreja de titulats que existeix. 

III.3. ESPECIALITZACIÓ:

Sí 
No 

43 % 
57 % 

Es detecta una necessitat d'especialització dels que 
trt>ballen en empresa. Ha d'entendre's especialització. 
Ps¡wcífica adquirida per assistència a cursets, estudi, 
dcl·tera més que per la pròpia experiència pràctica. 
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Ill.4. VOLU\1 ANYAL DE \'DIDES DE LES 
E\IPRESES QUE TE'\!E:\I tCON0\1ISTES: 

\fenys ck 
De 100 a 

100 milions ptes. 11 % } p t' .500 milions ptes. 14 % e ita

9% 
De 500 a 1.000 milions ptes. 
De 1.000 a 2.000 milions ptes. 
De 2.000 a 5.000 milions ptes. 
De 5.000 a 10.000 milions pks. 

9%1 15 % \fitjana 40 % 
1%] 

\fés de 10.000 milions ptes. 19 % Gran 
No ho saben 
:\l o responen 

6%} 
10% 

16 % 

De l'anàlisi més profunda del volum de vendc1 de les 
empreses en què treballen els econonústes amb l'e· 
dat d'aquests es dedueix una temkncia creixent a la 
petita empresa. 
Això sembla ser una bona oportunitat per a les prò
ximes promocions a causa cie la més gran exigència 
ach1al de quadres ben fom1ats per a fer front a la 
més gran complexitat i dificultat actual del món dels 
negocis. 
El 15 % de No ho saben/No responen s'ha d'interpre
tar com en economistes que treballen a petites em
preses de serveis i per això el seu volum de facturació 
no és mesura vàlida. 

III.5. SECTOR DE LES EMPRESES.

Caixes d'Estalvi/Banc 
Productes industrials 
Serveis 
Productes consum 
Distribució 
Agrícola 
Altres 

2.5 % 
23 % 
22% 
17 % 
9% 
u

3% 

A destacar !'l% d'agrícola, ja que aquest pot ser un 
altre dels grans camps d'introducció d'economistes, 
sobretot quan Ics empreses agrícoles han començat 
ja a industrialitzar-se i a adquirir w,lums cle factu
ració importants. 



lll.6 AHE.\ DE TRí�HAL ()l:E DESENVOLU- III.9. PO\!OCió DI'.>JS L'E\IPRESA:
l'F '\:

Admini,tr,H·10, lnfonnàtica 
Financera 
Estudis 
Gerencial, 
Pla11ifict�·io 
Altres 

32% 
2.31 
18 '1, 
17 '.i>
l] %
7 'l,

D· ací es pod nen extreure condu,ion, ,ohn· la for-
111acw que lt", cmpn.·ses df·sitjarien que tinguessin ('ls 
(·conomiste; i q11e segurament l'han adquirit poste
rirn P1r·nt ,l la carrera.
Eb pt·n en LI t.ges dd 25 ', a Financera, l S 'i a Est11-
d 1, 1 l l ', a 1'lan1fic,tt ii'i son prn, a L'\ 1dcnt dl'I cies·
Ll \a111e11t e,ist, nt t•n d pla d'estudis i la realitat ern
prt'Scl ria l.

lll.7. CAHHEC QUE OCUPE:\'.

l ' 

l 
1-:mpn·san Prnident 7 'f l 
Director Ccncral Director Divisió si..¡ % 

rector Dpt Cip Secció 34H"' Jff/ Adjunt 28 '.f 
r� 7% 

----

A mesura que augmenta l'edat, eren. el 1X'rcentatgc 
dedicat a tasque; de responsabilitat a les quals s'ar· 
riba en han'r acL¡uirit e:-.perib1ci,1 en la forllla de 
decisions en càrrecs de línia necuti,,t inferior. :\p,1· 
rei, nn percentatge de Staff/ .\dj1rnt del 2b 1 for�·a 
e]p,·at qlle, aixn no obstant, sembla i11st tt-11i11t <'li 
compil' el carÚctPr dels estudis rl'alitzats i de J'pspe
cial 111entalitat configurada per a(!'JCSts. L'econo,11ista 
t'.·s n11 hu11 coord1 nado r, i ai'\Ò el fa 111olt apte J)N a 
OCl'pctr aqllPSt tiplls d'actiYitat. El problema per als 
que ocupen en aq\lest posició és la sc,·a promoció 
futura, ja que normalment els càrrecs excclltit1s són 
coberts per altres ocllpats de responsabilitat mi·, 
petita. 

m.s. :\'O�IBHE E\IPRESF.S TREBALLADES DES
)'!{[.:� l Y \C:\BAH L\ C:.\HHEHA.

!una
l ��/�

s 

l 
Quatre 

50 '(. 
21) 'J
13 i

5% 

Tenint en compte l'atribut d'assalanat t'.·s lògic.i la 
rotació en l'ocup,ició. De l'anàlisi ¡X'r l·dats es dc
d 11, i\ q,w ,·s 11,·, ,·,,it,·n de tn·, ,l quatre canvis ¡x•r 
:1 trobar 111l·l posJCir'i l'Stahl,· i ,at1sfactòria dir.< l'cm
pl('S,t. I.a nL·ccs,1tat d"cspn·ialització de técni<lllt'S 
,011, 1f'I,, ,·111pré,,tri.d,, qn,· Jlll ,·.qJri•11 a l'q,uca es
t11di,rnt1L aj11da a aq11est,1 rotació (¡lle la podem d(•
ÍÍllir cc,111 a aco11sell.1ble. 

Sí 
:--: () 

:-..·o responen 

66% 
101 

41 

L'economista promociona ràpidament dins l'empn·sa, 
ja sia a la mateixa o per cam,i a una altra. :'\orinal. 
ment entra ,1 llocs inferiors, a causa una ,1ltra n·g,1cla 
de la seva falta d'especialització, ¡X'r a anar e.,t.;t!ant 
llocs a mesura que adt¡llin•i\ corwi\f'!lH'llts i a causa 
tambi· ck la se,·a bona formació húsica en cii·11eil'S 
socials. 

Ill.LO. ESPERANÇA DE PR0\10CIO:\.\R: 

Sí 
l\Jo 
N o responen 

Ai,ú es confirma per l'onínic'l donada en l'esner.irn;a 
de pron1ocionar. St'111hla lògic do11cs perquè els qua
dn·, cl(' lt>s cmpn·st·s han df' ser cada vf'gacla mc'·s 
prnft·,sinnalit;ats i {'ls titlllats economistt·s són candi
dats 11iolt útils ¡wr a l'Dbrir aquestes necessitats enca
ra qllt' l1a11rat1 dl' llllitar arnii altrl's professionals mès 
O llll'lly'', Sllllihrs. 

III.11. SII\DICACIO:

Si 7 % 

Solament el 7 % dels economistes al servei de l'em
presa estan sindicats. Potser es pot deduir que aques
tes no són organitzacions aptes per a defensar els 
S('!IS illteressos professionals. En aqllcst sentit el Col
legi d'Economistes té una gran oportunitat tic cana
litzar at¡ucsta missió si sap trobar el camí per a rea
litzar-la. 

rII.12. TEI\DÈ·:\'CIA POLlTICA: 

Conservadors/Lliberals 23 % 
Social-demòcrates/Socialistes 58 % 

J
Comunistes i altres 14 % 

'----
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¡;:[ caràcter d'assalariats i la no existència d'élite en
tre aqt1ests professionals fa que la tendència rnajori
titria sigui la de social-demòcrates/socialistes en línia 
amb la. formació intcHectual dds seus components. 
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2/4 
L'ECONOMISTA L'EMPRESA J 

IV.l. PARTICIPACIÓ DE L'ECONO:-.fISTA Ei\
L'EVOLUCió ECONò\fICA I E\IPRESARIAL.

L'economia espanyola de's de la potsguerra fins ara 
ha passat· per diferents etapes molt característiques i 
diferenciades cadascuna d'elles, l'empresa l'Om a prin
cipal motor de l'activitat econòmica i a fi i pfedP de 
sobreviure i desenvolupar-se en situacion, cl'e11torn 
canviant ha hagut d'ad,1ptar-se i crear o adoptar unes 
formes de gestió; en la implantació d'ac¡11C'�tes noH'S 
tt'-eniques és on el paper de l'economista ha estat 
més important. 

De la integració de l'economi�ta a l'empresa n'és pro
va que el 70 % dels economistes treballen a l'empresa 
privada i la informació de q11è disposa la pon&ncia 
demostra que l'assimilació i el progrés de l'econo
mista a l'empresa han estat continus i creixents. 

En resum, la mentalitat i la tecnologia específica que 
ha aportat l'economista a l'empresa ha fet que la ges
tió empresarial, C'n la més gran part dels casos, es 
professionalitzés fortament i �ssent una part molt im
portant én la dissociació de la tradicional figura pro
pietari i gerent que ha donat peu a l'actual estrnc
tura social, on el manager o gestionador i creador ck 
polítiques empresarials, que és en molts casos econo
mista, té un rol de poder molt important a la socie
tat actual. 

IV.2. PROFESSIONALITZACIÓ DE LA GESTIÓ.

La sòlida fonnació humanística, juntament amb el 
coneixement de tècniques o la capacitat per C'speeia
litzar-se en determinades àrees sense gret·� dificultats, 
ha fet de l'economista en tots els casos cl professio
nal més apte per a la resolució de problemes dintre 
la major part d'àrees d'actuació de l'empresa. 

Així, cal destacar que la formació humanística rebu
da a la facultat ha permès una mentalitat suficient 
com per a ésser capaç de plantejar-se i resoldre pro
blemes amb una visió àmplia emmarcant aquests pro
blemes en un contexte general. 

Quant a tè<.:niques concretes, dintre les diferents àrees 
<l'actuació a l'empresa podríem destacar: 

A nivell general: 

la direcció per ohjectius· 

Pressupost 
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Control de Gestió 

Ta/Jleau cl'a/Jord 

etcètera. 

A nivell divisional la professionalització i la tec
nificació ha arribat a un nivell més alt, ja que d tre
ball a desem·olupar en aquests casos i·s molt mt•11vs 
intu1tiu i més tècnic. 

ÀrC'a comercial i marketing, les tècniques d'inves
tigació de mercat, sistemes matemàtic� de pre\isió de 
,·cm!es, sistemes de motivació cie la xarxa etcètera 
suposen només uns limitats exemples de la

1 

introcluc.:� 
ció de criteris racionals en la direcció de l'àrea. 

A les àrees financera, comptabfe, de planificació i 
estudis, en les quals treballa el 40 % d'economistes 
de l'cmprC'�a. aquesta ha necessitat unes tècnic¡ucs 
precises r¡ue donessin la deguda resposta a les exi
gències d'un entorn de recursos escassos. El nivell st1-
perior que ocup('n els economistes dintre la jerarquia 
dC' l'empresa en aquestes àrN.<s fa considerar com a 
molt positiu el nostre impacte en a4uest terreny. 

Quant al tractament de la informació, l'economista 
ha fet una important aportació amb tècniques de sis
temes, anàlisis i programació. 

La utilització de sistemes de decisió i els mètodes 
quantitatius han ofert a l'empresa un important su
port, juntament amb els mètodes de simulació de 
cara a una gestió m<'·s efica�-, introduint criteris de ra
cionalitat en objectivar dPcis1ons i frr possible la· 
seva posterior med ició. 

Creiem convenient remarcar que la formació macro
cconòmica que rep l'economista a la facultat és un 
clcmet�t molt important que ha servit perquè des de 
diatre cie l'empresa es tingués també una visió més 
completa de les varirtbles macroeconòmiques que 
afectaven directament o indirectament el món de 
l'empresa. 

IV.3. PARTICIPACIÓ EN LA GESTIÓ E\f PRE
SA RIAL. INFOR\1ACió I DECISIÓ.

La participació de l'economista dintre l'organització 
empresarial ha tingut dos vessants molt importants: 
Vessant de staff: 

Tenint en compte que totes les decisions preses pels 
organismes rectors de l'empresa tenen un caràcter 
predominantment econòmic, l'aportació bàsica de l'e
conomista a l'empresa hauria de consistir a elaborar 



la informació necessana qw· pernH'ti a la dir1:ccií1 
executiva de l'empresa prendre les decisions econò
miques més adequades a fi d'assolir Pis objectius, fa
cilitant, a mt'.·s, infomrnció de cara a coni·iwr les pos
sibilitats que les decisions prese., tinguin els efectes 
previstos. 

Dintre aquest vessant és on l'economista se sent pos
siblement més realitzat, potser perquè és el camp 
més especific i menys disputat per altres professionals. 
Vessant E>xccutiu: 

Per estudiar la funció de !'economista en aquest n:>s
sant s'ha de difrrenciar molt hé la mida de l'empresa, 
perqHt\ mentre que a la gran empresa la funció dels 
executius ès una funció molt espPcialitzada, a les pe
tites empreses {·s una funció generalitzada normal
ment d'adjunt al gerent, amb atribucions ¡,xecutives 
al més alt nivell. 

Referint-n,1s a la pressa cie decisions, és remarcable 
que, en el món empresarial, les decisions les podem 
dividir en dos grans grups. Un seria el de les deci
sions importants i QUC marcaran la vida de l'empre
sa, en el seu futur. En aqiwst tipus cie decisió t(\ 
sens dubte, un p('S decisiu la infonnació contemplada 
en el moment de prendre-la, a part de la mateixa 
decisió. La inflnència cie l'economista oueda rl'Ílf'c
tida i clara. L'altre tipus de decisions - a prencln· 
són les que podríem denominar d'operativa. Aquí, si 
bé la informació aportada és important, diríem que 
no ocupa pas el primer lloc dintre una escala elf' , a
lors. Aquestes decisions són marcadC's prinC'ipalment 
per ''Ja fonna de fer" i és mitjançant això que !'.eco
nomista pot arribar a abraçar amples sectors dins 
rempresa, i on ell [)('r la seva ampla formació huma
nística té un csp('cial avantatge. 

INTRUSISME 

Per tractar i per entendre l'intrusisme hauria de co
mcn�·ar dient que (s l'economista, histc'iricam('nt, el 
primer intrús, i c1uc malgrat la lluita per a fer-se un 
espai seu, no ho ha aconseguit del tot, per diferents 
motius que intentarem esbrinar tot seguit. 

'És durant la dècada dels cinr¡nanta q11an es crea a 
Barcelona la Facultat de Cit·ncies Econòmic1ues. Els 
primers llicenciats que van sortir d'aquesta Facultat 
es van dirigir a uns llocs de treball que fins aquell 
moment estaven ocupats per altres llicenciats, com 
enginyers, professors mercantils, intendents mercan
tils i d'altres. 'És, doncs, aquí on l'economista d'inici 
es converteix en un intrús daltres llicenciatures. 

Bé és cert que eren trehalJs que corresponien als 
econorni,tes, però qne, al no existir. havien estat 
ocupats per altres llicenciats. Vint anys després l'e
conomista continua lluitant per més llocs cie treball 
que li corresponen, però que no estan ocupats per 
economistes, sinó que continuen ocupats pels matei
xos prnfessiomds que en aquell temps. 

A r1uè és degut aquest fet? 

L::.. resposta creiem que té una doble vessant, són 
dos els punts qt1P porten a aquest fet. 

Ell primer llo", la poca professionalització i qualitat 
cie l'economista d'empresa. En segon lloc, la manca 
de definició de qnin és professionalment l'àmbit de 

l'economista clins l'empresa. 
Efectivament, eles cl(' la creació de la Facultat d'Eco
nòmiques, aquesta només ha fet que clonar uns _co
nl'ixement, teòrics ab futurs (TOnomistcs amb iÏ1-
nic,1 especialització pràcticament de la m.icroecono. 
mia i la microeconomia. Bé és cert que hi ha hagut 
alguns tímids intents per :•. dotar l'csp('cialització de 
la microeconomia cie caires més prúctics. intents que, 
malgrat la seva intenció, no han aconseguit el f i que 
teni('n fixat. D'aquesta manera, clones, el llict>nciat 
surt al carrer cercant feina sense saber hen hé tp1ina 
àrea de l'empresa es pot ajustar als seus desigs i co
neixements. Té una formnció vaga i teòrica dd con
torn de l'economia d'empresa, però no est.'\ format 
per a ésser empresari, home de finances. expert en 
marqueting. etc. 

Això crea una barrera a l'hora de encar feina. Es 
mc'·s fàcil qnf' el lloc sih'lli ocupat per una persona 
amb experit'ncia o una persona qu(' tingui ('ursos 
cl'cspecialització a qualse,·ol centre. abans que l'ocu
pi un economista tnt just sortit d(' la facultat. f:s a 
dir, un lloc q,w teòricament ha de ser per a un eco
nornisti t'·s ocupat per una persona que, sense ser-ho, 
té uns COJ1C'ix('ll]('nts més csp('cifics en aquPsta tasca 
qne el mateix economista. 

Aquest tipus clïntrnsisn](' cl podríem imputar al ma
tf'i:x econon1ista i a la S('V;t poca formació i especialit
zació, ja que és lògic que l'empresari i sobretot en 
ò¡xir¡nes de erisi, es fixi en la rendabilitat que li 
donarà a curt termini la persona contractada. 
L'única possibilitat dt· lluita que l'economista té con
tra .iq1w,t tipn, dïntrnsisnw és la dt' cmnpletar els 
seus estudi., unin·r,itaris amb els t111e pugui fer a 
cPntres p1i,,lts o particulars, que li clonin uns conei
xements mt·s de tipus pràctic i enfocats cap a àrees 
concretes d'empreses. El tema és tractat més ampla
ment parlant de l'especialització. Pensant amb una 
\'isió més de futnr, el tema es podria incloure clins 
la refom1a de l'ensenyament universitari en alguna 
de les seves possihles variants i que també s'analitzen 
més a fons en tractar el tema cie l'especialitzció. 

Referint-se a la manca de definició de l'àmbit cie l'e
conomista podem dir que actualment aquest àmbit 
no estú pas clelirn,tat dins l'empresa, no existeix una 
definició clara, precisa i concreta, cie la figura de 
l'economista. D'altra banda, l'actual Estatut profes
sional no és vàlid per a delimitar el camp cie l'eco
nomista, ja que cl elit Estatut i l'estahlt professional 
dels professors mercantils són pràcticament calcats. 

L'economista ha de tenir el seu propri i particular 
estatut professional que defineixi i aclareixi en bona 
part el seu àmbit d'acció clins l'empresa. D'aquesta 
manera aconse¡.,'l1irem no tan sols que l'economista 
sàpiga què li correspon, sinó que l'empresari també 
sapiga quines són Ics necessitats que l'economista li 
pot cobrir am h 1 rna ,n antatge teòrica sobre d'altre, 
tipus de llicencülts. 
Són conscients que la proposta feta té greus proble
mes per portar-la a tenm', derivats principalment de 
l'ampli camp que J'economist.i pot cobrir dintre 
de l'empresa, d'una banda, i de l'altra per l'existèn
cia de professions que tenen un àmbit d'aplicació que 
s'apropen molt ;i la del mateix economista; malgrat 
tot, creiem que és una tasca que val la pena d'in
tentar i portar a bon terme, superant tots els proble
mes que es puguin presentar. 

Però l'Estatut, per ell sol, no té la sufieient força 
com per evitar l'intrusisme. Davant d'aquesta situació,
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¿s t ' rl·l , doncs,  1 -.m ,·1 ·n ient  lrnscnr camp, 1-es 1 ·n·. i t s  per l l t · i  als l'crn10m1 , t t • s" :\ i \ 1  ,; 'ha ft't per al tres prnfess ions .  La l le i  podria lktcnninar camps o tas c1t1cs dins l 'empn·sa q 1 1c fossin rc,P1Tats per als economistes, a ix i  t·rnn pod rí.i obl igar que l 'economis ta .  rl 'rnlzat en els " ' l l S  t om· i x l'Jlll' 11 ts .  ,·a l id i"·s o cert i fiq1 1t'·s cnks dadPs o ,dgtms tr, ·b ,ilk '.\o es tracta amh ,1 ixò de crear una casta o un grup e l i t i s ta .  sos t ing1 1 t  pe r l l t · i ,  s i n e', que [,, un in tent  ckdonar a l'economis t ,1 un reconc ixcm(•nt a l . t  se, ·a vúlua i b sv, ·a profrss ional i tzació marcant  u lll'S norll l t 'S , l í n i l 's d 'actuació i rnponsab i l i tats ( [ l l l' actual-1ncnt no cstan cobertes ,  o ho estan molt deficientment i tothom pot fer sc n·s. scnst· 1 1n"  1.:aran t i , !  rL1-,·a n t  d t '  terC'l ·r, . És aquest u n  tl'ma pokmic i d in tre els ma!l ' i�o, econornis tl''i l'S t rohl 'n pos i c ions p{' r  a tots l'i, l'.u,to, l . 'argu1111 ·n t  n 1 t'·s súl id d i rigit  contra a r¡ucs t . t  proposta (·s que ! 't • (  onomista ha de t robar c l  seu l loc d in t rl 'l 'C'mprcsa . ,·a lr- 1 1 t-,e sohnlt:'nt  de b sc\·a ,·idua pNsonal, i no adoptant solucions d 'dile, 1¡m· a la l largasempre són pcrjudidnls .  D'a ltre banda, d cairP ampli que d ins l'cmprPsa ti· la ¡1rofcss ió  d 'economista,embla qne vagi en contra d 'aquesta proposta i .  finalment, qnf' la protecció kg.d cie grnps cl i t is tC's escombatia ja d ins la Hcvoluciú francesa .  \ l al grat toLi considerant \·àlids els arguments adcl tuts .  tc-n in t  encompte· que som aquí i ara , pensem quc sempre d intn, certs l ím i ts i pcr qüestions molt co1 1crctcs t'.,s unaproposta a considera r  i mPs si pensem C!Ue 1 111 certtip11s de professionals ho estan intentant en aq 1H·shn tomc·rits en detriment dels economistes, bé s igui encl seu vessant d 'assalariat o d 'e:,,,ercic i  l l i ure.Un cop vista la problemàtica de l ' in trusisme des d'un punt de vista amoli .  anem a veure com es  material i tza . I gualment aquí ,  ¡xiclem fer dos grups : l ' in t ru s isme mit janc;ant l'ensenyamen t i l ' i n trusisme dins el  propi l loc de treball . Hi  ha actnalment 111 1a scne d 'escoles i inst i t 1 1c i cn, qui' expedeixen unes titu lacions que es pocl('n comidcrar, en  un sen tit ampli ,  in truses dins l 't·meny;1mt•nt  que correspon a la Facultat d 'Econòmi ques. Sún de dós tipus , Ics  que clonen uns estudis complets, suhsti tuïnt tota la carrera d'Econòmiques i a l¡uelles que donen cursets d 'especia l i tzació d ins una àrea conc re. ta i que haurien de completar-se amb Pis cinc anys de carrera a la Facnl tat .  En el segon cas, aquests cursos moltes vegades es donen a persones que no tenen cap mena de t i tulació o preparació anterior. Un cop rebu t  aquest curs, espresenten a l 'empresa lent gala d'un c!iplorna queels dóna suport com a especi alistes dins un campconcret i que precisamen t per la manca de definicióde la nostra tasca i cl propi confusionisme que tantaescola i tanta va1ietat de t í tols porten,  són acceptatscom a tals, amb un doble perjudici  a u na banda, ocu-
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pen un lloc propi per ,i 1 1 1 1  l'C01 1 0 1 1 1 i s ta i. , 1 ' . d t r,L ha 1 1 -da, Lt se,·a manc. t  d 1 · ha,c ,o ] ida pot p ' l rta r a u n : i  s i tuaciú r ¡ t 1l' co1 1 t r i l 1 1wi� t •ncar;1 mè, a aug1 1w 1 1 t;1r c l confus ion isme q,1e abans . ipuntàw·m .  E, ¡xit pensa 1 qm· s i tua c ions d 'a r ¡ 1 1 , · , t  t i pm aí.1uJrt · i .wn t: l s  1 · cono111 l ', tes ,  i 1T ia lnwnt .t i \ 1  sena cu bolla l ògica pcr r'J l ' ac tu.d s i tuacio de la 1 1 os t ra proÍL'"IO ,  ! [ t i l' rdkcti l l l  (• 1 1  a questa ¡xini·nc ia .  ¡w l  < 1 1 1 < · toca a l 'c111pwsa fa que no s i gn i  . 1 i .\ Í ,  , i ni> r ¡ 1 1 c  t i"· c1 1 1 1 1  a conseqüència d fr1 1omr ·n ah:rns 1 ·,rnc 1 1 t a l . :\quc,t t ipu.s c l , .  c 1 1 r;m tenen Lt SC \':! rat'> d\·ss¡,r qu ;u1 són cb ma tei.\OS t ·crn1omi, t1 ·, r ¡ 1 1 i  els n·a ! i t..'.cn i a i xò  perr ¡ 1 1 i· .  a tL· , qw·  l 'u1,cm,1 1ncnt a l a  F;1c1 1 l ta t  no  permd l'espec ia ] i t7.a <i cí , r ¡ 1 1e t'·, demai tada pd lll<'rca t ,  no l i  r¡1 1f 'da < ,tp a l t ra sortida r¡11e frr-los ¡wr podN-se pn·st·n tar a l 't·mpn·,a arni i  IHmh co1 1 c l ic ions c l 't '·ss<'r accl·pta t .  Finalment, pode 1 1 1  con,idcr. ir qm' ! t •, in, t 1 t 1 1 c ions i k, escoles r¡u( ' pr. ·" ·n tc 1 1  progra 1 1 11 · s  d ' 1 · s t 1 1d i ,  r ¡ 1 1 1 ·  substi tur· i x i n  to talrncnt ¡·Is q 1 1e s ' impartc · i .\< ' ll c 1  l a  Fa c 1 1 l ta t  d'Econcimiques . no són 1 1 na , , · ri t ; 1h ll' fornia cl'in trusisl ! H' a l ' t · 1 is, ·n:, . 1 11 1 t· 1 t t  smi> q 1 1e  '"n l l l l , l ,dt i · rnat i ,·a pri, ,Hla a l 'en, ( 'l lYament públ ic 1 amb , t < Jucst  sen t i t  sún plenaml'nt  accl'ptahles i v;'dicles .  L ' int :· l ls ismc a l  lloc de twhal l  aparc l \  1 1 1 i t j an ,;a1 1 t  do� (' amins .  l'n t•s el rl'a4uella ¡x'rsona <¡ tw amb els am·s ha  anat escalant l locs d ins l 'empresa i que a tra,·�·s de la seva e:,;perièncü ha assol i t  un lloc de treball per- a l  qua l  tel\ricaml'nt no est.'t capacitat ,  pt• ri! 1p 1e en la prúctica desem·o lupa.  Aquesta pnsona pot tenir unes responsabil i ta ts i un ¡xidl'r per prend re deci s ions pn als quals no ha estat prepa ra t i <!UC corn a m,him hamà fet algun dels c:urseh d 'especial i tza ció de  qm\ parlà\'em anterio rment .  Això no e, pot pa s produir  en a l tres ca rreres en les quals ,  ¡X'r estar legislat i definit  el seu l'amp d 'actuació .  l l l l rnmportament d'aquest tipus seria impensable . L'altn· dels camins on aparl'ix  aquest t ipus d ' in trnsisme {,, aq twll t ¡ l ll' tan clar es ,·1 · 1 1  a la st't'C iÚ de de-1nandl 's  dels diaris . "Se cerc,1 l'C011on1 i , ta o similar ." Ac¡ 1wst ,·ocahle "s imi la r'' demostra que l'empresari no sap l'i que és economista ni tan sols no sap el que ,·al o l i  fa falta exactament .  Q1 1a lsew1] persona q 1 1e  demostri una experic•ncia o uns  cone i ,-ements o es tudis 1XJt ocupar aquell l loc, que probablenwut dcscnw1luparia un  economista a plena satisfacci ú .  De bell nou ès la manc;1 ric definició de l 'economista i de les seves responsabi l i tats, el s seus demcs i el seu camp d 'actuació, que provoquen situacions com l'esmentada .  Anem a VCl l l'l' tot  seguit ,  i d intre Ics  diferents àrees d'actuació d ins l 'empresa , c¡uim!s són en aquests monwnt,; l c, r ¡ul' més s 'ad iuen a l 'l'l'OllOll l ista ¡ amb qui ,ún compa rtides . 
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Financera Gairl'hé e.\cl us iva de l 'economista .  Demanda petit¡¡ tiuant a volum. 
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De l'antPrior q11aclrc podem treure ducs conclusions 
importants. D'un¡¡ banda, l'actuació de l'economista 
dim l'empresa és molt clil11Icla per les seves difrrents 
parts. D'altra banda, les seves àrees d'actuació són 
scn1pn' compartides amh altres tipus de llit•enciilts. 

A manera de re,11m podem dir que l'intrusisme a hi 
nostra carrera és un fet real, demostrat i important. 
Com a causes principals llut' el provoc¡m'n podem 
dir: 

a) La manca de dcfillició del r¡uc és l'economista.

h) El distancia11wnt dels plans d'estudis a les cl<-
manclcs de l 111nca t.

e) La manca total i absoluta d'esp('cialització als
estudis d'econòmiques.

Corn a conseqüència i per evitar aqu<'st fenomen 
s'ha d'aconseguir: 

a) Una definició clara de l'economista i de les seves
responsabilitats i els setis camps d'actuació, bé mit
jançant 11n estatllt proft>ssional diferenciat o hi, per
qualsf'vol altre camí.

h) Augmentar la qualitat i el nivell teòric i pràctic
de l ºcnsenvament clins la Sf'\'a vida rmiversitúria afa-
vorint d'aÍguna manera l'especialització.

LA SUBOCUPACIÓ 

Fent un primer intent de definició podríem dir CJlle 
la snbocupació és la situació laboral en quP l'econo
mista es troba com a conseqüència d'acceptar tre
balls per sota de les seves capacitats reals i del seu 
nivell teòric de formació. 

A nivell intuïtiu i donada la situació de demanda i 
oferta d'economistes, de la qual parlarem despr[·s. 
estimem que la subocupació té una importància gro,
sa dins les darreres promocions de llicenciats. D'aquí, 
doncs, el fet de tractar-lo com un dels prohlemes de 
l'economista en el moment actual. 

Per la mateixa naturalt·sa del tema es compn'n molt 
bé que no hi hagi ciades (¡ll<' el quantifü.1uin, i així 
tot qualsewil intent de frr-ho s'ha de realitzar dt' 
manera indirecta. 

Així, doncs, anem a ,·prue algunes d'ar111f'Stf's ciades 
indirectes que ens aproparan al tema. De l'enquesta 
realitzada veiem que el 4 % d'homes i el 16 % de do
nes fan feina de tipus administratiu, i el 12 % realit
zem activitats consideradcs atípiques. Un .'50 'l· ha 
trehallat solament en una empresa. El 66 % han pro
mocionat dins l'ernpresa on treballen (68 %, si són 
més petits cie vint-i-nou anys) i el 64 ú espc·ren fer
ho. Per sector de treball, un 2.5 %, ho fan a Caixes 
i Bancs, mentre nn 22 % en empreses de srn•eis. 
A 1m .58 7, d'homes i un 61 % de dones els ha rcs:iltat 
regular o difícil trobar el primer lloc per a treballar. 
El 48 '1, d'homes i el 58 % de clones es troben regu
larment, o poc, realitzats. Per nivel d'in¡.rressos el 
28 % es troba en cl segment cornpr�s entre les 600 mil 
i el milió de pessetes. Finalment, u11 15 % fan algun 
tipus de feina no relacionada amb la carrera. 

Per veure com es produeix aquesta situació de sub
ocupació, PS forçós analitzar l'actual problemàtica del 

mercat. 

Des del punt de vista de la demanda hem de dir 
en primer lloc, r¡ue aquesta es troba actualment con� 
creta rn termes gf'ncrals. És a clir. la dPmanda cie 
tècl!ics <'-s baixa i continua haixallt sens dubte. Aquest 
fet t'·s degut a la greu crisi en r¡uc es trohf'n moltes 
empn·st·s. En principi la sitnaci/i afecta totes les car
reres i no es produeix d'una manera especi,i! amb 
cis economistes. Evidentment, les dificultats més 
grosses són per a trobar d primer lloc cie trd iall ¡ 
això pe rqu<'. l<·s ernpresf's husqucn rf'nclahilitat a c:irt 
t<·rmini en Jr.s persones qm· contracl<'n, a causa prcci
sanH·11t de la crisi que abans apuntàvem. 

Des del punt de ,ista dels economistes com a pro
fessió, cal introduir un nou element, i és que no hi 
ha en el mercat un,1 clcmanda clcfinicla d'economis
tes i no hi <"·s precisamPnt per a la formació rebuda 
que li dólla un cairl· cie gcneralisme. 

Tradicionalment és acceptada per part de les em
preses i dels llicenciats una etapa inicial, en la qual 
l'empresa acabava la formació rebuda a les facultats 
per part del llicenciat, donant-li experiència profes
sional i principalment tècnica, i costejant-li la seva 
especialització pràctica. Això es realitzava a tra,·ps 
de clos tipus cie demanda: nna pn a serveis d'estudis 
i l'altra per a traini11gs. 

La situació nctual de les Pmpreses ha acabat, pràc
ticament, amb aquest tipus cie demanda. L'empresa, 
com hem dit abans, hu,ca una rendabilihlt a curt 
tcn11ini. Això fa que demani professionals especialis
tes clins unes arees concretes i no li im_porta que la 
persona sigui o no economista, i fins i tot que sigui 
titulat superior. 

l·n exponent clar es troba en les demandes que po
dem trobar a qualsevol diari demanant "llicenciat 
f'n eçonòmiques o similar". Aquest terme "o simi
lar" ès un clar exponent de l'ambigüitat del tenne 
economista, i d'altra banda ens rliu f!llC' l'empresa 
n>l, en primer lloc, una persona amh coneixement,
deixant la titulació en un segon nivell.

\lirat el mercat des del punt de vista de l'oferta 
podem dir que l'economista, al marge de les seves 
aptituds i vàlua personals, aporta una formació hu
manística àmplia que li permet una mentalitat sufi
cient com per a ésser capaç de plantejar i resoldre 
problemes amb una visió general, emmarcant-los din
tre 1m context ample i general. Però, per contra, no 
aporta una sòlida fom1ació i un domini de les mo
ckrnes tècniques cie management com a conseqüèn
cia de la formació rebuda; és a dir, d'inici. 

Això dóna a l'economista com a professional un cai
re de generalitat i versalitat que fa que siguin và
lids pi'r a una gran divprsitat de feines a diferents 
àrees dintre I' empresa. 

Precisament aquesta característica és la que fa r1ue, 
més sovint, la carrera d'economista es prengui com 
a complement idoni per a altres llicenciats que volen 
dirigir-se al camp empresari.i!. Al mateix temps és 
l'element més important que configura el fet de la 
manca d'una demanda específica d'economistes i és 
que dins l'empresa ningú no sap amb certesa per· 
què serveix concretament un economista. 

Passant el temps, l'economista conscient de les limi
tacions de la formació rebuda intentarà d'especialit
zar-se d'una o altra manera. Sap que juntament amb 
la seva càrrega de formació humanística només pot 
aportar çle manera concreta el fet d'ésser un bon 
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coordinador. 

Així, doncs, \'eil:'111 qne tant per part de la demanda 
com per la de l'oferta es donen condicions òptimes 
p('rquè hi hagi principalnwnt cn el primer lloc cle 
treball el fonament de la subocupació. 

Bé és veritat que el caire genf:'ralista i versàtil cie la 
formació de l'economista li permet afrontar la recer

ca del seu primer lloc de treball amb 1111a ce1ia avan
tatge enfront d'altres llicenciats de formació m{·s ('üll
creta i dirigida. 

L'economista, sortint de la Facultat, es col·loca en d 
primer lloc qu<' troba, amb l'esperança df' cam·iar 
q nan les condicions del mercat siguin més fa \·ora hl es 
i quan tingui una certa expcrit'>ncia. Aquesta primera 
feina es troba amb dificultat atenent-se a lès dades 
que abans hem donat. Sembla, doncs, que el nivell 
de rotació hatu;a d'ésser alt, però no és ai.\Í. I no 
ho és pe1qut'> l'economista té, com hem dit, una gran 
facilitat per adaptar-se a qualsevol àrea clins l'em
presa. Es produeixen, doncs, fenòmens de promo
cions i d'expectatives c¡ue fan que no es doni aques
ta rotació. !-.falgrat tot, les promocions que se li fan, 
solPn ser de petits estímuls, 1)1:'rÒ el fet 011e tinguin 
una certa freqüència i sobretot les expectatiH•s de 
futur que se li clonen juntament amb la situació de 
mercat. són suficie11ts pnqut'> resti a l'empn·sa. Ai,<'1 
explica l'alt percentatge d'insatisfacciú i cie poc,t 10-
tació, com també l'alt percentatge cl' expcetati\·cs de 
promocions futures. El fet que un :28 % es trobi en 
cl sc¡:,rment de retribució entre Ics 600 mil i el milió 
de pessetes confirma les anteriors conclusions, ia ll11l' 
la retribució m, lògicament, molt lligada al tipus de 
feina que realitzen. 

Cal destacar que les dones sofrt·ixen el fet amh mi•s 
virulència solament pd fet diferencial cl't'ssC'r dones. 
i més perqut'>, malgrat tot, l'empresa no ha superat 
del tot encara cl fet de tractar la c\011,1 com a 1m 
professional més. 

Dintre l'oferta per al primer lloc de treball. s'apre
cien modes cícliques i co111 e,emple ¡x)(lem citar 
l'increment que últimament s'ha produït per part cie 
Caixes, Bancs i Companyies d'assegurances princi
palment. 

El cas cie Caixes i Bancs, el podem clesgrossar en 
dues parts: 
L'una és com a conseqüt'>ncia cie la forta expansió 
bancària haguda, amb obertura de gran nombre de 
noves oficines. La demanda d'economistes per aten
dre la dita expansió ha estat alta, i s'oferia sobretot 
el lloc de cap d'oficina. '.\fés enclavant la demanda 
s'ha mantingut, quan no ha crescut, però el lloc 
ofert ha canviat, dirigint ara el llicenciat a visitador 
bancari. Creiem que el canvi s'ha produït per dos 
factors principals, l'un és el fet que quan un econo
mista es dirigeix a un client per a captació de pas
siu, sembla que augmenti la importància que l'enti
tat li dóna i al mattix temps dóna un caire més tt'>c
nic a l'operació. L'altre dels factors, que sens dubte 
han influït, és que aquestes entitats troben, per part 
dels economistes nous, una resposta d'acceptació que 
és condicionada per l'esperança i la promesa que, 
en un futur no llunyà, passarà a un més bon lloc. 
L'entitat té així cobert un servei per a ella necessari 
i vi tal. a plena satisfacció i a baix cost. 

L1 111oda cíclica de que parlàvem s'ha estès també 
a les Companyies d'assegurances, i si a les entitats 
de cn\lit tenim la figura del visitador, en aquestes 
trobem la figura de l'agent amb unes connotacions 
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similars. 

\!algrat nixò, i referint-SP principalment a Ics (•nti
tats de cri·dit i sobretot a les Caixf's, el nomlnt' d'e
conomistes que s'han pr<'scntat a lic:s darreres convo
catòries d'oposicionaris, ha anat creixent. Les canses 
les podent trobar en primer lloc en una certa faci
litat per part de l'economista en superar a4m'stes 
oposicions, ;, més la remuneració juntamen\ amb 
l'horari són molt atractius, ja que permeten u11a se
gcma activitat a la tarda, i finalment no podem obli
dar un moti11 de seguretat que tenen aquestes en
titats. 

L'economista en els casos ressenyats accepta la sub
ocupació cmn una etapa necessària a travessar o hi· 
renuncia al seu lloc dins l'empresa per altres motius 
que no són professionals. 

L'actual .,ituaciú de subocupació que sofr<·i\ l' tTn
nomis_t;1 es pot veure afectada per diversos concep
tes. En primer lloe, el nombre d'economistes sortits 
de Ics facultats en les darrert>s promocions ha anat 
clecrt'i.xent. D'altra banda, les facultats haurien cl� 
rcestrncturar els seus plans d'estudi, augmentant Ja 
importància de les matèries directament relaci,1nades 
arn b la pràctica de la carrera, sense restar-ne a les 
de tipus humanístic. Seria bo planificar la sortida de 
llicenciats d'acord amb lr·s necessitats del mercat 
ta.sca, d'altra banda, difícil d'aconseguir. '

Dl:' cara al mercat, la situació de la demanda pot 
vari¡u sí les empreses remunten la crisi actual. D'al
tra banda, a mida que els economistes vagin ocupant 
llocs de més responsabilitat, dintre l'e.�cala executiva, 
hamia de tenir una influència positiva, ja que l'eco
nomista té una certa inclinació a treballar amb 
economistes, scn� dubte per una similitud de man('
rcs i característiques de fer-ho, i també perquè co
neix, per pròpia experiència, cl que els nous llicen
ciats li poden oferir. És de lamentar que per part 
dels economistes que actualment tenen llocs execu
tius, no s'apreciï de manera clara una tendt'>ncia com 
la descrita. És un fenomen (!lJe mereix una anàlisi 
1m's cl('tallada, però d'un tipus diferent; per això aquí 
Pns limitarem a assenyalar-lo sense més ni més. Si 
de cas, es podria inte.ntar de fomentar una sensibi
litza;:ió cap aquest sentit. 

Per part del mateix economista és necessari uue irn
ped la predilecció que té per a treballar en Ía línia 
staff en detriment de l'executiva. Això pot obrir les 
portes al sector d'empreses, molt important, que for
men les mitjanes i les petites, on la línia staff no hi 
té cabuda. 

Efectivament la Pl:\IE és l'únic sector empresarial 
que té, en els moments actuals. una demanda d'eco
nomistes mantinguda, quan no creixent. 

Les característiques i limitacions en la fom1ació rebu
da pels economistes fan que la mitjana empresa, i 
esperem que més endavant ho sigui també la petita, 
siguin un bon camp per a desenvolupar-se professio
nalment. La creixent complicacíó cie la gestió empre
sarial obliga la PIM'E a aplicar tècniques cada vega
da més complexes, per les quals són necessaris nivells 
cie coneixement més complexos. El nivell d'aplicació 
d'aquestes tècniques, en una primera fase, és molt 
elemental i limitat. L'economista pot ofedr a la 
PJ'.\,fE cobrir amb satisfacció les seves necessitats. 
D'altra banda, la promoció dintre aquestes empreses 
és ràpida i espectacular, l'economista es pot sentir 
realitzat i satisfet, obtenint al mateix temps un ba
gatge d'experiència molt important. 



Amb tot l'esmentat creiem que hem donat una visió 
clara i completa del problema que avui és la subocu
pació, amb les seves causes i possibles actuacions per 
a solventar-lo. 

LA SINDICACIÓ 

Si l'economista que treballa a l'empresa privada és 
normalment un assalariat, sembla conseqüent o_ue a 
la curta o a la llarga estigui sindicat, per a sentir-se 
protegit com a treballador (encara que qualificat) 
que és i per a coRaborar en el moviment social. 

Però la qüestió no és tan simple. L'economista és un 
professional que, en l'àmbit que contemplem ara, 
està al servei de l'empresa privada, sovint en llocs 
de responsabilitat, malgrat ser un assalariat. D'altra 
banda, en el moment històric del nostre país, les 
Centrals Sindicals tot just estan començant a cami
nar. Encara s'estan estructurant en les coordenades 
d'una llibertat que permeti la seva actuació. 

Finalment, el nostre coHegi professional gairebé està 
fent els seus primers passos seriosos, i aquest con
grés n'és un exponent evident, cap a una estructu
ració que serveixi, entre altres finalitats, per a la re
solució i la consolidació positiva de la problemàtica 
professional de l'economista. 

Davant d'aquesta triple realitat, quins camins sem
blen més idonis, en ordre a la sindicalització, per a 
l'economista assalariat en l'empresa? Constatem pri· 
mer de tot la realitat. Com resol, de fet, l'economis
ta assalariat la qüesti"ó sindical? ¿Està efectivament 
sindicat? Vegem-ne les dades de que disposem. 

D'entrada, constatem que per la "joventut" de les 
mateixes centrals sindicals, aquestes no disposen de 
dades efectives. No saben quants economistes tenen 
afiliats, les dades estan disperses a cada branca, sec
tor o zona, sense possibilitat efectiva d' agmpar-les. 
No tenen dades estadístiques a nivell de Principat. 

De l'enquesta realitzada i d'una mostra de 951 eco
nomistes que van donar resposta, només un cente
nar just estan sindicats, és a dir, un l l % del total. 
Un 84 % no ho està. De les cent persones sindica
des, 47 ho estan a CCOO, 24 a UGT i la resta, és 
a dir, 29, en altres centrals. Sembla, doncs, i és lògic 
que així sigui, haver-hi una forta correlació entre 
l'afiliació sindical i la tendència política, ja que dins 
el c.fmtenar de persones sindicades, 56 són de ten
dència comunista, i 37 ho són de tt:ndència socialista 
o social-demòcrata.

Des d'un altre enfocament, dins els cent que estan 
sindicats. Tiomés dos estan en situació d'atur, un 4 % 
del total de parats, altres 18 sindicats treballen però 
no com a economistes, són un 13 % d'aquests, i els 
restants 80 sindicats sí que treballen com a econo
mistes, però representen 1'11 % dels economistes en 
aquesta situació. 

Fixant-nos en altres dades, veiem que dels 522 eco
nomistes que treballen com a tals a l'empresa priva
da (sempre referint-nos a l'anterior enquesta) només 
un 7 %, és a dir 38, estan sindicats. D'exerdci lliure 
de 96 economistes dos estan sindicats. Dels econo
mistes dedicats a l'ensenyament estan sindicats el 
25 %. Finalment, dels que treballen a l'Administració 
Pública, ho estan un 32 %. S'evidencia, doncs, que 
la més gran sindicació es dóna a l'Administració 

Pública seguida de l'ensenyament, mentre l'empresa 
privada és en últim lloc. 

A primer cop d'ull, sembla que veient les anteriors 
dades a l'empresa privada, n'hi hauria d'haver molts 
més de sindicats. Intentem esbrinar tot seguit si el 
nivell d'ingressos i el càrrec que es desenvolupa té 
una influència decisiva en la sindicació. 

Quant als càrrecs, el més gran percentatge de sindi
cació ens el donen els economistes que treballen a 
llocs de tipus administratius amb un 20 %. Seguei
xen, amb un 18 %, els que fan treballs diversos però 
no directius. Els que fan feines d'auditoria estan sin
dicats en un 11 %, igual com els que fan de cap de 
secció. Dins els economistes que fan d'adjunts o 
staff, estan sindicats un 9 %. Finalment, dels que fan 
tasques directives i arriben fins a cap de departa
ment, menys d'un 6 % estan sindicats, i dels empre
saris presidents o consellers no n'hi ha cap de sin
dica t. 

Podem, doncs, concloure que, a mesura que es tenen 
càrrecs de més responsabilitat jeràrquica executiva, 
baixa el nivell de sindicació, conclusió que, d'altra 
banda, és per ella mateixa intuïtiva. 

Quant al nivell d'ingressos. ens hem de referir a da
des sobre economistes que treballen com a tals i no 
solament a l'empresa privada com abans, perquè no 
tenim aquesta informació. Malgrat tot, les condicions 
seran vàlides, ja que dels 760, 522 treballen a l'em
presa privada. 

El més gran nombre de sindicats es troba en els 
nivells baixos d'ingressos Bns a 600 mil pessetes, que 
tenen entre un 22 i un 25 %. Dels que tenen ingres
sos entre les 600 mil i el milió n'hi ha un 15 % de 
sindicats. A continuació i amb un 8 % es troben els 
que ingressen entre el milió i el milió i mig. D'en
tre el milió i mig i els cinc milions, s'hi troben un 
5 %, i més enllà d'aquesta xifra d'ingressos no es 
troba cap sindicat. 

Veiem, doncs, que el nivell d'ingressos té un fort 
pes en la qüestió, íntimament relacionat com es lò
gic, amb el lloc que s'ocupa. 

D'això podem concloure que les centrals sindicals, 
ara com ara, no són considerades com un mitjà vàlid 
per a defensar la problemàtica específica de l'eco
nomista. Malgrat estar assalariat. 

Deixant les estadístiques de banda, anem a veure 
quines connotacions teòriques té la qüestió. 

La línia de pensament sociopolític de cada un té 
una influència decisiva a l'hora d'enfocar aquesta 
qüestió. 

Si intentem fer un breu repàs de l'tVolució històrica 
de les últimes dèc;'ades a l'Occident capitalista, tro
barem les tendències que s'han seguit, i que d'al
guna manera es poden seguir aquí. 

El conjunt de transformacions operades en les estruc
tures i relacions productives estan modificant, o han 
modificat ja, algunes de les antigues bases segons 
les quals, determinades capes d'assalariats, no es po
drien considerar classe obrera, i que per això no s'in
tegraven a les estructures organitzatives i sindicals 
pròpies dels obrers. 

Les ptofundes transformacions científiques i tècniques 
no tan sols han modificat el propi paper de la cièn
cia i de la tècnica, sinó que han reconvertit com-
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pletament les estmctur('s de la població activa. En
tre aquests canvis s'ha produït un extraordinari aug
ment del nomhrp cie tècnics i professionals. I aqup,t 
increment, sobretot a les empreses grans i a les em
preses altament industrialitzades, ha canviat alhora 
tant les condicions de "vencia" de llur força de trt'
ball com llur status en el si de IPs empreses. 

El status de col·laborador de l'empresari, q11e histè
ricament han hngut tècnics i professionals, <'l situa
ven en condicions de privilegi, susceptible d'C'nfron
tament amb els treballadors. Potser aquPst statu.i no
més es manté en petites empresC's i en molts alh 
càrrecs d'empreses mitjanes i grans. 

La contínua i creixent extensió dt' nous sectors i 
capes de tècnics i professionals ha modificat en tn
mes generals aquella privilegiada situació. Llurs con
dicions de vida i de treball s'assemblen progressiva
ment a les de la classl' obrera. Adhuc la di\·isió i 
l'especialització, cada vegada més accentuada dels 
treballs, els priva igualment d'iniciativa i responsa
bilitat. 

Els salaris i l'estabilitat de l'empresa, les condicions 
de treball, la qualificació professional, la seguretat 
social, etc., constitueixen a grans trl'ts 111oti11s de 
preocupació pels nous sectors de tècnics i professio
nals. I així es desenvolupa una consciència col·lecti\ a 
susceptible de facilitar una organització per a la de
fensa col·lectiva dels seus intert>ssos. 

Arribem novament a la qüestió cie \·eure quinf's sún 
les possibilitats teòriqul'S de resoldre aquesta l'Oll' 
ciència d'organització. 

De la situació de "proletarització", en resulten diver
ses alternatives i situacions o sistemes d'organitza
ció, que corresponen a altres tantes maneres d'en
tendre el conjunt de problemes que se'n deriven. 

De tota manera, a nivell occidental, sembla dihuixar
se'n dos grans corrents. I parlem de clos per t>fectes 
simplificadors i per no allargar-ho gairl'. 

Així, doncs, la una resol Ja qüestió en termes de com
plementarietat. Els col·legis professionals atendrien 
tècnics i titulats en l'àmbit de la seva professionali
tat, i les centrals sindicals en l'àmbit laboral. L'altre 
corrent dóna resposta a l'interrogant amb termes 
d'exclusivitat. Els mateixos coliegis professionals o 
sindicats cooperativistes atenen tècnics i titulats tant 
en l'àmbit profession:tl com en el laboral. Les cen
trals sindicals de treballadors no ju!,.'Uen cap paper 
de cara a aquells, queden excloses. 

Analitzem aquestes dues línies sota el punt clC' mira 
de "puresa" de cada una d'elles. 

Per un membre d'un sindicat de classe la conclusió 
és força clara: amb tots els matisos que es vulgui, 
les condicions de treball són similars per a tots els 
assalariats. El procés de proletarització que abans 
apuntàvem, sostingut per l'allunyament dels òrgans 
de decisió de les empreses, situa la major part de 
tècnics i professionals en condicions objectives de de
pendència i subordinació clavant la patronal. Els tèc
nics i professionals són assalariats que no detenen 
-mitjans de producció; d'això es dedueix que els seus
interessos no són pas oposats als del conjunt dels
treballadors.

No té sentit, doncs, que s'agrnpin aïlladament, cal
formar una força conjunta amb els obrers, treballa
dors manuals i inteHcctuals han de convergir en les
plataformes reivindicatives concretes, és necessària
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l'aliança_ de to�s ?Is treballadors en la lluita cap a
una societat mes Jnsta. El copartivisme uo (·, corr�
tc, perqui· cli\·idPix, i f'n definitiva afarnreix. el ca
pital. 

E:icar� hi podern afr)..(ir dos arguments n11·, radicals. 
L un es que hom t"·, ti·cn1c r, profrs,ion.d cnm ,l fruit 
cl'u:ia formació particular, però tamht"· cie la trans
missió, per l'ensenyament, d'aptituds acum1da, !e·, ,0. 
c-ialment f'n un llarg períoc!C' i del qual nomi·s ,�s
·'propietari'' la col·lectivitat humana ¡•¡¡ d seu con
junt. L'altre argument és q1w la sindicacic"i solidària
és una arma per a transformar progrcssi\·amcnt les
estntctun·s socials cap a formes mi•s justes.

Pn a determinats sindicalistes hi ha d'ha\·er una ab
soluta solidaritat objl'di\,\ d'interessos entre obrers i 
ttTnics i professionals I una plena cnnsciènl"l,l en les 
S('n·s reivindicacions. \lalgrat tot, semhla opinió ge
neralitzada (]UC i·s necessari qul' cis sindicats penne
tin que en el seu si aquests coHPctius d'assalariats 
tt·cnics i professionals trobin els llH:'canismes adequats 
que els permetin plantejar les se\·es pn',pies formes 
c1·e;,..pressió i, al mateix tl'mps, assegura una defrnsa 
roHectiva d'aquestes reivindicacions per a tots l'ls afi
liats. El criteri definidor Sl'ria: autonomia en l'f'laho
ració, unitat en la cll'frnsa. 

Sota aquf'st PnfocanlC'nt. hi calien els c-oHcgis pro
fessionals, en són un cornpkment. dei\:rnt IH'n clar 
que la ddensa i la lluita dels intcres,os laborals i 
sindicals són dPls sindicats. Els col·lel[is professionals 
han d'encarar-SP cap a una actuació en l'aspecte pro
fessional dels t1\cnics i profrssionals. i Pll el social al 
st•n ei cie la societat. 

Si fins aquí hem esbrinat cis trets teòrics de l'enfo
cament "sindicalista", la realitat ara i arJUÍ no t•s tan 
consistent. L'"l temàtica dels tl'cnics i -professionals 
tot just se l'estan plantejant Ics grans centrals sin
dicals, les se\·es joves estr11ct111 es -les estan muntant 
partint de la problemàtica dels ohrers, i no són enca
ra pensadl'S per a tècnics ni per a professionals. Per 
això no són atracti\·es per aq1wst. 

l .'altra gran línia cie què parlàvem abans ve defen
sada pels que en podríem dir "professionalistes .. 
Vegem-la. 

\Ialgrat els canvis operats en l'estrncturació dt· tèT
nics i professionals dins l'empresa, aquests no si'm 
ni trehalladors en el sentit estricte clel terme (teiwn 
una formació, una responsabilitat, les seves opnuons 
compten a l'hora de prendre decisions) no són em
presa (no sóu accim1istes, ni membres del Consell). 
Són com un pont entre el capital i el treball. 

Els tècnics i professionals no són atrets per les orga
nitzacions sindicals ohrerPS, organitzant-se indepen
dentment i al marge d'aquelles. S'esdevt', una clara 
separació d'estmctures organitzatives. És lògic, clones, 
que professionals i tècnics entrin a sindicats de oua
dres, on només hi siguin ells, ja que han de jugar un 
paper determinant en la socil'tat. 

L'organització s'estmctura així en base a la defensa 
dels seus interessos corporatius i de categoria. La 
seva organitwció es dirigeix tant a actuar en defensa 
de llurs- interessos en aquelles situacions nuc afecten 
el conjunt dels treballadors, com en reivindic8cions 
especifiques. 

f:s clar, doncs, que per un "professionalista" hi ha 
una una exclusió de les centrals sir.dicals obreres, 
no l'interessen. 



Sota ar¡uest enfocament. el paper dels coHegis pro
frssionals en defensa dels seus membres, és impor
tant. Els sindicats de quadres estan fortament sos. 
tinguts pels col·legis, dels quals en una certa forma 
són una dC'rivació. I a més, en absència d'uns ade
quats sindicats de quadres, els poden suplir dnent a 
terme la defensa tant professional com laboral. 

En l'achial sih1ació, si tenim en compte que les cen
trals sindicals obreres qu<' avui tenim no resolen ni 
tPnen en compte la problemàtica específica dels tèc
nics i professionals, la balança s'inclina forçosament 
cap aquesta línia corporativista, a fi de cobrir el buit 
existent. f:s a dir, !a prohlen1àtica laboral dcb eco
nomistes no té res a veure amb el planteiamcnt dels 
sindicats existents. 

De bell nou ens trobem que la realitat, ara 
no és 11:aire consistent. 

aquí, 

Pràcticament, no hi ha sindicats de quadres. D'altra 
banda, només en algun coHegi professional hi ha una 
assessoria jurídica que actua no tan sols en l'úmbit 
professional, sinó en cl laboral, ni que sigui dc rna
nera individualitzada. 

Difícilment, amb tot el que hem exposat, arribem a 
conclusions aclaridores; intentarem, doncs, afegir 
nous elements. 

Efectuant un repàs a les organitzacions existents als 
països europeus occidentals, veiem que en la majoria 
de països no hi ha sindicats de ouadrt>s autònoms. 
lJn exemple clar <'·s la Conf édération Gt·nt'.·rak des 
Cadres (C. G. C.) a França, però les altres tres grans 
centrals sindicals franceses tenen també cons;fü1ïdes 
federacions d'enginyers i quadres. I i·s precis,1ment 
en aquesta línia com trobem estructurades les orga
nitzacions sindicals europees principals. :És a dir, hi 
ha una majoria cie grans centrals de tipus confede
ral, que aglutinen sobrdot sindicats d'indústria, però 
també sindicats de quadres. 

Convimfrem a concloure, per tant, que cis sindicats 
de r¡uadres no tenen pr<'si·ncia cie forma autònoma, 
i que els professionals i tècnics estan enquadrats, en 
definiti\'a, en el moviment sindical i obrer general 
malgrat que detectin determinades estructures orga
nitwtives pròpies a un segon o tercer nivell, per tal 
de veure's efectivament sostinguts en les seves rei
vindicacions i els seus objectius específics. 

Un dels altres elements a inclo111e seria vettrt' a par
tir de quin nivell laboral ja no interessa sindicar-se. 
Sembla ser que aquí hi ha una actitud, pn part dels 
economistes assalariats a l'empresa, de perseguir com 
a objectiu professional ocupar càrrecs d'alt nivell a 
les seves respectives empreses. Aquest objectiu sem
bla ser totalment incompatible amb qualsevol acció 
col·lectiva de defensa de positures laborals, a causa 
de la mentalitat empresarial, motius pel qual és des
estimat el camí sindicalista. 

Sembla prevaler el criteri que, per un problema im
mediat. no val la pena cie renunciar a unes expec
tatives de futur col·lectivament. 

f:s molt possible, també, que, si a l'empresa se sap 
que un economista d'un cert nivell està sindicat, i 
més si ho està d'una manera activa, se'l privi d'una 
certa informació considerada com a confülencial. 

Això que diem, n• corroborat per Ics ciades qut> al 
comcrn;amt-nt exposà\'nn i segons lt·s quals. H nwsu
ra qm· hom està situat en un nivt>ll de càrrec més alt, 
el nombre de sindicats és molt més petit. 

Un darrer element a introduir ens el dóna el fet de 
la no existència d'una problemàtica comuna als eco
nomistes assalariats a l'empresa, ja que la seva ac
tnació és molt variable, tant en nivell com en àre(•s 
de realització. A més, cl tipus d'emprt>sa i el seu vo
lum comporten una problemàtica laboral i professio
nal molt variada i diferenciada. 

Hem cie distingir entre empreses de serveis i cmpn'
ses industrials. A les empreses cie sen•cis, almenvs en 
bona part d'elles, tots cis empleats són e!1 més o 
menys grau professionals. Dins aquest tipus d'empre
St'S. podem encara distingir-ne dos h'Tups: unes que 
es componen hàsicament només de personal qualifi
cat i d'altres on el personal presenta tota la gamma 
de nivells de qualificació. És a dir, empreses de ser
\'Cis petites i grans. 

L'altre' gran tipus d'Pmpreses són les industrials. En 
ar¡ul',ta l'economista és només 1111 dels molts com
ponents clcl sistema empresarial. 

El ,·ol11m cie l'empresa incideix c·n la sindicació, de 
manera que a la petita empresa, i principalment si 
és dl' serveis, el nivell de sindicació és molt baix, per 
sentir-se l'economista amb més nivell executiu i tro
bar-se molt més \'inculat a l'empresa. D'altra handa, 
també el fcnonwn de marginar l'economista sindicat 
es presenta amb mt'.·s \·irnlè>ncia. En contra. dins les 
emprcse;, industrials i de gran volum, en no existir 
gcnt>ralmcnt les anteriors condicions i per trobar-se 
l'economista molt més integrat dins els engranatges 
laborals comuns el nombre de sindicats és molt més 
elevat. 

Per concloure, i a manera cie resum, podríem dir 
q11e en l'actual situació de les centrals sindicals i dels 
mateixos economistes, aquests no se senten atrets per 
la sindicació, encara que els nous llicenciats se sin
diquin cada vegada més. 

Per part del col·legi, i sense que s'intenti convertir-lo 
en un "quasi" sindicat de quadres, sí que podria ofe
rir algun tipus d'assessorament jurídic i laboral en 
els t>conomistes assalariats, encara que fos a nivell 
individualitzat. 

ELS ESTUDIS UNIVERSITARIS l L'ESPECIALITZACló· 

Exposarem aquests dos punt� en un sol apartat, per 
considerar-los interrelacionats de manera molt estreta. 
Un dels aspectes que sovint trobem en tota la po
nència, és el que, referint-se a l'ensenyament rebut 
a la Facultat, qualifica aquest com excessivament ge
neralista i poc tècnic. 

Efectiva.ment, és opinió generalitzada entre els eco
nomistes, que l'ensenyament impartit per les facultats 
és excessivament vague, teòric i poc definit. Sembla 
també que hi ha unanimitat alhora d'assenyalar les 
causes (¡uc prorroguen aquesta situació. A tall d'e
xemple anomenem les següents: 

Els plans d'estudi són massa genèrics i teòrics. 

Les assignatures de mana.gement són molt peque¡¡ 
i les que s'imparteixen tenen uns programes que, pel 
seu nivell de generalització i pel propi contingut, no 
serveixen per a donar al futur economista element� 
i coneixements suficients com per a poder afrontar 
amb èxit la seva aplicació pràctica. 



E ls programes d'estudis son excess ivament rígids i 
no fX'rmeten a l'estudiant que aprofundeixi en qual
sevol dels temes en tota la ca1Tern, s i  creu que val 
la pena de fer-ho. És a dir, si l 'rstucl iant s ' interessa 
per un tema concret i \"Ol arribar a tf'n ir-nc nn co
neixemen t  exhaustiu ,  ha cie fer-ho a fora i paral·le
lament a l 'àmbit de la pròpia carrera ,  ja que 1'11 el 
seu si no té cap 1xissibilitat d'aconseguir-ho, perquè· 
estan concebuts de forma tal que no permeten l 'es
pecial i tzació en cl cas que algun estud iant cst igui"·s 
interessat a fer-la. 

La manca ric professorat adequat, sobretot a les 
assigna tures tècniques i pel nombre d 'alumnes que 
s'inclouen a cada classe, fa que la formació i l 'en
senyament que s' imparteixen a les facultat� sigu in  
molt deficients. En aquest aspecte, recordem quf' 
Ciències Econòmiq 11cs és una cie les carreres que té 
l 'índex més elevat entre cl nom hre cl 'al 1 1mnes que 
comencen i el nombre cie ll icenciats que ell surten .  

Per últim ,  q 11ant al professorat, hi  ha  un clar des
fasament entre els professors c¡ue imparteixen assig
natures econòmiques i humanístiques i els (!ne im
parteixen assignatures tècniques o d'especia l i tzació. 
Efectivament, a les facultats d'Econòmiques ds bons 
professors són els que imparteixen assignatures del 
primer t ipus,  mentre que cis bons professo rs d'ass ig
natures del segon tipus s'adrecen a centres d 'enscnya 
nwnt privats. Això condiciona la postura de l 'al umne 
en  el sentit de considerar  les ass ignatmes tècn iques 
com a secundàries i no donar-los la importància que 
cn rea l i tat tenen pcr exerci r  la carrera. 

Les a nteriors opinions són refrcndades amb les ex
posades que tracten de l 'aplicació pràctica dels es
tudis rebuts. En efecte, i aquí tamhé l 'opinió és 
general ,  hi ha clos nivel ls  d 'apl icació a efectes pràc
tics . Un és el del vessant tècnic ;  aquí no hi ha cap 
mena d'aplicació, ja que, com s'ha elit, la formació 
rebuda en aquesta àrea és pràcticament inexistent 
i amb un nivell de qualita t  molt baix . L'altra esfera 
d'apl icació la trobem en la fonnació cie t ipus huma
níst ic i general . Aquesta àrea és considerada pels 
{'conomistes corn a molt important i, malgrat que la 
seva aplicació sigui ind irecta , no deixa d 'ésser una 
de les característiques principals de l'economista , que 
l i  permet teni r una versat i l i tat i una capacitat d 'a
daptació a qualsevol àmbit d intre l'empresa. 

En algun moment s'ha definit l 'economista com un 
humanis ta que Sap matemàtiques .  És més, en un f'S
t 1 1d i  reali tza t per part d 'una persona que de manera 
iml i rl0cta ha aportat idees a la ponència, i que anava 
ad reçat de manera seriosa a agrupar profess ionals de 
característi(¡ues psicotècn iques s imilars, en funció de  
les ti tukcions universitàries, s'incloïa l 'economista en 
el grup format per llicenciats cie Dret ,  Ciències Exac
ks i Filosofia. 

Un dels ohjecti 1 1s que l 'economista té com a n:a lit
zació professional és a rribar a exerci r d i ntre l'empre
sa un lloc de tipus directiu. Així, clones, es comprèn 

r¡uc no vulgui renunciar a aq 1wsta 1·essant h 1 1 1nan í,tic. i 
i general de la seva formació, que li 1�rmet tenir 
una visió dels problemes empresarials emmarcant-los 
dintre la problemàtica general de l 'empresa i del 
món econòmic gem,ral del moment, visió nue resulta 
del tot imprescindible per ocupar amb eficàcia un 
l loc d i rectiu. Podem afegir, encara, n ue Ics últimes 
orientacions en el món empresarial i principalment 
a ks emprese.s grans i d 'avantguarda són que les de
cisions s iguin preses per persones que precisament 
s iguin capaces d'enfocar ds problemes amb J 'i,ptica 
que abans dèiem, abandonant, en part, Li pràctica 
de prendre les decisions has:mt-se solament en estu-
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clis purament t<'cnics. 

Podem dividir . doncs, l'l 'nscnyament 1 1 n i \"l 'rs i tari en 
dnes caracterís t iques ben definides. La de caire hu
manístic i genera l ,  qne és  de l  tot và l ida i r 1 1 1c ,  sense 
perdre eJ seu nivell, t'S necessari mantenir a les fa 
cultats .  La ric caire ti·cn ic i d'especial i tzació, pr:"idi
camcnt inexistent ara, q 1 1e requereix (J l lc ,  pel,- m i t 
jans que calgu i ,  passi a oct1par  d ins els plans d ·es t l l 
d i s  el lloc que  mereix ,  atès que  des de l  plint de  \" ista 
professional r'.>s totalment necessària . 

En el moment actual l 'economista és totalment cons
cient d el ni vel l de l 'ensenyament rebut. És igualmen t 
conscic·nt de que l a  demanda dd mercat t'·s d iferr·n 
c iada.  t'·s a dir ,  ('S clemanc1, tè('nics .  no títols . f:s J)(' r 
això cp t t '  l "cccmonlista necess i ta especialitzar-se d " tma 
manera i l l lperiosa . 

Heferint-nos a Ics dades de l 'enquesta, el 43 % de lli
cenciats s'havien especiali tzat. A aquesta x ifra s'hau 
ria d'afegi r els que  treba llen en c i s  últims cursos de  
la  carrera, que  ho  fan el 74  'J.. 

El trebal l  en el últims cursos clP. carrera,  es pot inter
pretar com a necessitat dl' tipus cconòmic, però 
t;1rnbé com un in tent de guanyar temps, atès que
l empresa ,ha abandonat la pràctica de trai11 ings. Ac
tualnH;nt , t'S potser aquest J'únic m itjà per aCOllSCglli r
pos1cw d avan ta tge, e n  acabar l a  ca rrera i evitar, con
segucntrncn t, la s i tuació cie subocupació. 

Tornant a l'enquesta s'aprecia també ouc els l l icen
ciats que s'han especial i tzat tenen un - gmu de rea- 
l ització i sa tisfacció professional més elevat om· els 
que 110 ho han fet. Així d intre cl segment de molt 
bastant  grau cie real i tzació dels especialitzats comp
ten amb un 62 % a un 42 % dels no especialitzats. Al 
contrari ,  i dins cl segment cie poc o gens grau de 
real ització, els especialitzats presenten un 1 1  % en
front d 'u n  26  % dels qne no ho han fet. 

Les ciades anteriors s 'han d'interpretar en el sentit 
de que l 'especiali tzació afavoreix l 'entrada a l 'empre
sa. i':s a d i r, ajuda a trobar feina mi·s aviat, i, d'altra 
banda, ajuda també a evitar si tuacions de sub
ocupció. 

És s ign ificatiu el fet (lUe un 35 % dels ll icenciats que 
110 treballen com a economi stes, donen com a prin
cipal causa el fet de no tenir una  especialització. 

Resulta cla r  < ¡ l IL' l'economi,ta necess ita {'Special i tzar
sc, i, cle fe t ,  ho fa . 

Dels mi tjans que s 'uti l i tzt'n  per a dm a terme l 'es
pecia li tzació, dest:ica l 'a l l lpliació dels <:S tudis cie la 
carrera amb un :3-1 ',,;;, i gual ¡Jl' rcentatgc que s'obté 
per rxperiPnt· i , t la boral ,  1 1 1 L · 1 1 t rc que' cis cursets s'uti
l i tzen amb un 33 'l. És remarcable nue les x ifres no 
sòn excloen ts, és a dir. ,ma rnatcixa persona util i tza 
sovint  ml'·s d 'un n 1 i t jú per aconseguir  la seva csppr· ia
litwció. De gent  c,pecia l i tz,Hla,  dins la matcixa Uni
vers i tat, s 'obté un -l '.i' ,  q11c s' interpreta com a ll icen
ciats que han re,Jitzat la tesina profunditzant en un  
tema concret. 

Pregun tats sobre el període idoni per a espec i;1 l i tzar
se, el 42 1 es manifesta que durant la carr,•r,, , men
tre que el 23 1, rcs¡xrn que un cop acabada i com 
a con tinuació d 'aquesta, i un 3.5 % creu r¡ uc és con
venient feY-ho ja treballant .  

É, curiós constatar que entre els mitj.rns q1w d('di
\,rn ient s'uti l i tzen i l 'opinió sobre e l  període idoni 
per a especial itzar-se h i  ha una correspondència pràc-



ticarne11t total (34 i 33 %) <'n t'l q11e ha si.�11t així pt·r
què és l'únic lloc on es pot posar en pr:ktica l'ense
nyament rdiut. Per això és de lamentar la gairebè 
total desaparició cie la pràctica de trai11i11gs, r1ue 
afavoreixen a la vt·gada tant l'empresa com el lli
cenciat. És d'esperar que un cop su¡wracb la crisi 
tomi a rellançar-se aquesta pràctica. 

És remarcable també que l'opinió més estesa és que 
l'especialització s'ha de dur a tcrml' dins la mateixa 
carrera, i ho és precisament perquè ara és el lloc on 
no s'especialitza pràcticament ningú, posant cie ma
nifest. una vegada més, la separacic'i e:,ist"nt entre 
l'especialització dels plans d'estudi i les necessitats 
reals del mercat. 

Creiem que, amb tot això, el col·legi té una carta a 
jugar. De fet i de manera molt tímida ahruna cosa 
s'ha fet mitjançant l'escola cie pràctica professional. 
Efectivament, el col·legi sense convertir-se en una es
cola per a postgraduats, pot incidir en la formació 
cie l'economista, mitjani,:ant cursos d'ampliació i pro
fondització de temes concrets, i que es poden com
pletar amb contactes de pràctiques a t•mprcscs clis
posacles a fer-ho, i amh conferències i col·loquis amb 
personalitats de la matèria en qüestió. D'aquesta ma
nera el col·legi no solament ajudaria a l'cspecialitza
ció del llicenciat, sinó que tambf facilitaria el reci
clatge d'una especialitat a una altra. 

Deixant ara a part l'actuació del col·legi, ,mem a ven
rc quine� són les formes que semblen més ,tpropiacles 
per aconseguir superar les situacions descrites. 

En primer lloc, é·s absolutament necessari definir quin 
és el paper a desenvolupar per les facultats cie Ckn
cies Econòmiques. A tot cl món, amb un sistf'ma d'e
ducació o altre, es diferencia de manera clara entre 
economia i mmuigement. A Espanya, amb cl peculiar 
sistema d'educació que sofrim. no trobem aquesta di
ferenciació, i el resultat <�S t¡IH'. dins la carrera c1·cco
nòrn iq11cs i a partir de segon. es trob,t 1nm teòrica di
ferenciació entre economia general i 1nicrocconornia 
o d'empresa. Aquesta diferenciació, a mt'.·s cl't'.·sser in
suficient a la pràctica, és més teòrica C!Ut:' real. La
conseqüència és que no s'aconsegueix una clara dife
renciació, i cl confusionisme que porta t'.·s important.

És igualment necessari modificar cis plans cl'estucli 
,tprobant-los als condicionants cie la demanda del 
mercat. Seria en aquest aspecte molt im¡xirtant acon
seguir la utòpica coH,aboració empresa-universitat. 
que permetria al mateix temps dur a terme una efi
caç planificació de l'oferta i, sense d11btar-ho, tindria 
efectes d'estimulació i creixement sobre la demanda 
i cvitaiia les situacions <le subocupació. 

Els plans d'estudi haurien d'afavorir l'especialització 
conservant la part humanística que tenen actualment. 

Pel que es refereix a la forma d'er.senyament s'hau
ria d'incorporar el mètode cie manera massiva, al
menys a les assignatures de tipus pràctic, abando
nant, en bona part, l'ensenyament per nivells teòrics. 

Aconseguir que homes d'empresa de provada eficàcia 
dintre la seva esfera professional entrin a les facul
tats com a professors de les assignatures de caire tèc
nic i donar al·licients suficients com perc¡uè no s'adre
cin a centres d'ensenyament privats. 

Quant a J' especialització seria bo posar en prúctica 
1m sistema semblant al que s'utilitza per les escoles 
de ma11ageme11t als Estats Units i consistent a exigir 
per a llicenciar-se un període mínim d'actuació em
presarial a tcrnps parcial, tenint les emprrsrs obliga-

ció d'acceptar aq11l'st•s treballadors. c<J111pensant-los 
mitjan�·ant exempcions cie tipus fiscal. 

De c¡11alsevul manf'ra ]'es¡)<'C'ialitzacic'i dins la l.l 11i\ ,.,_ 
sitat és del tot ncccssi1ria ¡wr a poder comptar ;1111h 
veritables professionals en acabar la carrna. 

EVOLUCIÓ DE L'EMPRESA 

PROFESSIONALS 
PERSPECTIVES 

E\·identment, les pcrspedi\Ts professionals de l'eco
nomista ('stan fortanwnt lligades a l'cvol11ció del rnc'in 
emprt'sarial en un proper futur. 

Anomenem tot seguit alguns dels factors més irn¡x1r
tants. ai nostre \C11rc, q11e poclt·n comlicionar l'en'J
lució empresarial. 

Hi ha una creixent complexitat de les regulacions in
troduúlcs a les Pmprcsrs pl'r l'Administració Pública. 
Ten(kncia que, previsiblrment, anirà prenent impor
tància, raó per la qual un coneixement exhaustiu cie 
les rf·gulacions fiscals i financen·., scr,1 inclis1X'ns;1blt' 
i condicionant. 

l ,a constant eYol11ciú a la baixa cie la taxa de benefi
cis t'.·s un fenomen act11al i que no es prc\ eu una cor
recció cie la tendència en un Entur irnnwdiat. AqiH·,t 
fet, i amb independència de circumstàncies conjun
turals, porta el que les empreses necessiten cada ve
gada més una capacitat tècnica que els permeti man
tenir la cmta taxa de beneficis d':1ra. 

Un altn· factor a tenir present t'.•s la creixent pressió 
focal i Ldioral, i qur:, talu1e1:t colli ('!l ,·l c,ts d'abans, 
no tè una tendència a la baixa, sinó al contrari. La 
prc.,siú és \·eure crt"ixer a mida que sïntensifiquin Ics 
demandes de tipus social, tant a nivell individualit
zat o d'('rnpresa com col·lectiu. 

És de preveure igualment una progressiva sensibilit
zació cie tipus ambiental d'ubicació i ecològic, que 
condicionarà d'una manera u altra el desenvolupa
ment de l'empresa. 

La integració del país a organismes i esferes d'actua
ció que sobresurtin de les pròpies fronteres, tindrà 
com a conseqüència una obertura de nous mercats 
potencials i amb condicions més assequibles, però, 
per contra, una més grossa exigència del nivell cie 
qualitat, i d'una capacitat d'actuació a tots cis nivells. 
:És de preveure, per tant, fenòmens de concentració 
d'empreses i d'elevació del nivell mitjà qnant a cap,1-
citats i volums. 

Amb els condicionants exposats, l'economista en un 
proper futur ha cie poder adoptar a l'empresa, corn a 
mínim, fom1ació i coneixements suficients per a po
der afrontar actuacions com)es que a títol d't·xemple 
exposem tot seguit. 

Analitzar la situació actual del mercat i preveure 
la seva evolució fuh1ra, tant amb productes i serveis 
que el mercat demana, com amb preus, que està pn'
disposat a pagar i també amb capacitats d'absorció. 

Determinar els sectors de mercat cap on es pot di
rigir l'empresa de manera que pugui obtenir PI ren
diment òptim de les seves inversions, dintre el qua
clre cie restriccions a què P-S veurà sotmesa. 

Determinar els mitjans financers i humans que 
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l'empresa n('ccssita per a dur a terme les S('vt's acti
vitats, i tarnl·l' els procediments i gestions a desenvo
lupar per pOllt-r-ne disposar amb )¡_•s m('·s bones con
dicions. 

Proposar <'H'Ctttar Ics decisions oportu1ws cp1c 
permdin a l'cmp1f'sa dcsf'n\·olupar la seva activitat 
segons cl pla predeterminat. 

--- --- - � --------

Ai:ialitzar . i \(•·termi1rnr les probabilitats que cl pla 
prevtst s1gm l optun a cada etapa i també que Ics 
decisions prc�es ,igllin ks mc'·s convenients per a Li 
seva complimentació. 

No hi ha dubte que l'economista pot arribar a tenir 
Hna destacada actuació efectiv,t en el món emnrl'sa
rial si, com L'S d'esperar, se solventcn les prin�·ipals 
causes que fan que al'tualmcnt la nostra professió no 
tingui encara d lloc i la consideració que mereix. 

CONCLUSIONS 

De tot el que hem exposat a la present pont-ncia, en 
podem treure les conclusions que a manera de resum 
exposem. 

L'economista ha tingut i té una actuació històrica
ment positiva en el món empresarial, malgrat la mala 
preparació tècnica quP també històricament ha rebut 
però que ha superat tenint una consci¿·nc-ia del frt i 
po;ant els mitjans necessaris per a superar-la un cop 
fora de les facultats. 

Es preveu com un camp d'actuació futura l'itrea de 
la petita i la mitjana empresa (PI\.fE), salvant la 
preclilecdó que l'economista té pels llocs de tipns 
staff o d'estudi i acceptant totalment la línia exPcu
tiva. 

El creixent augment cl'economistes dedicats a la 
professió liberal, creiem que continuant i es veurà 
reforçat quan s'introdueixi plenament a la PI\.IE, és
sent els co11s11ltings 1111 mitjà adequat per a dur a ter
me aquesta introducció. 

L'economista necessita cada vegada més uns conei
xements tècnics suficients i operatius, i els obté per 
mitjà de l'especialització, ja que d'alguna manera es 
veu obligat a fer-la, atès que la demanda del mercat 
és diferenciada. cercant nivells ell' rcnclahilitat i no 
títols. 

. 

Les centrals sindicals no ofereixen atractiu s11fil'ient 
per als e-::onomistes i és opinió generalitzada que no 
defensen els seus interessos específics. Aquesta con
clusió és indcpt,ndent del moment històric Qtw vi vim 
al nostre paí.�, i, si b{· no pot sPr del tot \·àlida per 
a l'assalariat que comença, creu nue 110 val la pena 

de sal'rificar unes cx¡wctative, per a una re.,olu
ció deficient dels problemes que té. 

Els sindicats de quadres no presenten gaire intert-s, 
ja que l'economista no està predis¡xisat a la sindica
ció. Intervenen en aquesta postura dos fets. L'un és 
que el nivell d'eficàcia del sindicat de quadres inde
pendent és molt discutible i sohretot en una profes
sió com la nos�ra. que presenta una diversificació en 
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les esferes d'actuació i una manca de conct'ntraciú 
de persones molt important. Per aixh ei ,indic.'t de 
quadres acaha normalnwnt lligant-se a centrals sine]¡_ 
cals obreres, ja ,ia de manera clara i directa, o 1·n
coherta. 

L'altl"C' fet és qtH' la per.,prctiva de l'c'conornista a 
l'C'mpr!'sa. com :-, profr,,ió. .'.·s d'arribar a assumir 
1rn lloc directiu. qu(' fa oue descarti la sindirncic'i 

com a mitjà per aconseguir ar¡1Jcst fi. 

De l'l'nsenyament, d¡·star¡1Je111 dues esferes diferen
ment inexistent. La huma111stica, tTOIJÒmil'a o de cai
re general, quC' confereix a l'economista una cie les 
se\·es caract¡·rhlir¡1H·, mi'·s acusades i oue prPsenta 
un ni\'1'11 s1rlici!'nt, tant cie qualitat corn clr quantitat 
i que i·s necC's,ari mantt-nir a les facultats. 

' 

És necessari fomentar l'es¡X'cialització a la matd
,a l-ni\'ersitat i donar importància a les assignatures 
cie caire tècnic. 

Per al'onseguir que cie les Facultats en surtin ho11s 
professionals dirigits a l'empresa, jutgem necessari 
distingir, <le manera clara, l'estudi econòmic i el rna-
1wgeme11t dins la carrera, aclarint cl paper a iuKar 
per les facultats de Ciències Econòmiques. 

Els Plans d'estudi que s'imparteixin forc,:osan)(';,t 
han d'adaptar-se a les nc,·Pssitats reals del món em
])rí'sarial. 

Cal definir el paper de l'economista dins l'empresa. 
Creim qnc un estatut professional diferenciat, mal
grat que ¡wr la característica d'assalariats no sigui' 
la solució, sí que de manera indirecta hi pot contri
lmir de manera important. 

Per acabar, és necessari intPntar formar una rJc
nianda cl'cconomistcs diferenC'iada, que permeti acla
rir com més millor les situacions d'intrnsismc actuals, 
malgrat la diversitat d'àrees d'actuació c111e la nostra 
professió t[,, 

PROPOSTES AL COL LEGI 

Basant-nos en la present ponència i en les conclusions 
cxpre,i,',ades, formulem les següents propostes adrec,:a
des al coHegi, i que tenen com a fi nue el collegi es 
converteixi en una entitat efica�· per a proporcionar 
l'ajut que l'assalariat necPssita, fent-ne al mateix 
temps una imatge m{·s atractiva. 

Fomentar i ajudar l'assalariat que ho desitgi a pas
sar a la professió liberal, ja que la seva importància 
i el seu pes específic dintre cl total d'economistes 
són creixents, i creiem quf' t's un camí adcouat per 
a introduir-se en algunes àrees específiques del món 
empresarial. Els factors priucipals per a realitzar l'aju
da els dividim en tres apartats: ,1sscssorarnf'nt, ajuda 
tècnica i facilitats creditícies. 

Potenciar l'escola de pràctica pwk,sional. conver
tint-la en un òrgan efectiu per al nT1datgc de l'as
salariat. 

Contactes i converses explicatius de les legislatu
res i tècniques noves a introduir a les empreses, de 
fom1a ampla, amb profunditat i alhora. 

Assessorarnf'nt bhoral per a l'assalariat de tot tipus 
i a nivell incli,·icl11.ilitzat, suplint únicament en aquest 



aspecte els sindicats. 

Col·laborar amb la Universitat, principalment pel 
que fa referència als plans d'estudis. Com a mitià 
per aconsegi.!ir-ho es pensa a introduir un membre 
del col·legi com a delegat als claustres. D'aquesta ma
nera el col·legi podria assolir una funció de nexe 
d'unió entre la Universitat i l'empresa i la societat, 
per e vitar llactual dissociació entre demanda i oferta. 

Reclamltr un estatut professional diferenciat i acla
ridor del paper de l'economista a la societat a l'em
presa, però sense caure a defensar postures de tipus· 
elitista, ja superades i perjudicials a la llarga. 

Intentar canalitzar la demanda d'economistes assa
Lmats, amh la potenciació de l'achial borsa de treball. 

Proporcionar serveis que siguin atractius i rencla
hles, des d'un punt de vista corporatiu, als membres 
del col·legi i que al mateix temps facin una funció 
de reclam per als nous llic<'nciats o dels no col·legiats. 

Finalment, b promoció a la societat de l'economis
ta per ell mateix. Es pensa com a mitjà a introduir 
comissions de suport i assessorament a les institu
cions locals i autonòmiques que intentin prPstigiar 
cl col·legi i, a la R, tota la professió. 

En resum, pensem en un col·legi actiu, clinànúe i efi
cient que serveixi de canal i su¡x>rt per a la promoció 
cie l'economista assalariat i cie l't'conomista en general. 

a·· 

- l) 
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3/1 
INTRODUCCIÓ 

L,1 teoria eclJJ1,1n1Íl';l rn, J)'"(lporc,011;1 1111 c<h de lOll· 
d11,ion, <·,t.1l·lt'rt,·, ,1pl1t ah!,·, i111n1crliatanwnt a la 
pol 1t1c.1 (.:, 1t11 111< tnd<' 1t1t·, <Ill< 1111" d<1d1i11,1. 1111 
,.wawll m1·lltaL mi; 1 ti·, 11 1< a d, Jlt'll"trn<·nt, IJ!H' a111da 
al (jll<' h ¡Hh'<'l'Í\ ., ol>t('nir u11,c l11,1on, , <11Tt'l'ks \o 
i·, difícil ,·11 cl st'ntit ,·11 11<1<· lio sÓll lc, t,·c1,iqn\', 
pen', <.'! frt que i<', ,n <', lornw, d'c,pr,·ss1<'1 ,il(11i11 
molt nH'ny, ])rl'l i,c, <¡Ill' ac¡tl(',l!'s. fan dil ll'il la tast·,1 
de col111111i,sir-l:t cim·, tanwllt Li 111,·11! d .. J, , ,111-
dlants. 

J. \1. Ku", 

(Introducci,', als C11111lních:1· Ecm1C1111ic llnnd/,,,ok' 

D\ 1 cord am h la ini, i<1ti, .t r·111pn·,. 1 pel Col·l<'l(l d'Eco
nomi,tc, d<' C,tl,dml\ : 1. d',·,tndur " fon, la prof,·,,ill 
d\·,·ono111i,L1 <·li t11h ,·Is 'l'th ,., ,,.rnt,, aquesta po. 
n<'lll'Ía. t l:il1orad., p·r u11 pdit !.(111[1 d'l'1·1,11<>;11i,t¡·, d,·
dic,lh ;1 l\·11,, 11Y,11111·11t. ¡·rd,·11 !1.111,11wtr< l.1 111f,1r
m,wio q111· ,·lt.1 jl<1!.(11t nl,t, nir. ª'" ,0111 f,·,· dl.!'111" 
, 011w11L1<is ,0! 11,_. L1 pn 1lil,·m,'tt1c;1 !.(<'1wral 11111· af,,cta 
t·!, l'll'il'll\·a11t, d 't·,·rnt<>11li,1 ])' 11111 li;i lld,1. ,'11,1 tud,1( 
d<· dihni;ar .,J ¡w1 fil 111,·, " 1JJ< 11,, d..fi11itori d, J',·1·(1-
nomista n1,,·11, .111l 'l'"' in, lu11 a,¡wcte, "'lm l,, v·
n·, cornli< ion,- dt' tr .. h,ill. [!1.111 cl, prc;i.tl·ll'I<> l rl,·rl1-
l',1<·it 'i, nl\·,·11 d111gn·,,n, d,. Dl 1'.dtr,t. , <'·q1li, 1t, 11 
i < nmc11l('ll (•l, pri11C'i¡"d, ohst,tl '"' fllH' tn,h.1 l't'11si·
n, ;n1wni de J'n·rn11,rnia .1, 11i a E-p.in, a .1 tot, ,,J, 111-
,.¡.¡]s (•d11c,1tim. 

f.:, dl' d,·st.1(_';tr q1w l'r·r"< n, ,111wnt dl' l\ :·1111,11ni.1 tt'· 
1111 prohl('rna <·,p1·, ial. i ,., q11(' 1nall!,-,it q11,· r·s ¡)l]\!lli 
11td 1 tzar n11 l'J1f,wa11wnt ,in,íi 1r .d cl,· l'v11" 11\:111w1,t 
de <'ièm·H'S n,itnrnl.s. ('11 ;u¡•H'ILt l.1 n,po,t:1 " l.1 ,,._ 
I ll < ió als prol,knw, 11t> (·, 1,.11111;,]111< r,t 11111,.1 , 11J11 
,'esd<·,·é en ar¡n,·,tt-, ',q11< ·,t. 1 ,·.1 1,t, t, 1 1,ti,.1 d,· 1', ,.,, 
l)Olllia. ('O!lHlll.l a l(lft � l('.'l ,dtn•:, \'H,'IH."I('", ",()\ 1;11' ( 011, 

tit111·i, el llH'"' L!"r,t11 n·ptt· tl ,1·11 e 11,1 n, 111w1Jt ;.d 
11i;1t<-i, t1·11ql' q11.· l,,1 d(' ,1·r l.1 ,rl,·a 1,.1,,,,., " rl,ol·l 
d',tl1ord;ir-l<1 l·:n ,.¡,.,t, . :11' pl.111, cl', st11rl1. , 1, ¡rn•
\!r,tnw, i ]¡,, t] ¡¡ ""' ,'11.11111.1 d,· dil, 1t'l1, ,ar .11111, t<>Ll 
,l 1 rctat Ja n11i,,.r,,ilit; 1t ,it-1 111dt1d,· C'i1·11t1fi, ,l, l'cco
J)()lllll' i L1 110 1J!!l\L'r ...... dit.1L .il ct11tlr;1n .,11 l" ..,t.,1..., 
( lllltin\!11t, ,-,p,·, ,fin. tr,1, t.111t ,l';itl, •111 11. J" 1 t.11Jt. lt-, 
,rnitlisis a ca<Li ri·.ditat tet'1rn,1, ,ou,d. g,:ol!'r,d11 ,1 1 !m
t;11 ica cm 1, rcl;t l .'lllil,t. per dnl!'ra, i.l t"·,1111·11\ d'a
r¡twsta di,tin, i,1. pot st r prc-t ".11111·11t 11ll;i de lt, 111,·, 
!.!i;lll foll.1tks qm· ti'· !', 1,,, "' .1111, ni d, l'cc<<11oll1ld c11 
cl nostre p:\Í,. la q11,il tr.1da tl, n·, ,·,tir ,,. 1lla,s;1 "' 
,,11l ,!!11\ i lllh rop;tl!.!t·, d, L i,·nL1,1 < ,.,ct., q11< 1,u t, 
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_', nw, d,· la q11t',ti < 1 a111!·111 r, l 1 ,1·!!P11,1 p.1rt d,· !,t 
porwlH i., :1n.dit1.t Lunh, , !, ¡ rnl,I, lli<, l.d,or.d, 1 pr" 
lt•,",j()J¡ < ¡j", dt 1 ... (Tt>ll()]!ll.._(1 ·, l !1�1-ll_\ ,llit ..... l 1 .... 111 J.t!", ",( Ill 

.1 l'orie;,'Tl de (!ran p.11 t tl,·1 dt!, rior.11111 11( r¡11t· .d,·11., 
l.1 11<1s\r;1 di,, 1pl 1 11.1 i fin, 1 t"t l,1 111"11-;i . p:"1··" 1 1•
Fkcti,·:lllwnt 110 ,'h,1 d'"l·lirl 11· r¡1l<' l,, 1·a,,dt1h d,· 
C:1<'-11CJL'S l�cOIJ()llll<ill('S ,on cl, l'l'llll'l'' d,· lt!IIIL(Clll d,· 
tots ,.J, 1·,·onorni,ll', i ,¡111·. ¡wr ,·cnis, l!il<'n\. l.1 ·¡11.1!1-
t.!I d" l.1 prqi.,r.1c1<1 n l111tb p1" ,·11, tl, p, 11 ,·11 p.1rt 
d,· la , fll!1]>d1 Ill i;i. l.1 prok"io11alit.ll I la ,al11:1 d,·I., 
prnf,·.,,tlr, q11t hal.(111 ti11�11l \i," 'lllt' sl'1J1l1Lt t 111 
oh,1, !Hl l1a ,·,t.t! <1 !Hl lia-u,knt '<'r t'llks pLI \[1111,
t, r1 ,lï d11,.,1,i, , C1t.11, l·l ,¡ll, ,·h,1 d<'prt ,11_11pat tld 
"11 ,·n'<'l:\ ,llllt lll 11ni,t·1,1Ltn 1. pr.tr lH .urn·nt. li., rl,·i
\,tl L'IIÍ(1t1',l!-S1 d J,¡ l'lll\1'1'Íl.tl. 

L, rnl'l:!clol"!.!"l 'l'!.(uid.i ¡w1 ,1 l'eLilio1 li i<1 de la po
'lt'lll ¡;¡ li,t ,·,tat Ja ,1·!.(ti,·1it: 

E11 rr11111 r llo,, ,'ha11 lltiJit¡;¡t tres font, d,· dad1·, ha
,i,¡1w,, per 1rn c11.,t.1t. els n·.,tilt.tls de l',·11t¡11e,t.1 pro
fr,,ill11,tl ,·rn i.td.t ,l la ni;qor p,irl d,·l, ccc,1ll•1ni.,t,·, d, 
C,it,il11n) ,l; p< r Ltltl(\ ks entr<', isll'� d,· !.!11q1 111a11-
t1n!.!ud,·, ;tl C:ol·lel!'i. la prnd11r·c 1 ú d1nf,irrnac1r'1 di· ll's 
q11,,I, f.1 d<'J)ll!,!da per 1111 prnf,.,sion,t! d('I ralll I fi-
11,d11H'ltt l.t 111"-''ti!.(al'iÚ din·, ta porta,Lt a ll'fllll' p.-r 
l'l'q111p d, L1 ¡x11w11u., en ba,l' ,1 Lt conn,·xi" p, r
,on,d u11l, aquells cl'ntrcs (Jlll' aprion,tíc,unent ('S 
p,·1i,;,l\,l (Ill!' p<Jd1en utilil;,tr <'CO!l<1111,,t,·,. _\q11e,L1 
,m ,·,ti!.!,tut', h" <'s tat mt1lt t'\han,ti,,t. e11car,1 q11t· 
rt'ternl.t p1l'do1ni11a11ln1t·nt ,1 Ban·t·lou:1 _-\!\,', no <•h,
t,rnt, c11 al1!1ms c;t,llS h, ha hal!'11t ddi, 1ilLth per nc
L(ar.se els rt'lltres ,i lll"]lOrcion:tr ('], 111l!11, dl'l, pro
fr..,,ors, an1b la qu,11 co,a. l'll l'b d,t, , .i,o,, lia e,t.,t 
,mpos,ibl,· de,,l'Li! prnl,alill'S d11pli,·tt:tls. l..t inlor
lll,ll'Íll ai.\! "hti11'.(11<l.i : 1 p; 11,·" l'll 1111 1111;\dn· ,t pa1t, 
,¡n,· es pot ct111lr,:,tar anil, lt-, ,1!re, don.ull', per l',·n
qtw,t,1. wss,tlt.1nt cl St'll 11t1L1hk paral·l,·lhllll'. Sïncl011 
,1Í\I 111;1ki\ 1111 .,p, nd1\ a111h la lli,tct dl'I, n·11lre, ,1n1h 
t J,; ,¡i11d, ,'li .i ,·11trat 1_•11 crn1tact,·. pl'll"'lll q111· L, n·a. 
litz, 1< 1<! d'c1,¡u<·st;1 ll1sl:1 ,."ll't1!1H·1\ p, r v!Lt m.ttc•1\,t 
!lli.t ,qx,rt,ww d .1<¡ll<''l tr,·l,,dl l.1 1 1 tilit1.,1cie'1 pnt f.tc1-
!1t;,t l'""il,!1 , i11H·st1!.!ac·11llh pC1,t<·r1nr, ,l'.u¡11c,t tq¡¡1, 

Fn ,,·,•on li,>< , ha 11 11td1t1at 11,hr, ·, 1 e,t11d1, cleh 
qn,tl, ,'ha ¡x>'.!tll di,Jx1';tr 11·,dil/,1ts ,ol,w aquc�ts 1<'-
111,· p1i 11 , ip.tlll l< 1,t .il, !'.,t.1l, l'rnt,. l'n 11lti1n ,.¡ lre
h,dl d,·fi111 t1 11 h;, '<H\!ll t!, ,prn de n,,nrlnos,·s l'l'llll!Olls 
lll,lllllll'..'.ll<l1' pe], ,¡, Ill< 111111,·, de la ¡)<llll'll( i,t, l'II ks 
r¡ual, , J i ;¡¡, ,l,,, ntil , Is ¡i1 lli\ i¡xil, pnnh d' 1qu,·,t.t 



RESULTATS QUANTITATIUS DE LA INVESTIGACIÓ DIRECTA 

l

r¡ 
Ec. Dedicats a Enscnvament: .Jï 4 -

S
;
O
() l'rofs. 

Autòn. 

l. CE:\'ERAL.
Ahsolut Percentatµr> 

.4.) Exclusiva (full-time)---> lli l - 2C W. P.) -1_ (lfl 
(autòn.) :?fü 7(} '.t 
Parcial (parl·lime)---> 93 + :20 i:\aut.) l l 3 J(}% 

B) C. Públics---> 195 + 80 (Aut.) __¡__ 20 Prof. ')('- ¡g% _';),) 

c. Privats -> ï9 79 21 % 

l 

C) Supcrior---> 220 + 80 Aut. :300 BO% 

\litja ---> 54 + 20 (F. P.) ï4 20 % 

2. ESPECIFICACIONS.

C. Púhlics: 295 l 00 
B 

í 
Excl11siva (full-time): 146 + 20 (F. P.)+ 60 (aut.) 226 77 % 
Parcial (part-time): 49 + 20 (Aut.) (-,9 23 % 

( 

l \ c. Privats: 79 1()0 

Exclusi\'a (fnll-timc) ,.,- 44 % A ,);) 

Parcial (part-time) 44 56'1, 

N. Superior: 300 100 
C 
T 

Excl11siva (fnll-time): 16.5 + íiO (Aut.) 22S 75% 

l 
Parcial (part-tirne): 5.5 + 20 (Aut.) 75 2.5 % 

--

\:. \litjú: ï4 l 00 

A Excl11,iva: l6 -1- 20 (F P.) 36 49 % 
1',1rcial: .38 :38 .j! % 

1\1. Superior: 300 100 
C i 

Pi'i1J!ics: IH2+ SO i Aut.) :262 87 � 
Púl·lic,: 13 -- :2r; (F. l') :38 13 % 

' 
\ 

--

\ l\. \1itj,\: ï4 100 

J-l \ Privats: .38 33 45% 
Privats: 41 41 .55% 
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3/2 
DESCRIPCIÓ QUANTITATIVA 

En els dos primers apartats de la Ponència, es pre
senten i comenten les xifres obtingudes mitjançant la 
investigació directa i l'enquesta, ponderades a través 
de les entrevistes cie grup portades a cap pel Col·legi 
d'Economistes cie cara a aquest Congrés. Amb això 
es pretèn obtenir una imatge el més aproximada 
possible de quants som i quins són els trets comuns 
que caracteritzen d'una manera més acusada els eco
nomistes dedicats a l'ensenyament. Les conclusions 
que es puguin extreure s'han de veure a la llum de 
les limitacions derivades del proccdimicnt d'anàlisi: 
l'enquesta és mitjanament significativa i els censos 
d'economistes ensenyants necessaris per a realitzar 
la investigació directa eren inexistents al comença
ment d'aquesta i, sens dubte, han cie ser completats. 

La primera aproximació a realitzar és de tipns pre
dominantment quantitatiu. Com s'ha apuntat a la in
troducció, s'ha elaborat mitjan�·ant 1111a metodologia 
<loble: d'una banda, a través de l'anàlisi estadística 
de les respostes rebudes a l'enquesta enviada. D1: 
l'altra, mitjançant la investigació directa (fins on ha 
estat possible). Els resultats obtinguts són cis se
güents: 

l. El nombre d'economistes cleclicats exclusi,·ament 
o parcialment a l'ensenyament no ,trrih:1 ,i! 10 �" dcl 
total dels economistes, segons les dades de la in,,es
tigació directa. L'eqquesta ofereix 1111 n·sultat q1wl
com difrr<'nt en aparença. Del total d(• respostes re
budes, un í,25 % té l'ensenyament com a activitat 
principal, i 1111 ,tltrc í % cl te'· com a acti,·itat mar
ginal remunerada. Aquests clos grups apareíwn bar
rejats en la investigació pel procediment directe, q11C'
només coincideix amb l'cnc¡nesta c·n la porció cl'ac
ti,·itat principal, ja sia a pic temps o a temps parcial.

2. Una distribució per sexes dels economistes dedi
cats a l'ensenyament ofereix els percentatges se
güents: 

H. 

8-1 '%, 

Enquesta 

D. Total

í2 'I:, JCO % 

lnvestigacirí directa 

Tl. D. T Pia/ 

28'..? l CO ·¡ 

A desgrat de la diferència en els resultats, en amb
dncs apreciacions la proporció relati\'a de clo111·\ <'n 
l'ensenyament és superior a la que es troha en altres 
activitats i en d conjunt dels economistes (dmws: 
�: 't). Aquest fet no constitueix una sorpresa ia que 
coincideix amb ds resultats posats de manifest en al
tres es tud is sohrl' el treball professional dc la clona, 
e11 C'!s quals s'Pviclencia una alta participació. en 
termes relatius, d'aq11esta en tots els sectors dc l'e11-
senya111P11t. 

3. Entri' cis economistes dedicats a l'ensenyament
com a activitat principal, un 60 % s'hi dedica en ex
d11,i,-¡1, mentre que el 34 % restant combina l'activi
tat docent amb alguna activitat no docent. Not!'m 
c¡11e. en referir-nos a "cleclicació excl11si,·a" a l'cns•.·
ll)'alllcnt. no indiquem· que el treball es realitzi en
un sol centre, sinó que en molts casos l'economista
dedicat f11ll-time a la docència es veu obligat. per
circumstàncies nomialment econòmiques, a impartir
class(is en divNses entitats cl'cnsenYament.

F11/l-ti111e Part. time Total 

Dcclicaciú a (•nsenyament 
(investigació dirccÚ) 70 5{_, l()() '.f 

<--����� � ��������--���--��-� 

Els resultat., correspodcnts de l'enquesta en aquest tema son: 
ACITVTTAT PR!:\'CIPAL

Total Empr'.:su E.H'rcici 

·p,¡i;ac/a Uiurr 

l'art-time l-U f,{ D0,6 '.i ïï. l "' ü3,2 :;. !< 

full-ti111c 85,1 ,. li.S <;; 20,8-,; 34.8 �; " 

Ni C O,li '.i O,ó k 2.1 �; 

Ad111ini1·trncir; 

-- - ('' 
l:),,'.) • 

:23,3 �¡ 
l,4 k 

OPI total d'cTonomistes, cb q1w es dediq11('t1 a l'cn
senv,111H·11t ,/111 C'!, r¡11c ('n llll", petitet proJXlrci<'> rc·,dit
zen la ,\·,·« .icti1'itat an1h pl\'11a dcclic,1l'i('1. ja q11c 
rcprcsc•nt,·11 d (;'j '{ enfront d'una milj,rn.1 del 8ï '( 
rn a ·1a n·.,ta de Q111p, prof,·ssinnals. Crnn di('111, 
.u¡11esta rlift'r,'·11cia 1tr1 t', rnoti,·ad:1 en la m,11oria d'o
cas10ns pn fa!Lt dïlltL•ri:s en e-l propi trehall·l'ensc-

nyameut. sinó que és clq!uda al baix ni,,·ll cie 1Tm1t
neraciú que hi ha en aquest sector, necessitant-se, 
moltt·s 1·egades, dedicar part de b jornada a algu11a 
altra ,,cti,:itat que si¡rui ben rf·11111rn·rada i ¡wnnl'ti 
compktar el so11 d'ense11yant. :\ixú ho pro,·a c·l frt 
que la totalitat del J.S '1, segons l'enqursta, que 1·s 
dedica a l'cnsenyarne11t ¡wrt-tinic tt'· cl i vitet t, 111.,1 e::. 
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nals remunerades, havent-se pogut trobar, encara que 
no apareix en el quadre, que un 32 % es dirigeixen 
a l'exercici lliure de la professió i un 28 % a l'empre
sa privada. Els altres no apareixen especificats. 

També convé observar que dels economistes, l'activi
tat principal dels quals no i-s l'ensenyament. el 2ï % 
realitza activitats marginals, i d'aquests cl 32 'l ho fa 
prccisam1'11t en l'ensenyament. Per l'enquesta sabem 
que els cc011omistcs cledlC'clts a l'empresa pri\,Hla són 
els q1H' mostren 1111a 1nt'·s gran tendència. cl .Si%, a 
cnca r en la doc<'.· nc-ia la st•\·a act i,· i ta t sec1 mdú ria. 
:\tt'.·, q11c. en l.!('t1Cr,d, aquesta scrú bastant mal pa
g-ada. pensem r¡ue en aquests casos el mr1liil c'·s prn
balile11wnt l'aficiú l'intcrr·s i Ics ganes ck no perclrc 
el contacte amh f•I món de l'eclucaciú 

4. La classiGc,1ci1í d,·l centri' cit' treball sn:ons 1·]
sc·11 car,1cter públic o pri\·,1t t'.·s signifü-.1ti\·;\. 

l',íh!ic l'ri,:at 

79 �;. 21 r; 

Total 

l()() '; 

Segons inv. 
directa 
Tipificació 
del Centre 
clc Treball 
Segons 
enquesta 
Tipificació 
del Centrt' 
de Treball 

Púl·lic Priva! A111/1clós NC. Tota/ 

7.'5'1 17% 

Ambdós qua(lres, com ps \'!'li, dest;1q1H·n ('l (lcset1\'0· 
lupament de la tasca docent en C('tltrcs dt· carúcter pú. 
hlic. La difC'ri·ncia entre ambdues aprPciacions podria 
ésser causada pel caràctPr de mostr<'ig (l<' Ics respos
tPs rcbnclcs. En la inwstigació directa s'han ¡')()larit
nt cis resultats segons cl lloc on la dedicació cm més 
àmplia (normalment, p) Sl'ctor públic). 

,5. El nivell de l'ensenyament impartit ha semblat 
un altre índex important a ressaltar. 

J 11\'CStig 
directa 

Enquesta 

Ens. 
superior 

80 ',(. 

Ens. 
graus Ill i t jans 

20 % 

Cent. F. Altres 

Total 

JCO% 

superior Batxiller JJrof. centr. N !C. Total 

46 ]9 2 2 

rès general amb gran contingut econòmic com són 
l'atur, la inflació, la renda nacional, una introducció 
als temes fiscals, etc. l, tanmateix, es dóna la cir
cumstància que perquè un llicenciat en Ciències Eco
nòmiques pugui signar actes d'exàmens a aquest ni
vell ha d'estar necessàriament collegiat en cl Col
legi de Doctors i Llicenciats. Corregir aquesta situa
ció és precisament una de les tasques prioritàries que 
li cOtTP�pon poriar a cap al nostre Col·legi. 

S nia l'ncara mc'·s baixa la proporció d'economistes 
dedicats al grau mitjú d't•nst'n\'ament si no fos per
q11.:- la Fonnacit'1 I'rnfrssional i algunes acadèmies 
p,1rti('11l.1rs d'Pnsenyarnent comercials, comptables, et
cètt'ra, cr!'Ïn una demanda sig11ificali\'a de llicPnciàts 
en Ciències Econ0n1iq11C's. 

fi. El re,um tL1q11cstes pri111eres apreciacions (decli
cació!lip11s de centrp/nivpl) d'ensenvament), encara 
110 rdat'innad(•s ('ntrc elks. es podria esbossar en 
aquests t .. rmes, q11(' s'hauran d(' sotmetre a les mati
sacions m•t·pssàrie;, ¡,ercJ que podt'n servir com a punt 
de partida de la dis!'nssió. 

í.a majori,\ (kls 1·connmistes, la principal acti\'itat 
dds qnais (;S J'(•nsc•m·an1cnt, ho fa a f11ll-timc (en 1111 
o cli\·crsos ccntr!'s). predon1i11,\1Jt11wnt en cPntrt's pú
bli!'S, i. d'aquests, la majoria imp:1rteix ensenyament 
de ni,·C'II s11perior al Bat"llerat. 

D'altra handa, la ¡xm.:ió restant, rninuritúria, es dedi
ca a l'ensenyament ¡mrl-timc, ensenya a ni\·ells de 
grau mitjà i ho fa en c<·ntrcs pri\·ats. Potser hauria 
de manif Pstar nna excepció notable en aquest l'S(]Ul'
ma i és cl cas de la formació Professional, normal
ment a full-time, en centres de caràcter públic per 
1111'..s que sigui a nivells dt' gran rnitiú. 

Analitzant més Jet:alladament les línies esbossaclt's 
fins ara, caldria ckstac,ir <'Is punts següents com a 
caracteristic¡ues generals dels r�ultats obtinguts. 

i. La dedicació a ple tPmps dels economistes en
senyants és la dominant en cis centres públics i així 
matdx en els nivells superiors d'f'nsenyament (cosa 
que no vol dir, recorden-ho, que la dedicació sigui 
a un sol centre). De tota manera, una part dels ense
nyants a centres públics superiors combina l'activitat
docent amb activitats nn docents. 

Dedicació ell centres de caràcter públic 

Full-time 
Part-tirne 

77% 
23 % 

L'enquesta, e n  no ser de resposta única, snpen1 la 
xifra de ]es 69 respostes individuals i ofereix ¡3 al- Dedicació a nivells d'ensenyament S11perior 

terna ti ves. 

(o hi,, si rPstènt Jps 2 N !C., ofereix i l sobre 6i) 

En qualsl'\'OI cas, i·s patPnt que la major part dels 
economistes l'llSí'nyants treballa Pn l'ensenyament su
perior. l'art de l'explicació estreba en el lamentahlP 
fot, d1· tots conegut, de no existir en el batxillPrat 
cap disl'iplina espl'cífica d'economia. I les por¡ues as
sigHatnres existents amb un ct>rt contingut econòmico
social són, en general, impartides per llicenciats en 
Filosofia i Lletres, f'ls quals en la majoria dels ca;,os, 
manquen dt· la preparació neccs,ària pn a fer-ho i 
han dP rc('órrcr a economistes per a explicar ,ilg-unes 
parts del programa o certs temes d'actualitat o intc-

Full-time 
Part-tüne 

75% 
25% 

8. En canvi, entre els economistes que treballen 
únicament a centres privats, la dedicació full-time a
l'ensenyament és força més reduïda (1). 
Economistes en crntres privats. Dedicació a l'ense
nyament

Full-time 
Part-time 

44 % 
56% 
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Aquesta situació detecta les circ11mstúrwics nnP cis 
programes C'11e s'imparteixen a molts centres pri,·ats 
(acadèmies, col·legis, etc.) no c011tem·11 JJJJ nomlm· 
s11ficic11t de disciplines per a absorbir tot;dn1t·nt Lt 
cleclicaciú dP l'economista. Podria n·,·clar ai.,í m,1tf'i, 
1111a certa "politi(';l laboral" d'alguns ccntrc·s. cma
minada al C<>11tracl<' per hores o ¡;,treia] amh <•l fi d,· 
no intf:'gr:ir l',·co110111ista a la Dlantilla di·l c<·11tre, 
amh el c·<J1N·g11,·11t estalvi econi1rnic i de po,.sil·ll' 
,:onflicti,·itat l.tliornl 1 )). 

9. La sit11aci,1 <'·s scmbl.tn! en el nin•ll mitjú d'l'Jls<·
ny,unc:•t. co111 mostra cl q11,1drc adj1111t.

Economistes e11 ni,-clls mitjans d'f'11',·m·a111t•nt Dc
clicacic'l 

,----------

Full-tiinc 
l'art-timc 

PtlSsihkmcnt cl lleuger at1l!n1<·11t pcrccntn"l del full
timc rl'sp<·ctc al qnadrc ,interior ,c<·11trc, pri,·ats) "
gni degut ,d 11011ilm· cl,·,.1t rcLiti,a111,·11t c11 aq1H·st 
grup d'cco1Hllllist<·s dedicats ,1 ple temps a L1 Forni;t
ciú Professional. q1w constituC'ixe11 11u'"; de la 1nt·iL1t 
dels que a nin'lls niit¡ans d'enscm ctllll'llt es ckdiq1w11 
a pic temps a aq11c,Lt acti, i tat. Í .t·s r,wns, C'll c.1n,·i. 
qut·, mah!rat aq11est,1 aportal'iÚ. ds nin·lls de dedi
cació plcn,1 si¡ruin baixos, tornen a ser les cie l'apartat 
anterior. 

LG. Finalment. il<'111 adiat l.t ,·onipara<.·ii'l c11lrt· tipus 
de centre (pri,,it-públic) i 11i,cll d'<'m<·m·amc11t is11-
perior-mi tjú). 

Relació entre tipus de cc11trc ni1xll cf'cn.1·e1111m11c11t 

Ens. supenor C. públics H7 '.,' C. pri,,tts 1:3 ', 
Ens. mitj,'t C. públic;, --!.3 \¡ C. pri,·ats .')'j ', 

El contrast {·, i1n1rn·di;it .. -\ ni,c·II ,1qwrim, c·I, ccono
llli;tcs se situ,·n pri11cipalim·nt ,1 Ct·nlrc, púlili,, .l.t 
CHi,crsitat). Ili ha. certame11t. una re¡1etiliti ell' per
sones a l'<'ntrcs públics i centres pri,·,1ts de nin·ll 
Sllll<'rior que ha <'Stat impossiblt· de quantificar ;irnl, 
e.\actitud. ¡H·rt'1 l'opci{) tll'ls et·onomistes en aqll('Slt', 
circ11111.stú11cil·, <'·s, l(l'llL'lalment, la consid,·r,1cii, di'l 
l·,·ntrc públic c-olll a li<ll' de· d,·sl'll\'Ol11pa1nent de l';ic
ti,·itat principal. 

:\ ni\"t·II 111itj;'t la ,itl!acic'i c:im·ia radic,tl11wnt (i ho fa
ri,1 encara mi'·, si no fos pels economist,·, cl llol' de 
twhall dels q11,tls ,t'in Ics J::scok, Ofic i;ils cie Fo, 111.1-
t·ii'l l'rof( 'ssio1i;tl: (;() ', d,·I grnp q111· st• situa ,l 1,i,·,·II 
111itiú a n·11t,·c, pi',hlil',). Les r,1011, q11,· s'han d'i,l\o
c.tr ('tl!ll a ,·,p]ic·;1t·iú d'aqtie,t<'s claclt >s re111dcn. cie 
lwll 11cJ11 .. 1 l.1 tnarn·.1 dïr,c:lll,ii', d'assignat11n·, tl'l't t1110-
1nia t·n ,·l 11.il\illtrat i a les dificultats ;1drninistrati\'l·s 
am h qn,· ,·nsnp,·1!.1 cl llit·c·nciat ,·n Cii rH'i<', Econ,1-
mirpws ¡x-r a si•r ,·11st·ny;lllt oficia!J111·nt 1Tcrnwg11t l'll 
,1r¡1Jt•sl st'L tor de l'c-1ht'll\·;111t1·nt. 
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3/3 
DESCRIPCIÓ QUALITATIVA 

La informació que va ser possible obtenir de manera 
directa només arriba fins aquí; per tant en el que 
segueix a conti1rnació ens basarem fonamentalment, 
en els resultats de l'enquesta, matisats segons les opi
nions obtingudes a partir de les l'nlrc\'i<;tes cle grup. 

EDAT 

Fins a 29 anys ,'J()_:Ji) .\frs de 39 

51 % 41 % 

Així, s'adverteix que la jovcnt11t és una de Ics carac
terístiques destacades dels economistes ('nscnyants, 
atès que cl 51 �. té menys de :29 anys i nomt·s el 9 % 
passa dels 39. L'expiicació es pocl ria basar, d'una 
ha11da, en la pròpia joventut de la carrera a Catalu
nya, i de l'altra, en l'atraetin que per a molt.s jovt'S 
sembla tenir cl continuar ei contacte amb la Uni\'er
sitat i amb cis llibres en acabar la carrera. No obs
tant això, a mesura que passen els anvs, ja sia la des
íl·lmió davant la mala organització i el mal funcio
nament cle la Uni\·ersitat espanvola, ja sia f'l desig 
cl 'una mès gran estabilitat o remuneració, o altres 
causes, provoquen sovint canvis en l'orientacic'i pro
fessional, c¡nc fan que l'cnscn�·ame11t quedi relegat 
en molts casos al pla d'activitat secundària. 

Sexe Edat 

r ,. .., 

Finsa29 

Il. D. anys 30-39 .,Iesde 'J.9

Batxillerat ,1)1 I l% 9% 4% 

Formació profes :26 % 3:2 % 7 '!e 7 'i: 33 % 
Centre superior 70% 58 % 46 % 69% 8'"' q 

,) íC 

Altres centres :2 % ;j % t3 �; 4% 
No consta . ¡ % 6 " .

.
< 

La suma dels percentatges supera el !CO :J pcronè la 
resposta a a(p1csta pregunta roclia no ser única. 

També és possible d'apreciar que, colllparativament. 
són lt>s doncs i ris joves els que compten amb una 
més gran presència en el Batxillerat i en la Fonn,1-
ció Professional. En cl cas de les primeres, això coin
d(·ix un cop 1111'.s amb la tendència general de la dona 
a concentrar-S<' als nivells inferiors de les carreres 
professionals, per causes que no ve al cas comentar 
ar¡uí. l'e! que respecta als joves, el fet sembla lògic, 
ja qne la Formació Professional i les assignatures del 
Batxillerat amb contingut econòmic són molt recents 
i, per conegücnt, han constituït una sortida professio
nal principalment per a les últimes promoc10ns. 

Les perscrnes de mi'.·s (lc 30 anys es trtiben en la seva 
gran majoria a la Universitat, mentre que els més pe
tits d'ar¡ucsta edat estan molt més repartits: cl 9 % al 
Batxillerat, cl 43 % a la Formació professisonal i el 
46 % a centres superiors. 

Investiga 
No investiga 
No contesta 

TOTAL 

,. "T 

58 % 
391 

:3 7, 

Fins a 29 
anys 

,1r. <;;, 
5ï i 
3 º 

/(. 

F.DAT 

., 

30-39 .\fcsdc39

86 'l 3.1 'l 
ll li' 67 % 
4 % 

Q11ant a la r('alització de tasques d'investigació, no
n1t'·s 1111 ."í8 i afirma qui' en fa alguna i d'aquests 1111 
4.5 % en la tesis doctonil, per la raó coneguda que 
c·onstituei\ un reqllisit obligatori per a s('guir urrera 
urli versi tària. 

Davant aque,ta dada, la primera consideració que es 
pot fer ès destacar la importància greu (111e té que 
,m 42 'l dels t'nsenyants no faci cap tipus dïnV('sti
gació salva,it tota l'amplitud i l'ambigüitat d',1quest 
tcmie. La gravetat resideix, en primer lloc, que l'e
conomia és una ciència canviant, en c,nstant evolu
ció, que requereix un estudi i 1m scglliment continlls 
per a poder estar al dia. Això significa r¡11<' constant
ment s-'han d'anar llegint els nous llilires qllt' \all 
sortint, les revistes t'Specialitzades i els pf'riòdics, a 
1rn'.·s de ser molt convt>nient l'assistència a cursets. 
confrdncies, etc. En segon lloc, el tema ès important 
ja que a ningú no se li escapa la necessària i indis
soluble unió que ha d'existir entre ensenyament i in
vestigació, si aquella no es desitja reclnir a llna sim
ple repetició mecànica de teories i conceptes sovint 
ja superats. 

Per edats, les persones entre els trenta anys són Ics 
r¡11e donen un més gran percentatge d'investigadors, 
ja que, segons l'enquesta, d 86 % d'ensenyants en 
ar¡ncst segment d'edat realitza alguna tasca d'inves
tigació. Entre els més petits de vint-i-non ;rnys, el 
percentatge d'investigació baixa molt, al 40 %, a can
sa, segurament, que, com ja s'ha subratllat. aquests 
professors es dediquen més, en tennes relatius, a 
l'ensenvamcnt en cis nivells mitjans, on imparteixen 
una mitjana de vint-i-cinc hores setmanals, que dei
xen poc temps lliure per a la investigació. D'altra 
banda, es pot vèure que d'aquest 40 % més petits <le 
vint-i-uou anys que sí que investiga, el 71 % ho fa 
en la tesi doctoral, mentre que únicament cl 33 % dels 
investigadors entre els trenta i els q,iaranta anys' es 
trol)t'n realitzant la dita tasca. 

Grau de realització Total Ense11yame11t 

\folt 13%. 13% 
Bastant 39% 35% 
Regular 29% 32% 
Poc 15% lï % 
Gens 4% l Ï, 
No contesta 1% J% 

Pel que fa referència al grau de realització o satis
facció professional dels emenyants, de l'enquesta i, 
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sobre tot ,  c ie  l ' ( 'n tn, , · i s ta de ,zrnp. es c lcspr(·n 1 · , · , is
ti:ncia d' 1 1n f'levat grau de fru s traciú n, tn'  ('! I s .  s 1 1 -
perior, ('ncara que no amb mol ta  d i fr ri:ncia ,  ;1 L, d e ·  
qualsevol a ltre grup profc.ssic\nal .  En l'fedc · ,  1HJ 1ni· s  
el 1 3  % cl( ' ls enquestats S ( '  sen t  l l lol t r('al i tn i t  arni i , . ¡  
seu twba l l ,  el 3.5 'i, contesta q 1 1 t '  st ' sent has tan t  rea
l i tzat i el 49 'J, reg1 1 la r  o po(' r('a l i tzat .  C :o l l l  ca 1 1ws 
princi pals d 'a q uesta frus traciú es poden csine 1 1 t1r : ( '11 
primer l loc, el c lescoucix('nl(' n t  ¡wr part ci t - Li '"< idat  
de cp1t': <·s i per  q 1 1è  st •n·ei, l '('conomia cn 1 1 1  a c l is, i 
pl ina científica, cosa que or i1.>: i 1 1 a  ulla certa í. d ta d ' i 
dentitat en  l't"·nsenyan t  d'aquesta .  En scvou l loc · .  i 
per al ca.s concrf't d e ls professionals d c·cl icats a l 'en
senyament su ¡:wrior, h i  h;1  l a  conscii·ncia d 'estar 1 · 1 1 -
S<'nyant  quelcom vague i poc precís que no scrú jus
tament va lorat pcr la societat i nue en la majoria 
dels casos esta rà dissociat respecte a la  dt · 1 1 1 ,mda c ie] 
mercat. En tercer l l <K·, és in c l 1 1btahle nut· (·n l 'exis
tència d 'a quest gran cles('on tt• n t  inH ut'i; mol t la la
mentable situació laboral d('ls cns,· rwa nts .  c·u la se, a 
major part profrssors 1 10 m1mcrariS: cosa que C(l l l l · 
porta nna gran i ns('g11rdat i in t'Stah il i tat  en l 'oc1 1pa
ció, així corn uu baix íssim n i u·! !  d'in gressos . :\questa 
c i rcumstància ha esta t or ige 1 1  de gai wb{· totes les 
llnites i vagues po rtades a tt'rm(' pel mm·i nwnt de 
PN'.\ en els ú l t ims anys, des vr.,ciac la nw.n t la l l lajoria 
wnse <\xit ,  desemboca nt  en cl co ns, •gi ient desgast ps í 
quic i moral dels  set 1S nwmbres . F ina l 1 1 1 ent ,  tarnb<· t ,', 
nna gran part de cu lpa d 'aquesta insat isfocci ,'¡ g,·ne
ra l i tzac l a  la  c l ( •sorgani tzaciú tant gran a l l l l i  que ha 
anat funcionant la UniH•rs i tat  a la present d¿·cada,  
cosa que provoca desesma i una pèssil l la scnsaci<: 
d'i neficàcia en el treball .  

Social 

Conserv. ! Lib .  D! Socialm . Co 111 1m . 1\'/C:. 

Ens::::, �[_B � íl 
l deolòuica111ent els ensenva n ts estan en L(cncral mt'.·s 
a l 'esq.�erra e n '  l 'as1X'ctc 1;o l í tic q ue l a  res.ta dels seus
companys de professió. :\ixò es desprèn de les dacks 
cie l 'enquesta, les quals ,  s 'ha d 'advertir , s'han de 
prendre amh mol ta cau tela  a causa de l a  pròpia am
bigüitat que aqm·s tes c lefinicio1 1s pol í t iques tenen i 
que n o  ens ha esta t possi ble de desglossar conceptes 
com socia ! c l ( 'll lOCràc i.i i sncial ísnw. ( l.I ll' apan· ix t · 1 1  
un its, malgrat que en la pràctica poclen respondre a 
actituds ben d i fen·nts. Fetes a(1uestes sal vetats , els 
rC' sul tats ind iquen que es defineixen conservacbrs o 
l i lwra ls  un 20 •; del total c l 'em¡uestats i només t l l l  
7 ' :  c l t ' l s  c •ns c ·m ants; .37 % clel tPtal són socialclemú
c ra tt·s o s cwia l istes, mentre que d 'aquesta nrnt"i .,a 
idt·"lo1.>:ia ( ' '> c l ecla n·n e l  49 % clels professors cl 'eco-
1 11 1 1 1 , ia : c i t' ! t -ml&ncia comnn ista hi ha un 17 'l, de l a  
mostra tota l .  i 1m 39  '.i'· tk l s  ensenyants ;  per ú l t im ,  no 
con testen 1 1 1 1 ,j % i un 4 %, respectivament.  Respecte 
a la s ind icació, nom{·s el 25 1 clels ensenv,rn ts estan 
s inc l i( 'ats segon  l 'enquesta, i d'a<¡Ut '.sts e l  70 'i treba
lla a ct'ntres d 'ensenyament superior .  

Un cop anali tzat cl perfil ge1lf'ral c ie l 'ecnnon , ista. en
senyant,  passem a estudiar la seva preparaci,, Jll 'r  a 
realitzar la tasca docent. 

D1 1cs t erc('rt'S parts dels i'corwmist , ·, c l vd it , t l s  . ,  J 'cn
sP1 1y,1mcnt es \·an l l icenciar en ecomm , ia  1.>:• · 1 1 c r,d i no-
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1 1 , c'·, una tercera pa rt ( • 1 1  t· 1 1 1prc ·sa . La mei ta t  ,kl tot; ¡ ]  
e s  cons ideren especial i tzats en alguna rna ti·ria .  a< ·o 1 1 .  
,c.v 1 1 i n t  l a  c l i ta cspecial itzaci6 gcneralrn<'nt a travt'·s 
c l ,· L, Tt · s i  Do( ' t o ra l . ja q 1 1,· ( ' 1 1  d( 'Sl'n vo h 1 par-st · sohr, · 
t(· mes 1 1 1o l t  concre ts .  comporta ,ma  esp, ·c · i a lí tzaciú.  

La g-ran 1 1 1a joria dels ecm,rm , is tes , ·ns( •ny;111ts 1 10 te
l l ( ' ll cap t í to l  r¡ 1 H· els acrediti com a es¡�·cia l i t;,A1ts <'n 
doci•nc ia (l' ]  ïS 1 C ' I I  manca) .  Consul tats sobr(' l.t n(' 
cessitat d t '  poSst ' i r  alg-u n  t ipus d 'halii l i tació pedagú. 
.vica .  el 42 '., . gai reh<· la meitat, opina que no és !l('· 
ct'ss;i r i  i qu l' l 'únic que rea lment  importa per a donar 
h<· les class('S t'·s 1 1 11 alt n ivel l  de  cone iX( ' Jlll'nts .  o pre
paració l'i en t i fica sobre d tema a dl'sen nil , i par. Entre 
aquests. trol )('m 1 1 11 nombre rela tivamen t  mt'·s gran 
dt' l l i c('nl' iats en (· l l !presa i d 'ens( •nyants c·speci;d i t 
zats. t'.·s a d i r .  (¡Ut' han  rea l i tzat la  Tesi Doctora l .  f:s 
fú( ' i l  dcd 1 1 i r  q 1 1e ès aquest gr1 1p el (l t H '  d óna das.st·s 
a n i w·l ls  S l l [)l'rinrs; [)!' r  això JX'nst·n q1w els c1 > 11 C i \ ( ' ·  
l l l l' l l t S  c ie !  p rofessor i l ' i n t(•ri·s que se  suposa a ls  
al 1 1mncs, han r i c  supl i r  les t 1\c1 1 i o 1 1l'S pedagòu iq 1 1t·s .  
Ta nu,a tei � .  entre d grnp, q 1 1ekom superior a la 1 1 1 t · i 
ta t .  q 1 1 ( '  dt'si tja 1 1na prepara('iÚ peda vúl(ica pl'r a J ' , , _  
conom ista oue es d ( 'd ica a l 'ens('nvarnC'n t  t rolwm t " ]  
SP)!llll' l l t  d 't:ns('ll\,tnts més grans  de q11ara1 1 ta anys. 

L'( •xplicació pot ser que cl (•sprl;S c l 'al vuns an\ s d<' 
doci·ucia,  r¡ 1 i :l l l  l a  ('i\])aci tac iò p<'c l ag,,giZ·a j,1 s 'ha ad 
c¡ u i ,-i t ('l l l iase a ks prc'ipies t ·x¡wrii·nciPs .  t'S posa c l ( ' 
n 1a 1 1 i Ít ' s t  la i 1 1 1po,-timcia  c l\1q1 1 f'sta prepar; ic ió .  q 1H ·  s i  
, 'hag1 1és n ·h 1 1 t  a l l l h  anter ior i tat  ha 1 1 ria csc1m;at  d 
temps traml'orregut per a arr ibar al n in· ! !  pecla1.>:úgic 
adequat .  

Ta mh(• e r i s  trohl'm e 1 1 t rl' el .=;7 ' , .  ' l ' l < '  s í  q1 1 , ·  lTL ' l l t ' I I

con,·f'n icnt  1 1na  preparaci<Í pccl a gúgica. 1 1 1 1 ,1 1na 1ori,1 
de dom's en tennes rt 'bt ius .  Pots(·r la sc,·a ps i colo
gia caract ( 'ris t ic.1 p ro,·oc.1 ( ' l i L ,  dn11a 1 1 1 1 . 1  1 1 1 è·s 1.>:ra 1 1  
tendf'ncia a preoc1 1 ¡ur.s( ·  pl'r l a  n •acciú dels altrn. 
en aq twst ('as,  de si  el , ,, l 1 1 m 1 1 < · , t · 1 1 tcrn·1 1  c ·o rrc 'C t . 1-
ment el seu nll'lodt· c l 'enst · 1 1, ·a 1 1 1 C ' 1 1 t .  s i  les classes , .,  
fa1 1  av rada b l ( ·s ,  o l l ar)! I H'S i p, ·,. 1 < i , · , . s i  Lici l i t , · 1 1  , . ¡  po,
terior t", t 1 1 d i  del lt·n w .  si pro , oqt H'll inte rès. dc. 

Entrl' , · l ,  q 1 1t · S<'l l tt · 1 1 la in (! l l i t 't 1 1 c l  pec! : i 1.>:c'1gica.  1 11 1  ar
riben a Li 1 1 1 < • i t a t  t · ls que d i pos i l<'n l a  s¡·,·a confia 1 1 �· . t  
en e l  C ;, :·s cl ' :\clapt. 1 c i ,'l 1 ' ( •tL tt.::h1.>:ica C.:\ . I ' .  Qua11 el 
1 96D \,l st·r (T1 ·at l ' l ns l i t 1 1 t  ck Ci t'·nci t ·s  de ] 'Educació .  
r • s  , ·a  h -r n • , ¡ )< 1 1 1, .d d e  d , · I  d, · s t · 1 1 ,, 1 ! 1 1 pe 1 1rn: 1 1 t  d, · l s  cur · 
sos, q 1 1e tcn, ·n  nna c ! H r,ici . . > , l ] l ll l \ i 1 1 1 ada dC' d 1 1es
l't'n tl's hores ,  repar t i des t ' l l l rC' c lasses 1.>:t·m·rals de psi
cologia i rx·dagog ia  i .i l t n's ' 'SJW( ' ífi q 1 1 , · s  de didúct i 
q1 1<·s de ks a,., i1.>:1 1a t 1 1 n ·, < f l l < '  s Ï 1 > 1 p . 1 r t , · ix ( · 11 e1 1  ensenya
nJL nt  mitj ,'¡ i formació l'rof Pssional . 

En no exist ir t'll aquests n ¡vdls matt'·rics espL'l' Í fiqiws 
d 't · ( ·o 1 10 1 1 1 i a ,  uo es , ·ompta de  1 1 10 1 1 1 (· n t  amh cap curs 
q 1 1 e  p u gu i  rl's poncl n ·  a les 1HT<'ssitah ¡wdagògi ques 
de ls  el·onomisl t's t ' ll SC · 1 1y:1 1 1b .  De· tot ,1 ma 1H'ra , potser 
ser i . , mt'·.s i 11 t t ·n·,s . 1 1 1 t  p , · 1 1 ,. , r  t ' l l  o ru.1 n i tza r un curs cie 
Ped agogia 1.k l'Eco nom i, 1  a les mateixe s  facultats, cl 
¡¡ual podria estar i nt t · 1.>:rat d in , t'ls ens enyamen ts del 
tnt'n cicle, a sPrnl · lan�·a c l < ' !  < l l i t ' es fa en algunes 
1 1 11 ín'rs i tats es trangL'r, ·s .  :\ i , i, podria redundar r · 1 1  
una més gran S('l ls ih i l i tzacio i un  mt'·s .vran in teri·, 
pel perfcccionarnent pedagògic d i ns ll 's 1 1 1 1 i , · , · rs i ta t, .  
()u,111 t a les perspectives de cara a l  fn tm. nol l l t'S 
un ·1 �; dt·ls cnst'nyants dcsi tgPn deixa r la sn·,1 ! t · i n , 1 .  
Aquest 4 <J f'Stú cl ins  e l  grup d'econornis t1·s n , r'·s ¡wt i ts 
de trenta anys; pl'r a ixò podem intuir  q1w JX'r a 
ar¡ 1wsts l 'enscnya nwnt representa nom<·s 1 1 1 1a  prinwra 
fe ina, po tsl.' r més faci! c l(' trobar, e ncara q 1 1 t ·  p i t jnr 1T
ll l l IN'r,H l . 1 .  q 1 1e  l 'cmpres,1 privada. Una gra n  part t ! t -ls 
ensenyants ,  un 5,5 'l. no pensa a deixar la doci�ncia , 



malgrat que desitgen combinar-la, i en alguns casos 
ja la combinen amb al¡,,runa altra feilla o activitat. 
Tema que ja s'ha vist i comentat una mica mi·s 
amunt. De c11alsevol manera, un 33 % dels ensenyants 
pensa continuar dedicant-se exclusivament a l'ense
nyament. 

Pel que fa rf'ferència a les condicions de treball, !e, 
tres c¡uartes parts dels economistes dedicats a la do
cència ho fan en centres estatals; però només un 
l O% va entrar a treballar per oposicions guanyades, 
fent-ho la major part, el 84 %, mitjançant contractes 
laborals. En d moment actual el ï l % continua tre
ballant am h contractes anuals o bianuals, el 6 % cst.'i 

contractat per h:>res i únicament un 23 % pertany a 
un cos. És a dir, ni tan sols la quarta part dels en
senyants no tenen el seu lloc de treball mínirnament 
assegurat. Aquest és, juntament amb els baixos sous 
el principal problema al qua) s'han d'enfrontar, le; 
scqüelcs del qual són bl.'n conegudes; pcr exemple, 
hi ha\irà dificultats per a començar treballs, reorga
mtzac1ons o canvis de mètode que tinguin naturalesa 
de projectes a llarg termini, i la inseguretat i el des
ànim incidiran en la vida social, reflectint-se amb 
tota probabilitat en les tasques docents. 

Aquesta problemàtica no és específica cie l' economis
ta ensenyant, sinó que és general a tot l'ensenyament. 
:\foltes i variades han estat i són les accions orienta
des a aconseguir una més gran estabilitat, i que per 
ara no han aconseguit pràcticament cap efectivitat 
real. Des de l'estatut del Professorat, preparat per 

NIVELL D'INGRESSOS 

Total 

-De 400.000 Ptes. 

n::· 400.000- 600.000 () % 
600.000- 800.000 0% 
800.(l00-1.000.000 15,1 % 

l .000.000-1.250.000 16,3 % 
l.25C.OOO-l .500.000 11,4 % 
1 . .500.000-2 .000. 000 13,9% 
2.000.000-3.000.000 10,5 % 
3.000.000-5.000.000 2 6% 
+ De 5.000.000 0,8% 
No desitja cont. 5,5% 

N/S. 0,1 % 

El 48 % dels ense:iyants cobren menys de 600.000 
pessetes l'any. mentre rpw el percentatge d'economis
tes que es dediquen a altres activitats diferents de 
la docent i que estan en aquest nivell de remunera
ció és només del n.%. Aquesta dada s'ha obtingut de 
la mitjana total, un cop descomptada la presència en 
ella dels ensenyants. Si pugem una mica més, obser
vem que el 64 % dds professors cobren menys de 
800.000 pessetes any,tls, quan en aquest mateix tram 
d'ingressos trobem només d 17 % dels altres econo
mistes professionals. Finalment, el 72 % dels ense
nyants perceben menys del milió cie pessetes, éssent 
32 i el percentatge de la resta d'economistes que no 
,,rriha a ac¡11C'sta remuneració. És a dir, vist d'una altra 
manera, n1entre que el 6b % dels economistes que no 
es dediquen a l'ensenyament obtenen rendes supe
riors a m milió de pessetes, només cl 28 % dels ense
nyants el superen. 

una comissió universitària i presentat al claustre g!'
neral del 'Universitat de Barcelona l'any passat, riue 
va ser aprovat però que encara continua Pn r·I tcr
reny de la teoria pn no haver estat aclm�·s ¡x:ls or
ganismes centrals, fins a assemblees, comunicats, boi
cots i atur,, passant per converses a tots els niv<'lls 
amb sindicats, partits i alts càrrecs del \linistcri d'J-:_ 
ducació i Ciència, tot ha estat intentat sensC' que d!' 
mom!'nt es besllumi una resposta adequada, <1ue d'u
na marn·ra definitiva solucioni els gravíssims proble
mes laborals dels ensenyants, en general, i dels cnse
yants d'economia en particular. 

En aquest mateix sentit, cal subratllar que fins fa 
poc no es va aconseguir la reivindicació; gairebf 
fa vergonya dir-ho, d'estar indosos en la Se¡,rurctat 
Social, a la qual avui pertanyen ja pràcticament tots 
(el 93 %). Cal puntualitzar, tanmateix, que aquest 
segur no és tot l'ampli que sol ser cl típic d'altres 
treballadors, atès que no cobreix el segur d'atur, cosa 
c¡ue ve a agreujar els problemes plan�ejats per la in
estabilitat abans comentats. 
Respecte al nivell d'ingressos, l'anàli�i de !e� riades 
de l'enquesta sobre la remuneració dels economistes 
segons la seva activitat principal, és sumament re
velador cie la posició comparahvament tan desavan
tatjosa en que es troba, en acJUest sentit, l'economis
ta dedicat a l'ensenvamenl. 

"egem Ics xifres: 

ACTIVITAT PRINCIPAL 

Empresa Exercici 
1nivada lliure Ensenyament Administració 

l.3% 3,1 % 21,ï % 2,7 % 
4,2% 8,3% 26,l % 6,8% 

12,3% 11,5 % 15,9% 17,8 % 
16,5% 11,5% 8,7% 16,4 % 
18,4 % 9,4% 11,6% 15,l % 
12,8 X 11,5 % 1,4 % 11,0% 
15,l % 14,6% 4,3% 13,7 % 
11,ï % 7,3% 2,9% 13,7% 

2,9% 5,2% 
1,0% 1,0% 
3,8% 15,6 % 7,2% 2,7 % 

1,0% 
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3/4 PROBLEMÀTICA GENERAL DE L'ENSENYAMENT
DE L'ECONOMIA: METODOLOGIA, CONTINGUT 
DELS PROGRAMES l ASPECTES CONNEXOS 

�s força freqüent en el tipus <le comunicacions (Jll<' 
avui hem d'adoptar una actitud força crítica respecte 
als mètodes i el éontingut de l'ensenyament quP es 
dóna de l'economia. Així, per exemple, en el seu dis
curs presidencial aclre<,:at a la Royal Economic Society 
el 1974, Donald Macdougall recollia com a punts 
febles de l'ensenyament i la investigac:iú en econo
mia els següents: l) l'ensenvament de l'economia es 
basa nombroses vegades sol�re suposats extrets d'hi
pòtesis falses o irrellevants que no tenen en compte 
els trets principals del món en que vivim; 2) gran 
part de la investigació empírica que es realitza són 
refinaments d'aquestes teories que acabcrn dt· citar; 
i 3) en conseqüència, les _prediccions <111c realit7('n 
els economistes són sovint nws�a febles i t·11 q11alw
vol cas exagerades. 
Aquestes tres causes podrien l'xplicar, perquè l'en
senyament de l'economia es troba actualment tan 
desprestigiat, factor agreujat per l'esbt cie la situa
ció econòmica dels pa\"sos en que aquest tipus de 
tècniques són utilitzades cie manera prioritària. Perú. 
per als objectius d'at¡uest Congrés, aprofundir en base 
a aquesta línia sobre la prohlcmàtiea de l't•conomista, 
ens podria portar cap a uns objectius que no ens 
semblen els rnés correctes, ia que el retard compa
ratiu que hi ha al nostre país ens aconsella fixar-nos 
en uns objectius més con,:rets i pròxims a tots nos
altres. 

En el que segueix ens dedicarem a analitzar tres a�
pectes concrets de la nostra problemàtica, que, mal
grat la seva concisió, engloben, a parer nostre, Ics 
causes principals dels nostres problenws i expliqueu 
el més gran percentatge de frustració que es dóna en 
l'ensenyament respecte a altres segments de la pro
fessió. 

El primer problema que volem assenyalar sorgt'ix de 
la manera partic.:ular amh que é·s entesa per part d1' 
l'Administració la naturalesa de la relació laboral en 
el camp de l'ensenyament. A n,(·� dels aspl'ctes d'in
seguretat, més petit nombre de prestacions socials, 
absència de reglamentació per a les hores extres que 
a vegad(0S es produei�en, etc., posats en relleu pn 
la nrnjoria de tots els ensenyants, voldríem eridar l'a
tenció sobre l'absència de programes de formació del 
professorat i de Ics sen•s partides cie despesa con('�
ponents. Com és sabut, la crcaeió d'un lloc cie tre
hall origina per a qualsevol empresa una sèric de 
costos, dels quals cis economistes, seguint la tendèn
cia marcada ¡><:r \'an Oi cl 196:2 i recalcada pel tre
ball cie Diori11ger i Piore el 1971, recalquen els cos
tos d'ensinistrament. Aque�ts costo� sún tant més ele
vats com més alt és el grau de formació e�pecífica 
que es desitja proporcionar, és a clir, com més gran 
sigui el dl'sig d'1111a empresa d'evitar la ÍÍH·il suhsti
tuïbilitat cie la mà d'obra en �l nwrcat laboral. L'anà
lisi de la situació laboral a la Universitat mostra, per 
exemple, que (•l grau dC' s11hstit11ïhilitat ('11 la prÚd1-
ca ès molt ¡x·tit. El rl'cent llin•nciat <•Ut' t'lllra t•n 
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un cleparta111t·nt qualsc\'ol acostuma a continuar la 
se,a traj('dúria acadèmic.i , 11JC·11lat a a<!11est dt'par
tamC'nt, o als ensenyaments propis tLtqut·st, du
rant tota la sem ,·ida professional. Per això. no dei
xa de resultar paraclO\al comprovar com en la r('ali
tat la inversió que rt•alitzen eb t'entres docents per 
a fal'ilitar aquesta formació específica i·s nul·la o gai
rebé nul·la. 

En particular, hi ha tres tipus cl'im·ersiú destinades 
a proporcionar nna lormaeió especifica que qualst•vol 
institució hauria cie donar: 

a) Pedagògica. En cap pla docent ck•ls e.,istt·nts fins
avui dia s'ha prett, oferir una formació pedagògica
pn als futurs professors. Aq11c>st aspectt', qu(' <'>s ge
neral a tot('s les disciplines i oue ha estat la causa 
d'abandonament de més d'un professional de ,·àlua, 
se suposa que eadascú l'ha d'adquirir pel seu comp
te i I isc, cosa q11f:' posa de manifest l'escassa impor
tància que cis responsables dels plans d'ordenació 
acadèmica han donat a les questions d'ordre pedagò-
gic i cloct"nt. 

. 

b) De 111aterial. Tots els programes de fonnació com
porten la necessària existència d'una infrastrnctnra 
material amb incorporació tccnològic·a constant, un 
aspecte marginat sistemàticament pels pressupostos
de les nostres institucions docents. Recordem a títol 
anecdòtic b supressió del servei de càlcul de la Fa
cultat de Ciències Econòmiques per !'ex-rector Car
reras Llansana.

e) llrmuma. Si no és que es pretengui augmentar
l'important clctcrioramcnt del nostre ensenvamcnt su
pcrioi-, és impossible concebre que un recent llicen
ciat prengui la responsabilitat docent als nivells que 
<'S donen actualment. El recent llicenciat necessita re
ordenar Ics seves idees i els seus coneixements, ad
c¡uirir una metodologia d'investigació, i accedir de 
nHlncrn paulatina i escalonada a l'exercici de la do
cència. Tot això exigeix passar per una etapa de for
mació on el factor humà a nivell de direcció i asses
sorament ocupa un lloc primordial.

Aq11('�ts tres aspectes. amb la consegii('nt n(•t·essitat 
d<' st'r portats a terme, proporcionen la l<J!!iGl int<'r
na que snbjeu, seguint l'exemple cl'altres paisos, en la 
figura del professor en formació contemplada en l'Es
tatut del Professorat, discutit a l'últim Claustr<" cl(, la 
Universitat de Barcelona. 

Pel que fa referència al segon aspecte d'aquest apar
tat, els ponents d'aquest estudi crctem que, fins i tot 
en el cas de les facultats de ciències (•conòmiqm·,, 
on l'ensenyament de l'economia constih1eix la seva 
pròpia ra6 d'existència, aquesta hauria d'ésser de, ca
ràcter força general en els dos primers cicles, alt'
nint-st· sempre a les possibles seccions en Ics quals 
pugui estar dividida una facultat. L'espet·1alitz:1c.:ió s,·
ria una funció pròpia del tercer cicle. Ara bé, l'cnse-



nyamen t general i l 'ensenyanwnt especia l i tzat no po
den esta r d ivorciats .  Les un ivers i tats ouc han asso l i t  
1 1 n  cert pn·s t igi f}('r la qual i ta t  c lc l  se�1 f'nsenyanwnt 
i la  seva i n vestigació ho han fet a partir del treball 
rc:a l i tzat en els tercers cicles. Ac¡u í és on  es conc('n
t ren escoles , sorgeixen les in novacions i els d <'scohri
ments i es d ifonen a la resta dP la comuni ta t  acadèmi
ca a tr,1vr'·s de les revistes especial itzades i els con
gressos. 

A l 'Estat f'Spanyol la  prohkm,it ic,1 és rnolt d i s t in ta .  
El  tc·rcf'r c icle es  redueix normalment  a un tràmi t  bu
rocràt ic i administratiu ¡wr a podt'r presentar la tt'si 
doctoral i a part i r  d 'aquí  accedir ,  se1(0 1 1 s  ,·l s is tt>nia 
d 'opos ic ions ,  a l 'escalafó docent .  Sobre la qual i ta t  
c i e  l C 's nost rc·s t1.' s i s  en  rvLwiú a l c ·s d\1 1 l res pa1\os 
pcH¡ 1 1(_•s coses cal c l i r. Cairchè mai no p 1 1h l icad< 's .  i 
t • 1 1  ak 1 1 . 1 s  casos n i  l l egides pe r la tota l i ta t  dels mem
hws del s  t r ih 1 ina ls  que Ics  ju tgl' n ,  d i f íc i lment  poden 
aportar d i scus,iom originals i pro fi t<JSL', .  

:\ i , í .  Sl'nsc 1 1 11 ! C 'rc<'r cicle ben estructura t  ( I l l(' dC " fi
n<'i x i  l 'essència i la  raó c ie ser dels dos prim-(•rs , poc 
t•s pot esperar que l 'ensenyament propnrcinn,l t  per 
,\fj l l l'sts s igni  a lhora sufici C "ntmcnt general i clar ci e 
1 1 i ; 1!l l'l,t que pugn i  ser aplicat per part d C' < 1 1 1 i  f • l  
rebi per a rc ·sold re cad a 1 1 11 dl · ls  p roh l l'n 1es conc rets 
en ( J I I C '  c·s pcgni  trobar c ·n la  ,·ida pro ÍC"s s ional .  l'rn
h. t l · l l' 1 1 1t·u t ,  s i l!n i  l '.,bsi· 1 1 cia d ',t c ¡ 1 1ests tercers c ic les cl 
< ¡ l l c  faci ( [ I ll' l 'ensenvamf'n t propo rc ionat per les nos
t 1<·s fac 1 1 l ta h  c l 'C 'cOJ 1Óm i c ¡ 1 1 c·, ('S c,na cl l'r i t7. i ¡wl st·u 
c l <.•, at gra l l  c ie confnsiú metoc!ol t'lgi< "a C"x pressac!a so
, int C 'n no arr ibar ;\ d is t ing ir  c larament en cl tracta
ll l(_· n t  dels prohh·nws, els seus ' 'com" i C"ls seus ' 'pC'r· 
qui'· ,  cosa que fa deriva r les explicaci ons cap uns 
t · ; 1 1 1 1 i n s  marcats per les tC "mli·nc ies h i stor ic is tes qu< '  
no h i sti'lr iq 1 1 C ' S ,  r ¡ 1 1c poc servii.tn per al hon ú s  dL' 
l'economia per a reso ldre els nostres problemes. ün 
rC"sul t,\t d '.l ( ¡ JH'Sta confusió metodològica és  c ¡uc  en  la 
p ràctica quot id iana .  els t í tols de les assi gna tures no 
tenen res a veure amb l lurs objectes propis ,  i mo l t  
menys a11 1b  ds  resu l ta ts que  donaria u n  p la  d 'es tudis  
que i n ten tés coord in ,i r les clin·rsc·s d isc ipl ines .  l'er a 
l 'estud iant  q 1 1e  acaba u1t segon cicle, l 'ensenyament 
qm· ha rebu t  se l i  assembla en ncm1hroses ocasions 
a una reu n i ó  de tr ibus d i verses, una babel de nom
bres, dates .  fórmules i casos que no  sap p rou bt'· q 1 1 i· 
fer amb e ll s ,  ja q ue norn 1alnH"nt no :tl'ahcn ni per 
contestar-li les escasses preguntes qul' c·s faria cr 
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tr icular-se per primera vegacl a a la fac ultat .  Tanm.1-
te i.x, aquest pano rama no c'-.s genera l .  L<·s estadL·s c i e ·  
determ inades parts del  profrssorat a l 'c •s trang1 · r ,  Ltc
t t 1 ,1ció conscient  a nivel l  in c l ividual i la tendènc ia ,  
mc'·s acusada en d p rofe ssorat no 1 1 1 mwrnri íl l l l '  en 
e l  de n ú mero ,  cap a una  mr'·s bona <!na l i tat  dc l 'en
senyament  han rac ional i tzat en  una certa mesu ra 
aquest panora ma,  però aq1 1 C "s ta actuació i nc l i vid11:t! 
mai no podrú supl i r  l'ahsc'·ncia d ' 1 1na acció insti tu
c ional que t(� l 'obl igació de coHoca r J 'enscnyaml'nt  
ck l 'economia en un  p la  d ' igualtat  a mb la d'al tres 
països .  

F ins  a c 1 1 i í  el  que fa  ref1·rè1 1cia , 1  le s  facnlta t s de ci<'· n 
cies ecnnòmiq ues .  Però l 'ensenya11w11t de J 'e! ' cmomia 
no s'exhaurei., c · 1 1  L'u nb i t  d 'ac ¡ 1 H'st c ·s .  :\ l t r!'S fa! 'u l tats  i 
<· .,coles tc'·cn i r¡ 1H'S i r 1L·l01H'n l 'cc01 1ornia  en els st· u s
pla11S d 'c ,stud i .  :\ixc'l l'·s compkta ment l ògic s i  ten i m
en compte q u e  (_' l i  el desc:n,·o luparncnl c i e  qualsevol
act iv i ta t  profrss ional  és n! 'cessa ri un nivell de conei
xc ·mt 'nts c:L·onc'imic, que l 't·ns•�nyaml'n t  p 1T- 1miversi ta ri 
1 10 ,.i t is f,t e 1 i  ah.s o l 1 1 t . La incl 1 1,iú de l 'economia en
< · I s  pl,tns c l \"; t 1 1d i  c l 'a l tn:s c l i sc ip l i m·, ha comporta t 
la ncC'ess i ta t  c l 'al'o nseguir u n  més gran rigor c iellt ific 
i , l l' < t d i·mic  dd sc: 1 1  ( 'nst · 1 1yaml·nt  a 1 1ns a l 1 1m nes per 
, i l s  q 1 1 a ls  aq1 1esta 1 1 1 a t t'·r ia no  va a ser, com ocorr ia en 

cl cas de  les facultats d'econòmiques,  un vast mate-
rial d i versificat en branques i contemplat <les cie di
versns an gles. s inó més hé una atape'illa s íntes i ,  rl'
d uïcla generalmen t a un o clos cursns .  En aquest res
pecte ens sembla interessant recalcar : 

a) :"\'o s'ha ;tconseguit ,  en la majoria dels casos una
i t) tegració al conjunt cie mati· ries dels wspl'ctins plans 
� estud i ,  que;la?t trencada la necessària connexió quP 
ohv1ament te l economia amb el ls .  

h)  E n  a lgnns casos , l 'economia ha estat consid l'rar la 
com nna mera fo rmació h u manís t ica rn1e  ampl i a \'a c·l 
conei .,enH·nt de l 'en torn soc ia l ,  L'Osa r ! l l C '  ha i mpl i ( ' a t  
l a  seva margi naeió s i stem,'tt ica p<'r una hona pa rt 
dels estud iants .  

r) En  al trps casos. l'economia h a  1 ·stat co1 1s idl' rac la
corn la fo rmació cnmplcnwntúria ¡)( 'r a l ' L'xcrci( ' i  d ' 1 , _
na act i\'i ta t  profps,,ional . E l  , · ,1, t í pic c'·s cl  c lcb t · 1 1 -
gin ycrs i nd 1 1 s tr ials r ¡uan se ' l s  prep,tra pe r a 1 1 na hm
cicí gerencial mt'·s C J IH' no pas tc'Tn ica a !'C "mprcsa.

d) La l imitaci cí IC'm pora l  i 1npl i l 'a  1 1 1 ia  d i fic 1 i l ta t  ad
cl_i ciona l .  j a  [¡ I l l '  en 1 1 !1 espai tan red 1 1Ït de (C' lllj1S, c l i
f1, · i!mcnt es pot sat isfrr la 1 1 1an ca dl' fo nnació cco-
1 1c'lmil'a dC" l 'a l i 1mnat .  

el :'.\o hi  ha Pnca rn una l'la ri ficació sufic i l· n t  pl' r al 
tractament  d e  l 'economia cn aquest;; n i , ·C"l ] s ;  per a i .\Ú 
Pl sc · 1 1  contingut,  els Sl'u S  programes i cis sens 1nc'-t"
dC's queden scrnprl' ,1 nwrcè del profrssora t rPspec t i 1 1 .  

f ) Ar¡uí tambc'• cal assenyal ar c ¡ue ,  tret de la
Facul tat  c le Dret, es dí1na en arrnest entorn un mc'·s 
e:ran percen tatge· cie proÍf'ssors per a l s  nua l s  l 'l'nse
nyamc11 t c ie l 'economia oc1 1pa només pa rc ial l llent la
Se\':\ a ctiv i ta t .  L' índe\ dC' ro taciú i can\' iS c i e  progra
mes SC'llSC' to n i  SO se'm -molt  mc'•s freqüents 011(' a [es
!ac 1 1l tats d 'cconinn iq 1 1es ,  on cl professorat t·s - mc'·s 1 •s 
tahl( •  i d C "c l i ('a mt'.·s tc - mps a l 'acti,·i tat  pl'dagc'lgica

Pe r ú l t.im . . sc ·g1 1 i n t  l 'ordre· t>,posat l ' l l  ;Hp l l'Sta pa rt e l l' 
la ponenc 1a .  dc · c l ica rC ' lll a l e: 1 1 11 s  1 n irn 1 ts  a anal i tzar la 
s i t 1 1 ac i c'l de ]'( ' 11sc:n� ·a 1 1 1 C ·nt de l 'economia en cl hatx i 
ll 1 · rat .  on  cal d l'n 1 1nc iar  l a  se,·a l a 1 1 1e1 1tahk s i tuaci r'i .  
i en la formaciú p rofr,s ional . 

Tant l'ls p la ns d\,s tnd i del nos tre IJ¡¡txil lt>rat t radic io
nal  CODI ! t:'S rll()(Ji.ficacions post( 'riors in t ro d 1 1ic J t.s !)l ' í
la LIC " 1  c l  E c l 1 l( ' ; tc10 no consid crC"n mai la  possibi l i tat  
dd t rad,\ 1 1 1ent  de l '<•cnnornia com a d iscipl ina autc'i
no1 1 1 , 1 ,  n 1 a rginant C'l s 1 • 1 1  es t 1 1 d i  d ins  al 1!wia m,1 tc'· ria 
de l 'àrea <il ' lf's cfrnciC "s soci a l s .  :\ ixó n�ol t  poss ihk
n H'n t  t'·s d1 ·[! 1 1 t  al f ! ' t  qne Pll  l 'clahorac iú dC " l s  p lans 
d 'es tudis del batx i l lerat hagin t ing1 1 t  1rn'·, importú 1 1 -
cia els i nteressos cor¡xJra tins dels diferents cossos dl'l 
profrssorat q 1 1e la  raciona l ització c! C " l s  cone ixemen ts 
dl' cada n iv('ll educat iu .  Perqui· ,  en efecte , cada cop 
<'' fa mt'·s patC'nt  q1 1c' la l'o mprl'nsió de l 'ccono1 1 1 i a .  
¡wr la  qua l  cosa es  nl'cl'ss i ta un cnneixen ll 'nt rn í nim 
d l' I  f 1 1ncion, 1nwnt c l C'l s iskma econòmic,  t'·s pa rt 1 · s 
s t ·n l · ia l  ck l 'ecl uc;1c iú d ' 1 1 1 1a persona . S i  l'i jove" C's : 1 1 -
c l i ant  ha  c ie  CO l lH 'n,·ar a co111prenc l rC' la socict¡¡t en 
la q11al ,· i u ,  ha d'çnten<lre pri nwrarnent a lguns dl'ls 
principis  i inst i tuC" ions econòmiques que <letermi nt'n la 
sr·,,t ('St ructu ra .  P<'rqm ... , t l ('apcla, ,a l l .  c'·s memhn· c l 'a
c¡uesta societ a t  i ,  ¡X' r tan t ,  consumidor ,  productor .  
s 1 1bjel'te c l ' i 1 1 l[lOStO.S i l){'ll(' n(' Í a r i  c ie  d t'tl ' r l l l i l lats S l ' J'
\'C iS públ ics i pri, ·; i t s .  i to t('S [¡·s dl•c is ions cie pol í t ica 
econc'1mica c ¡ l l l' t'S prengu i n  l ' afectaran d i n·ctamc nt o 
i nd in'l'ta 1 1 1 f'nt. Tot a ixc'l jnsti fica sohracb11H'1 1 t  la J H '

l'('Ss i tat de proporcionar- l i  els ,::r.1nc · ixements adl'qua t.s 
¡w r a comprcncl rç el l h,nguatge .  l c ·s  raons i l 'abast c i c 
les d i tc's decis ions.  
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L'ensenyament de l'economia en el batxillerat i el 
COU presenta a més una altra característica especial
ment greu i i·s que, juntament amb la seva esc:-issa 
importància, es nega a l'economista la seva idoneitat 
per a explicar-la. Així en impartir aquesta matèria 
llicenciats en altres disciplines, sense una formaciú 
especial en economia, l'ensenyament d'aoucsta s'ha 
convertit en un calaix de sastre on historiadors, filò
sofs, geògrafs, teòlegs, etc., utilitzen un llenguatge que 
ells mateixos no aconsegi1eixen comprendre. El re
sultat d'aquesta opció educativa el tenim en compro
var el baix nivell de formació econòmica de la po
blació, tant a nivell de titulats superiors com en. al
tres nivells. 

En el terreny de la formació professional, la influèn
cia de detem1inats interessos corporatius ha estat 
menys greu, i l'economista gaudeix de la condició 
d'idoneïtat per a impartir els ensenyaments propis 
del seu camp de coneixements. Prova d'aixc'i, és la 
més gran presència d'economistes dedicats a l'ense
nyament en aquest context, presèn,cia que ha cres
cut de manera important en els ultims anys. Com 
s'ha vist en cl primer apartat, una bona part 
dels nostres companys presten actualment llurs 
plans en aquest sector. Tanmateix, el tractament 
donat a l'economia en els corresponents plans 
d'estudi no ha estat, en general, satisfactori. De bell 
nou, ens trobem aquí, que els plans reflecteixen es
cassament la necessitat de dotar un coneixement 1-r
flexiu sobre el funcionament del sistema econòmic. 
I per si això fos poc, volem recalcar la fonda pre
ocupació sentida pels nostres companys davant la 
possible reestructuració dels ensenyaments de forma
ció professional, que faran malbé l'ncara mt'.·s el 
baix coneixement, la formació, l'aptitud profrssiomd, 
i el reconeixement social d'awiests ensenyaments. 

Per tot això, ens adherira i encoratgem el Col·legi 
d'Economistes cie Catalunya, que s'ha fixat entre els 
seus objectius aconseguir una millora en cl coneixe
ment econòmic dels nous bi.txillers, i per això ha 
impulsat una comissió que s'encarregui cie promoure 
l'ensenyament de l'economia a nivell cie 13UP, COL.:

i FU. Aquesta comissió ha elaborat una proposta per 
a introduir l'economia en els plans d'estudi de segon 
i tercer cie BUP com a disciplina obligatòria i a COU 
com a matèria optativa, exigint programes per a cada 
curs i insistint en la necessitat que siguin economis
tes els qui el dia de <lemà puguin impartir aquests en
senyament�. 

Per últim, voldríem analitzar ur> tercer factor que 
contribueix a !'empobriment de la qualitat de l'ense
nyament i que afecta de rmrnera particular l'ensenya
ment universitari. És el problema de la massificació. 
Encara que els resultats de l'enquesta mostren que 
un 80 % tenen un nombre d'alumnes inferior a cent, 
aquest percentatge disminueix moltíssim si hl mostra 
s'aplica a l'ensenyament universitari. Cap proff'ssor 
que imparteixi una matèria qualsevol dels tres pri
mers cursos d'una carrera té menys de cent alumnes 
i una bona part dels que estan situats en cursos més 
alts la superen i¡.,111alment. En qualsevol cas, estem 
molt lluny de Ics xifres del ]'vl.I.T., on aproximada
ment per a 7.000 estudiants hi ha 8.000 professors. 
El tema de la massificació, així com les seves causes, 
t'·s ben conegut, fins i tot per part del \linisteri 
d'Educació, que l'ha citat en nombroses ocaswns per 
a justificar· l'estat de degradació en que es troba la 
Universitat. Tanmatei.,, poc ha fet per a solucionar
lo. Les dotacio11s <le recursos humans i físics per 
al11111nc han disminuït en els últims anys, de manera 
c¡1H' la pedagogia ha quedat reduïda a la típica clas
se magistral, la que, segons revela l'enquesta, es 
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hasa prin('ipalrnent en l'l'xplicacicí en l>ast· a l'ús dt·s
J1l('SUrat del manual o dt'l típic ap,11:t. <¡Ill'. lle\'at 
d'honroses <'Xce¡x-ions, no passa cl(' s!'r si11i') 11na mab 
refosa d'idees, que nomc'·s facilita 1J11a formaciú 111('
morística. clei.\cu1t tota la resta al ('arÚclC'r 11 ié·s O 

menys autodidacta <le cada estudiant. En algunes fa
cultats fins i tot ja no q11cda espai físic 0(·11pablc P<'r 
a poder realitzar els típics sc·min,iris on els estudiants 
pocl1·n trobar altres canals cie formació, podent pen
sar, discutir i raonar lliurement sobre an11ells tenies 
que cis st•mblen més vívids. 

Per al \linisteri selllhla que l'única manera elf' r!'sol
drc aquest problema passa per la implantaciú d'1ma 
selectivitat generalitzada. Davant cl':1qul',t prohlC'ma, 
els 1m:mbres d'aquesta 1xmència treuen com·c·nient 
realitzar les p1mt11alitzacions següents: 

a) La capacitat d'absorbir quantitativament tot el
volum de la demanda d'ensC'11yarncnt superior, depèn
de la política educativa que s'11agi pres a nin•II ,ld
Parlament, c¡ne t'·s on es decideix la clistribul'iÚ de
la despesa pública segons els objectius socials i eco
nòmics prefixats. Per tant, no s'ha de deixar la deci
sió cl'aclmissió o no d'estudiants a cada centre d'en
senyament, ja que això implicaria trasllad,tr una ca
pacitat de decisió a un organisme c111c no li correspon. 

h) Durant força temps s'ha acceptat per part dels 
planificadors de l'educació la necessària correspon
dència entre un determinat lloc de trc·ball i u11 de
terminat nivell de formació. Aquest raonament ha 
estat a la base dels treballs relacionats amb el Man
power pÜmning, que intentava definir una estructura
provisional d'ocupació a partir dC' la qual es podria
planificar una estructura ec.lucativa. Des d'aquesta
perspectiva es fria evident la necessitat de controlar 
l'accés a la titulació supl'rior, intentant d'ajustar l'ofer
ta de títols a la demanda del mercat de treball.

Tanmateix, com es va posar de manifest en la ponèn
cia nÚmC'ro 9 de les Jornades sohre l'Atur organitza
des per la Genc·ralitat, la limitació artificial en l'ac
cés a Ul'terminades professions té efectes semblants 
als del monopoli en les activitats econòmiques, és a 
dir, la puja dels preus en relació a una limitació ar
tificial cie la demanda. Una ,:ran dedicació dels re
cmsos a la formació dels professionals i una grar, 
oferta de serveis efectuats per aquests, si hé erosio
naria determinades posicions de privilet!i, desembo
caria en una més gran demanda i en una més gran 
satisfacció cie les necessitats de la col·lectivitat. En 
alp1est sentit. la dem.inda social d'ensenyament supe
rior no s'ha cie veure com un problema de control 
cie! seu accés, sinó com un repte a la capacitat de 
modernització cie la societat espanyola. 

e) Un altre aspecte que s'ha d'assenyalar és ei ne
cessari control públic del sistema educatiu a tots els 
nivells, mm a sistema per a c-vitar l'acceleració del 
procés de desgastament en el r111al està immers 
Aquest control no ¡xit ser exclusiu del nivell superior,
o cie l'accés a aouest ni\·ell, sinó oue s'ha de tras
lladar al terme de- cada nivell educa-tiu.



3/5 PROPOSTES CONCRETES D'ACTUACIÓ

AL COL·LEGI D'ECONOMISTES 

:\) Fonwntar !'Pnsenyanwnt d<· l'('cnnom1a ab plan, 
d'estudi d'F.CB. BUP i COU, trl'ncant d'una ,·t·gad,1 
la di<"otomia c·ntre cii.·ncies i lletr('s. 

m Per ,·al<·r la capacitació dels llicenciats en Eco
núrniq11t·s per a l'euscnyamcnt de lc., ciè•rlt'i(·s snc1als, 
limit;int f'ls ('\dm1,·ismt·s actuals d,·ls rn:1ll'i,os cie! 
Col·lc�i de Doctors i Llic11ciats. 

C) Eli111i11ar la contractació dels prnfrssors p('r ho
f'('S, Íf'l fn·qitf'nt en l't•nsen:.·anwnt pri,·at. Per a ,1i.\r> 
<ha de fomentar la cn11tractaciò ¡wr s¡·n·,·i, i c-nrs 
complet. a partir d'nna dedicació i)!11al a la mitja
iomada. per cwrnplc. 

La cons<Tt1ciú d'un contracte L1boral pic é·s rn1 oiljt'c
ti11 q11,· ,·l CoHPgi ha d¡· proposar en collahoraci:> 

3/6 
CONCLUSIONS 

A continuaciú presentem, en forma breu i esc¡rn'm,'i
tica. t1n resum de les principals cond11sions que s'han 
anat exposant durant tota la ponència. :\lllh això l'ú
nic q11,· es prdén és, d'una banda, ressaltar aquelles 
caraderístiques o problemes q,tl' Illl'S ht'· defineixen 
els e¡·onomistcs ¡·nspm·.inh i, d'altra banda, facilitar 
l'i colioq11i posterior, .centrant les i<lees més impoí
tants qul' han anat sorgint. Són les següents: 

I. [ ,a majoria dels ¡·cm1omistc, ensenyants que es de
dica f u/1-tinic al se11 treball, ho fa predominantment
,·11 ¡·<·11tn·, púhlir_·s. i ('11 la seva maior part ensenya 
,t 11i, l·ll., .,n¡wriors al Batxill¡·rat, fonamentahnent a 
la Llni,·¡-r;,itat.

2. \falgrat l'anterior concl11siú. aqnest grup és
('] qtll' dr'llla 11na mt'·s pt'tita ded icacir'> plena a la Sl va
acti,·itat principal q11an sl''l compara arnh la resta cie 
l(rnps prnít·,sio11al.s. l .í'S raons sú11 cmirn·ntment d'in
doll' 1·¡·011i1miL,1, ja (Jlll' hi ha 1111a \.'.l'all kncli·ncia a 
co111binar l'l'n, .. m· a1nc11t amb :tlt,·¡·s .1cti\it,1ts rcrnt1nc-
rad1 ·s.

, 

·,. Es co11,tata una relativa rnés l(ran jovent11t dels
L'L'ono111isl<'s d<"dicats a l'cnseri:vanwnt l'll con1paració
ami, la rt'sla de L·ompany, de profrssiò.
-··- -----·----------- ----
4. L'ensenyament rl'gistra 1111 J'lf'rct·ntatgt• de doncs 
notabh•m<·nt més gran dd rnH' hi ha rl's¡wct<· als 
e¡·onomist<-s er1 g<:ncral. 

.S. Q11a11t a la n:alització de ta."!'"'' iti\ t·stü!adorcs, 
,·b J'('Stiltats sr'J11 for�·a dl'scoratjadors. ,tti·s m1<· l(airl'
ht'· la nw;tat d('ls t•nsenyants afirma 110 n·alitzar cap 
t;i�('a in,Tstit:,ldora. 

,tmh cis sindicah. És un objectiu qt1e rPdundarà sens 
d11b1<· en nna elevació de la qnalitat de l'ensPnyarncnt. 

D) Col·laborar a fons en d Projecte de Llei d'Uni
versitat. i donar st1port totalment a J'Estat11t dd
Professorat. aprm,tt pel- Cla11stre per a la L'11i\'l'rsi
tat dt· Barl'elona. 

t) Pn>11H111w d¡·bats pt'ihlics entw professionals, <'111-presaris i C'stndiants d'economia. a111li l'i fi d'aconse
�uir trencar el confusionisme actual respecte a qui·
,·s i pn què servei.\ l'f'conomia.

F) S11pcrar el distancianwnt actual f'ntn· d Collegi 
i les Facultats d'Econúmic¡11cs, aportant soluciOitS ¡wr 
a la cn•aciú d'un correctt· Pla cl'Est;1dis. 

o. Els múltiples problemes laborals, econòmics i
ambientals que envolten l'ensenyament en g<·nt'ral en
el nostre país, provoquen 1ma frustració professional
relativament més gran en aquest grup q11c t'n ,•ls al
tres economistes.

7. Pel c¡ue respecta a la tendència política, cis en
senyants apareixen a l'enquesta com ('¡ grnp sit11at
més a l'esquerra t•n l'aspecte polítil·. :\i\Ò no resulta
sorprenent i està d'acord arnii cl pa¡)('r lLl\,u1tg11arda
r¡\1e la L.J ni versi tat jnga en toll's ll's socil'la t.,.

8. En general Ps dctl'da 1111 rcl.1ti11 ¡i<lc iuterès pl'r
les qüestions pedagò¡,,:ír¡u¡·s. l c·ntn· ds q1H· sí s('nt('n
la necessitat d'adquirir akt1na hahilil.t( it', d'aotl('st ti
pus, tampoc no ¡•s !Jt'sll1111rn l:t 111anl'r.t ad,·,n;ada dl'
frr-ho, atès que els C:11rsos ,J'..\dapt.wiú l't·da�r'iu;ica
(CA.l') i1npartits p('I !C:F l In,tit11t d<· C:i,·11, it·., d,· l'C
dncaciú) no inclo11l't1 la nostra di.sciplina. De qualsl'
vol manera, les crítiq11l's f rt'<¡ÍH'nts a llur f 111H"io11:1-
ment i a l'('ficúcia real 11<1 aco11sl'lk11 llur utilit
;,,wiú. 

�J. La i1wstahilitat en 1'1Jc11pacic', c'·s 11n.1 di' les l',1-
r,,cterístiqnl'S preclomin:1nts dl'ls f't'OllOntistcs dedicats 
:t l'ens('nyament, ja q11l' adual11wnt t'] íí '.f ¡Lu¡ul'sts 
nomt'·s compta amh contrades :<nè ,ds. hian,·,ds o per 
horf:'s. Situació que es v<·11 gn·umcnt acc('ntuacla pl'r 
la inexistència d'un sf:'g11r cl,· d('soc11pació. 

10. J11ntament amb l'an!Prior, l'altre problema que
l':tradPritza ds t'Cm10mistcs ¡·m<·nvants t'·s el seu bai
\ Íss1m ni,·t·ll d'ingrPssos. En l'Íl'de, pràcticament la
nll'itat, ¡•] 48 'f. cohn'll lllt'llVS ell' 6CO. r.oo pessf:'tes 
J',111y 1 nnmt'·s 1111 :2o '; snpn('n cl milió de pessetes 
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any a h; ta 11111:i t<·i \, entr,· ,. Is <'l'Onom is te,. q 11e no l', 
dl'diqll.c:n .J l'<'n,e11,·a1ll('lll, ac¡111·,ta .,iíra ... , ,1qwrada 
¡l<'r 61, c. 

11. P<'I q111· aín·l.t l'\JWC"ÍfiC".tnll'nt 1'1·n.,1·n,·a11H'llt i
la st•,·a c¡nalital, ,ó11 tn·, 1·1, gr.11is apartat, ;1 re,"dtar: 

a) Absència de plans d<' íorm,tciú del rrol!',.,orat. 
que elimina q11alsen,I tip11s de fnrlllació c·,;:ecífica i 
de Ics inversions q1H' l'acompa11) 1·11. 

b) Falta d'ordenació raonable del, l'iel<'s d'!'mt'
nyam!'nt de l'Pconomia a qual,e,ol ni,1·11 nue ha
provol·at canvis continus l'n <'h plans cl'e�tu¡li. so
bretot de la Universitat, creant la eo11Sl'l!iient confu
sió tant en els professors com 1•11 <'b alrn;rnes. 

r\ \!assificadó de l'c>nsenyament, amb la seva se-
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q1wla clar.r d,· ddcrior.111H·nt 1•11 l.t "'' ., q11.rl1t.rt 

1:2 \bkrat que 1111,1 !!r;in 1naion,1 d,·I, ··1"1·11\.1111' 
esLln l'nliel.!iats, el i-;.1 '; Sl'l.!Olh l'<'1H1m·,t.1. hi h.1 111u 
c!'rta .tpatia !'ntr!' aq11(',t, ri•,pect,· ,,! Colll'l!I. l'IIC'.l
ra c¡11c 111olt, <·s 111ant<·n,·n a !'1·,plTlati,a n·,p,·t'I" " 
la nova sendera d'actu;1cio1h que ,·1·,tan port.111t ,1 
tern1e. Dit d'una altr:1 mant'l,l. l'inkrt·s i el d,·,ig 
qut• f•I Coliqii funcioni hi'· hi i'·,. pen'1 all.!11ns J1l'U',
·"itt 1n veure lrs co�es ia <'Il 1nar.,�1 per a ¡·onH'n<.,·ar ¡1 
l'OHahorar. :\o,,iltrf's, t'll parl1c1dar. \'11l1·1n 111,.nifr,tar 
di's d'aq11 t d nostre �uporl per totes l!'s acciom q 11e 
ha emprès per a potc·nciar l'en,cnyanH'nt de l'<·(·o
non1ia f'n cl Batxillerat, cnsa que pot obrir una hrl't
,a ('ll un mercat de tr<'hall q11c parado,alment i irii
nic,unent ha e,lat t.meat per ,t nosaltn,,. 



3/7 
ANNEX 

RELAClóN DE CENTROS DE ENSEÑANZA 

CONSULT ADOS 

1·'\\F'\.\'\/ \ \IEDI.-\ Y FOJ\\!.\Cló'.\'. 
l'l{()J,:.c,10·\ \:, 

!.'\.B. \"erda¡.!11,·r il'úblico!. 
C:<>ln;;io fü·s-'\P.,tra 
l·:" tl('l.t E,t11dio Candí. 
l '\. H. Ca.sa :\ 11tú1w,, ( Públicn). 
( :ol,·l!io E,tudios Bmgos. 
l.\ !l. \1 l'nt"·11de1 ,- l',·Lt,·o (l'úhlicoi.
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C:okl!io Stclb. 
C:olt·l!ic lli, 11an·nt11rada \'irgen \faria. 
Lin·o Hor1.1. 
hmd.1cii°>l I l .. '\. Sa n 1',tl1lo -:\bad Oli,·a- 1.icc·o 
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(['úhli,o). 
Col,·_l!ÍU San !<'sé·. 
Ct·¡¡(ro de Estudios Econi',micos 
Coo]Jl'l·ltiva Cracic11s,· de Ense1-1anza. 
L·:.,tudios Salla. 
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l \'.B. San -:\mlré·s Valldaura (PúhlicoJ. 
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C:l'ntro Estudios !'rat, S. A. (l'úblico). 
1.:\.B. \l:1r<i_gall (Púhlico). 
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Esct1l·ia \l1J11itip:d ,k J-'orl!l. Prnfl's. "fos,· St•r-rat y
Bonastn·'" ¡l'ldlli,ol.
Centro de Fornl·l<". J'rol. dt· b lnstitución Cultmal
del CIC.
Colcgin Sal> lgn.tltll.
E ,cncl,ts l'rnk, '" 1 ,a !e, .':,,tl, -,i. lll:ts.
Centro C,iltural l'ni<d.t. 
OFASI::\I (C:t"11trn "'" I-:stwlio.s Su¡:x.•rion·, Emprt·sa
rialt:,).
E,lrH•la d<' Arlt's y Ofü·ios 'TurnlaciÓll Cuasch Co
ranh··,_ 
E, l1 ;di os Ad, ·l, »:1 C:1l'l.1 
F,( 11<:Lt d,: ( .u.I'"'""' S"ci.1ks (E,t:ttal)
:\c,1dl"n1i,t !'rt1!,·-i•,n,d "J i°lpt'z-\"1l'l!I-1.t .. 
J 11,tit11lll ,..,, wi.d cl, l.t \[ 11icr.

.\r-.Lli, 'llli,t T, 1111ifo

.-\,:1dl'111i:i CL\l'l'I·'. . 
1-:sTl"DH:
"STlT<l\l" C, »1111 d,· F,t11dios.
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C:('1 1("' d, .,t.idios l'oliti·rnicos. 
\Jo11turiol" 1'111,Ji, ol 
Est t)('l:t .\!11»i r- i¡ul rk Form. Proksional ":S:arci,o 
.-\, ad,·111>:, ( :11,·rn•t'O.
Esc,wla h _·11 1r·nill;l de Fonn.1ción Prof. "Luisa Cma". 
l nstituto Cnlt11ral Ft· 111eni110.
Pr(' 111it·r-Lsc1Jl'la TiTnit·a l'rofesional.
-\( ";Llk 1 >>ia Cl'lllrn Catabn Comercial. 
.-\c.id,·,nía Hi¡x,11,:.S. 
_\ ("adc1 1 1ia Contabilida,1 \:r·\\·-\ork. 
C,·1,tro (k E,tudios Econ{nnicos . 
CO'\TFC
i'oliti·cnico Donoso Crot�s. 
l'"l,tr'.·cnirn DO'\OSO CORTES.
LÍll'O Borrell.
Fstun,cr_
E,ct)('la .\!unicipal de Form. Prof. "fernando Talla
da" 1 l'úhlica)
Escuela Tt'.·cnica l'rofrsional de Hostafranchs. 
Escuela d<• Formaciún Profesional "OSC US". 
Escucla tic Formación l'rofesional BASIC (Pública) .
Centro '.\ aciunal de Form. Prof. �Patrona to R i vas".
Centro de Estudios J:\ILA.
E\!I (Escuda de \lamlos ln tl'rmedios).
Tccni-I3reve 
.-\cadcmia Rex.
Centro de Forniación Prok,ional .l\celerada (Público)
Esl'uda .\lunieipal de Form. Prof. "Ju,rn de la Cier
va" (Púhlic,l).
Escuda Diocc�,ma de Formación Profesional. 
Academia Hoca .
Academia Fcrton. 
F onnatik-Cenler, S. A .



lnstitución :\c,idcmia Andresense. 
Br·mcn - 3. 
CA VER. 
La \laquinista Tcrrrt'strt· y \larítima, S. A. 
Colcgio llH'·rico (Púhlico). 
Escucla \!m1icipal de Form. l'rof. Lope de Vega. 
Centro Sindical de form. Prof. Carcí a Ham,1] ( Pú
blico). 
S('ccic'in Estatal de Form. Prof. (l'úlilicc,). 
Escucla de Formacic'm Profesional \!:\COSA. 
:\caclemia Lux. 
Instituto l'olit<'.·cnico \:acioI1a! "Escola clc·l Treball" 
(Público). 
Colegio-:\cademia San Francisco (Públic-o). 
"Santísirna Trinidacl" Esuwla cl<· Formaciún Profe
sional. 
Cultural Barcino. 
I3IT, S. A. 
Centro de Form. Profesional "\1aría Auxiliadora ... 
CUPER - Centro de Estudios Profesionalcs. 
Acadernia \las Riera. 
Escuela <lc Formación Profesional "José Antonio 
Girón". 
Centro de Educadores Especializados. 
Colegio Calasancio de las Escuelas Pías. 
Colcgio Sagrada Familia. 
La Salle Barceloneta. 
Acadcmia Trilla 
Colegio-Acadcmia Torner. 
Colcgio de la Presentación. 
Colcgio Saksiano S,,.n José. 
Barcelona - Colegio - Acaclemia. 
Centro de Estudios San Francisco Javier. 
Col('gio :\Jtra. Sra. ckl Loreto. 
Colegio Pi7�'lrro. 
Escuclas Pías de Sarri:1. 
Santa Angel Salesiano. 
Colegio Sagraclos Corazoues. 
Colcgio San lgnacio. 
Colegio Adoración Perpetua. 
Colegio Raimunclo Lulio. 
Escuda S uiza. 
Colegio Juventus. 
Estudios Cenerales Luis Vive,. 
Acadcmia Febrer, S. A. 
Colegio Canigó. 
Colcgio Técnico Eulalia. 
Colegio Jsabel de Villena. 
S.I.L. León XIII, Cnlcgio (San T gnacio 1k LornL1 ).
Corazón de Jesús.
Colegio \1.\1. Concepcionistas de la Ens<·1-JaJ1Za.
:\fadrc \laría Ana Rav,:]l.
Colcgio Montserrat.
Colegio Siervas tle San Jos(·.
Colcgio de j<:'sÚ� y \farí:,.
Escuelas Pías-Balmes.
Culegio de Sta. Teresa de J<'sús.
Colq�io La Salic Bonanova.
Colegio Sta. Dorotea.
Col<•gio Sta. Isalwl Ileal \!onasterio.
Cokgio Sagrado Curnzún.
SADAKO, Escuda.
AL\!I-Cokgio A<'ad<•rnia.
Co!C'gío OAA-\fOlJSE, S. A.
Esc11clas Tal)(:'r.
Colegío '\'('lly.
Col<·gio SPEH.
Frederic \fistral.
St. Petc:r's Sd1ools, S. A.
l'C'iialvcr.
Cnlt·gio Sau (;reg,irio.
Esc-11clas Virtdia.
Col1·g10 A1H'\O-Estm ir, S. A.
Lic<'o Franc(,s de Barcclcma.
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Cokigo Sa.l(raclo Corazón Sarriú-\!a llorca. 349. 
Colegio Lr:stormac. 
\:tra. Sra. del Hosario. 
Sa�rado �orazún cl(' Jesús. Colcgin-Cdl,· Caspe. :?.'i.Coi<'t!IO Sagrado Corazón-Di¡rntaciún, .J:W.
La Inmaculada \ !aristas. Colegio. 
\ïrgen d<' las Escuclas Pías. 
Escuclas Pías. 
Colegio La Sal!t· Condal. 
Acaclemia \!orales. 
Licco Italiano. 
Colc·go Caclcna. 
Colcgio :\'acional \li.,to H11hr'·n Darío (J'úhl,co). 
EsctH:>las l'ías San Antonio ,\ bad. 
San Fra1wisco. 
Colcgio :\'tra. Sra. del Hos,nío - Cons<·io ,k- C:i,·n
to. :214. 
Colegio Academia :\]pe. 
SIIALO\I, Esclavas del Sagrado Corazún d<· Jf'sÚs. 
lnmacubda Concepción. 
lnstítución Cult11ral LU\ !Ei\'. 
Colegio Acadcmia Fuster. 
Escuda l'i·rez Iborra. S. A. 
Escuda Phoa. 
San L11is Conzaga. 
i\fa ris tas Las Co;·ts. 
Agrupación Escular Nm-ia-Perpiú.'1. 
Colegio Virolai. 
\lisiOJll'ras C:orazún d<' \[aria. Col1·gio. 
Ntra. Sra. cie las \!erc<'d<'s. 
i\Iediopensionado San Francisco Javier. 
Escuda San J uan Bosco. 
Colegio Hidalgo. 
Acadernia Fertom. 
I nstitución Fides. 
Virgen de '.\mia, Colegio. 
Academia \lodema. 
Acadcmia Virn'y Arnat. 
Colegio San Jordi. 
Sagrada Familia . 
C.E.C.B. Príncipe de Viana Pega,o Colegio (Público).
Colcgio Calasanz.
Colcgio La Salle, Congreso.
Colcgio Jesús, \larh y José.
Colegio Jesús \!aría.
Colcgio Amor de Dim.
Cent;·o Escolar Valldaura.
Escuela La Espcranza.
Acaclemia Cultura.
Lic<:'O Catalui\a.
Colegío Acaclemia Santa Pau.
Colcgio La Paz.
Agrnpaeión Escolar Ramón Llull.
c;>legiii San Fernando.
:\ftra. Sra. cie la Asunción.
Instituto GREGAL.
Colcgio :\lacinnal Juan Antonio Parl'ra (Públirn).
Centro de Estuclios \!ontscny.
Colegio Academia LUJA\:.
Centro de Estudios VOHA\IAH.
Colcgi Sagrada Família.
Colegio Parroquial San Tbmc'm \:onato.
l!ot!ares \lurnlct (Público).
Pat;·onato Social Escolar Obrera.
Colcgio Saksiano San J uan fioscn.
C:olegio La Salle Horta.
Colegio Academia San \lartín.
Acadnnia H.oig-Tc·salia.
Esc1wlas IIomar.
Cimnasio San Francísco Ja\·ier. 
C.E. Sat!rada Família.
Colel.(io . Horta Sagrada Família.
Colel!i1> Claret.
I11m:;c11lada í:onc<'pc-íón.
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E,u1t'l.1 J'rof1·,1011.il d,· C":t1merc10.
l·lL1111p1nna 

UNIVERSIDAD 
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CONGRES 
D'ECONOMIA 
l D'ECONOMISTES 
DE CATALUNYA 

4/1 
INTRODUCCIÓ 

En aquest l'rmwr Cor1grt'·s d'Economia i d'Economis
tes, s'ha cregut molt conH·nient i11douw-hi una no
nència denominada "[.'Economista a l'Ad1ninistra�·ió 
PútJ!ica". 

�s cada dia Illt'S gran el 11omlire d'economistes que 
demostren cl sf'u interi>s per l'Administracic'J. El Cul
legi, fent-se eco d'aquest interès, i mitjançant aq1wsta 
ponència i altres acli\·itats, in ten ta fer la se, a con
trilnl<·ir', ¡wr ,l prn11H>cicn1ar ,.¡ ¡nofr,,i"nal t•c·oJ!Ollli,
ta de cara a l'Administraci<> Púhlica, on. senst' c,ip 
dubte, està cridat a realitzar una gran tasca. 

La reflexió que ('S farà rnhre aquest tema consta de 
dues parts ben diferenciad,·s. una primera en què 
s'efectuarà una an,'tlisi descripti\ a i critica de fa si
tuació actual de l'economista respecte a l'Administra
ci,í Pública, i ima segon,1 t>n la u11al s'aporten algu
nes algunes vies, amb vistc1 a un futur immediat, 
sobre cl pa¡wr que· haurú de juc(,tr el professional e11 
la nova Administració catalaru. 

El grnp de treball q11L· ha elaborat aquesta ponènci:-, 
,·ha recol/,1l ha,ic,1111('11l (·11 tre, fo11h ilïnfonnac-iú: 

f'ls rf'sultats d'1ma taula rodo11a en què han partí-
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cipat sis economistes, aliens a la ponència, que oc11-
P"ll càrrec, a l'Administració, 

l· 111,di,1 ,¡,. ,·ccrÚcll'r q11.111tit.1t!l1 ,'!1;1 ,,c·on"·l!11it par
tint clds rf'snltats d'u11a c111111psta l'hborada pel Col
le.l!i {'ll coHahoració amb un orl,(anisnw especialitzat 
en a1pu·sts tipus de trrballs. 

les opinions clels components dr la matl'iXa pom'-n
cia, l<'s r¡uals han estat sotmeses a conlin11s debats. 
En ar¡w:st as¡x-c-te {s important remarcar •!11t· l'ntrl' 
cis 1'conomistf's q11e l'ha11 rPalitzat hi ha !lla1oria que 
no tr..!);]Ua a l'Administració, ja q11e prestl'll ,·Is Sf•11s 
sern·is a l'Empresa Pri\,1cla, però, això no obstant. 
hi estan intr·ressats. Aquest matís és digne de knir 
en cnmptf', ja que així l'i terna ha estat enfocat cll's 
de dues úptiques distintes. 

Finalruent, aquesta ponència, \'Cie11t la importància 
del tema, \·ol fer una crida a tots els c-c.:onomistes 
q11e treballen a l'Administraciú a col·laborar per mitjú 
dd CoH,.gi en altres al'ti\·itats relacionades amb t·l!a, 
,:osa q11e servin'1 ¡x·r a con¿·ixer-11ns i ta111hi'· pl'r a 
crea, un bloc unit d'opinió i de for�,1 amb \ista al 
futur. 



4/2 PROBLEMÀTICA DE L'ECONOMISTA INTERESSAT

A TREBALLAR A L'ADMINISTRACIÓ PUBLICA 

La primera gran dificultat amh què es troba la per
sona h1tcressada a trebalbr a L\clministració Pública 
és la falta dïllformació que es té sobre les com O('a
tòrics ¡W)' a cobrir llocs de treball a l'Administració. 

El sistema tradicional d''"arnmt·i'' a tra\"és del 13.0.E .. 
cohrl'ix ('Is rl'quisits lq::-als, perú r'·s <·,ident q1H' per 
la sr,·a escassa clifusiú, així co,11 per la seva prò¡1ia 
l'Strnctura. fan d'aquest ,rn11nci 1111 instrnment dt• di
fícil localització i de ¡xica transparència e11 el seu 
contingut. Com a consi·i¡üè·ncia trolw111 que 111t'·s d'un 
80 'l clels c·co11011listr>s que acornpleixen Ics se,·es fun
cions a l':\clrninistracic'i han establert el seu primer 
contacte a travès d'una tercera perso11a directament 
acostada a l':\cl111inistraci1\ qut· cis ha informat sobre 
la C(>I1\·ocatòria cl'u11a pròxima oposició i de l<•s sc,·c·s 
c.,ractcrístiques Es ¡xisa, clc)llcs. dl' manifest que f.(ai
rehè semprc t'·s una ,·ia inclin·da la q111· posa· f'll 
c·ontadt' la dt'111a11cla arnii l'oferta, fe11t que la ca
s11alitat intpn·ing11i en 1111 p<"rcC'ntatl!<' l'.,cc·ssi11 a J'cs
tahlinwnt d'una rC'lació que <hauri,t cii· produir a tra
\"l·., dl' comluctt•s mt-s estables i cl<' transparh,cia 
1111'.·s gran. 

fü·spedc a aquest punt c·oncrd la ¡x)nt·ncia, ('n col
lahor,iciú arn h els Sl n·1·i, ,1Cl111ini,trntius clel Col·legi 
d'Eco11omistC'S, ha fet un tr<'h,dl l'ncaminat a at<-ndre 
le, necessitats clïnfor111acit',. i q11e s'ha concretat t>n 
la posta en marxa d't111,1 Hor.10 dr Trchall. ck l'Ad
ministrnciò, qne ia ('st,\ a clis¡xisiciú dds int<'ressats. 
Per això 1,a estat 11(·cess,tri rt·,·is,1r tots els H.O.E. i 
,·Is Butlletins de les c¡natre prcAÍ11cies catalanes apa-
1<'1.!11 ts dlll'ant L111: J:)Ï,'i. pt'r t,d dl" localitz.1r tot('s 
Ics oposicions com·ocaclcs durant cl dit p{Tíocle l'll 
les quals s'exigís titulació en Ciències Econòmiqups 
o Empresariak 

Desprt'·s d'un <·.,ha11sti11 rqús del dit material, s'h,rn 
conÍl'ccio11at 1111es fit.\es "tipus", classificaclt•s per \!i
nistnis i Corpor.,cions l .ocals, en les c¡uals <'S rcAcc
tl'i.\en traduïdes a 1111 idioma corrent, ds termes en 
c¡uè· han estat l'1Jm·ocacles Ics o¡x)sicions. Aqu1·stcs 
fitxes ('S cli11a1nit,ara11 rnitj.1nc;ant cl scg11ill1ent cons
tant pn part del C:ol·ll'gi di· tot cl qut' rebcio11at ,tmh 
l'Oll\'Ot·atòries aparegui als E.O.E., q11edant d'aquesta 
manera a disposil'ir'i dels col·legiats una informació ,1c
t11alitzada d<' l<'s op<bicions a les quals com a eco
nomistes p.iguin optar. 

Aqul'st primer pas. rudimentari i incomplet, pot ser 
lïnici. ai.\Í ho prl'l,·11e111. d"un sisti·rna llll'S comple, 
i depurat en cl qual. a semhhm�·a d'altres Col·legis 
Professsionals, s'.111tornatitzi la infomiació sobre llocs 
cl.· treball, donant pas fins i tot a la cih<'rnètica com
,l sislc111a racion,d,tzat cl(' cont.1dl· cntn· l'oflTta i L1 
demanda cl'ecm1omist<'S. 

De moml'nt i malgrat Ics limitacions i deficiències 
q11e encara conté· al¡1wsta Borsa de Treball, s'ha acon
si·[!111t recollir i formalitzar una informació dispersa
da en centenars de Butlletins Oficials i esperem nue 
.111,h ,11,i> sïi.tl!i ,11per¡¡t aquesta primew gran barre
ra entre !'t•cm;omi,ta i l'Administració q11e suposa la 
manca d'informació. 

Si clificil ,',s ja aquest primer contacte. la problemà
tic" dl'I ,eg11i11w11t ,·c\l,·11 :1 la 11"11t'i,a OpusicÍIÍ, per
qui· aquesta es desenrotlla t•n una sèrie de fases (Con
\"Ocatc'iria, tràmits de sol·licitud,, llistes d'admesos, pre
p,tració de temaris, rt>cmsos, nomenaments de tribu
nal. sorteig d'exerciC"is. recursos, etc.), que es poden 
allargar dur.rnt força mesos, de cinc a set. cosa que 
fa pt>rdre la perspl't'tÍ\"a tern¡x>ral del moment en què 
es podrit iniciar la feina, que <'·s en definitiva el que 
es pretèn. 

Un altre dels prohlenws que es planteia és cl pro
grama rle l'01x)siciò, sobre cl qual no sempre és pos
sible d'adquirir ds textos adequats, ja sia perque 
aquests són difícils de trobar o perquè, senzillament, 
no l'Xistcixen. Tant en aquesta com en gairebé totes 
Jc.s altres circumstàncies que intervenen en una opo
sició incideix de manera fonamental el fort centralis
me administratiu com a factor de caràcter negatiu. 
Aquest centralisme, concretat geogràficament a \fa
clricl, ha creat tota una infraestructura de l'Oposició; 
centres d'ensenyament especialitzats, textos que es 
corresponen exactament amh els prof.(ranres, les tra
mita"ions administratin·s ... , tot aixú objecte d'un 
mercat qne mai no ha tingut la necessitat d'abraçar 
u11cs fronteres geof.(ràfiques més àmplies. 

Això ha rcpr<'sentat nn handicap per als economistes 
catalans, per<111i· és evident qne per a tenir possibi
litats en uues oposicions s'ha dè desplaçar en cerca 
dels St'l"\'('is d'a<¡ucst mercat i això suposa dificultats, 
especialment ecorn'>mic¡111·s si tenim en compte qnc 
normalment s'ha de finarn;ar un llarg període de 
temps dedicat l'xdusiYaml'nt a preparar l'oposició. 

:\ixí mat,·i, lii ha 1111.1 111a1Ka de dan·dat t'II la dl'"
cri¡x,ió dels llocs de treball als quals s'oposita; po
sem un exemple: tots hem sentit parlar de la fif.(tml 
de ]'"economista cie l'Estat", però sens dubte i'.·s nua 
minoria la c¡uc s,1p exactament quines són les fun
cions a aco,nplir per un economista de l'Estat . .iixò 
mateix ens succeiria amb Ics trenta o més tipolof.(Íés 
dr· llocs de treball aptes per a economistes a l' Admi-
11istració. 

Cal superar el desconeixement de la funció a des<·11-
rotllar dins l'Admi11istració, ja que i·s e\'ident que 
una descripció e;1:acta del lloc de treball és un dels 
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motius que fan que un titulat o un estudiant s'hi in
teressi. 

Els avantatges d'això són obvis, en primer lloc com
portaria un més gran coneixement i mi·s apropanwnt 
cap a l'Administració, i, d'altra hancla. e, posari" d,· 
manifest l'existència cl' activitats dins l'Administració 
capaces clc- despertar l'interès en molts economistes 
que no s'havien ni tan sols plantejat el fet de treba
llar-hi. 

JUDICI CRITIC DEL SISTE\!A D'OPOSICIO'.\"S 

Creiem c¡11e sigui quin sigui el sistema que s'arbitri 
per a accedir a l'Administració Pública aquest ha cie 
complir uns requisits mínims de: 

Justícia, en t,int (¡ue les oportunitats han cie ser 
iguals per a tots. 

Eficàcia, seleccionant el més capacitat per a acom
plir una funció. 

Motivació, cercant clins uns nivells acceptables d'efi
càcia un grau adequat de vocació. 

Contrastem l'actual sistema d'Oposició amb ar111ests 
tres paràmettres. Respecte a la justícia de l'actual sis
tema ,;s evident per tot cl qut· hem conwntat a11JI> 
anterioritat que hi ha unes circumst,\ncies de defi
cient infonnaciú. dart>dat. i altre, fadors d'índole 
pecuniari, que actuen de manera injnstament selec-

. tius al moment cie presentar-se i preparar une� opo
sicions. Respecte a l'eficúcia, el sistt>ma actual d'o
posicions no deixa de ser un eX<tmen en el qual 
bàsicament es valoren qualitats memorístic-1ues; creiem 
que el tipus de proves que es realitzen han quedat 
totalment superades i que es corresponen a una an
tiga fllosofia de l'ensenyament, que ens exigí.t saber 
cie memòria la llista completa dels Reis Cots, però 
deixava fora del nostre judici el perquè la societat 
úrab va poder derrocar la goda. Quant a la motiva
ció, és evident que a través cie l'actual sistema res 
no es pot intuir i, tanmateix, es tracta d'un factor de 
suma importúncia; tant és així, que les empreses pri
vades Ien aquest aspecte són un important punt cle 
referència, ja que tenen sistemes· selectius realment 

sofisticats), li concedeixen un valor fonamental. Cal 
p,irtir cie la base c¡nc l'imli\'id11 ha de ser ohwctt
d'u11 contim1 c·nriq11inw11t prof,·"ional. 1 aq11<·,t prn
ct'·s continu de recerca i renO\·acic'> cie corwixc•m t·nh 
t'·s impossible de realitzar sense que hi ha.((i 1111 mínin1 
grau d"ïnterès", d"ïl·lusió", ¡x·r la f1mci,, ,111,· n 
dC'sC'nrotlla. 

En clC'finitiva considerem totalment obsolet el sist,·nia 
d'opo,icion, co111 a forma dïu((rc·, ,1 1':\d 111rni,tra, 1,', 
Pública, i el j11tgem com a factor <¡li(' n·pt·rc11tl'i, 
en la tradicional rigidesa i l'anq11ilosanw11t d,· lf', t's
tructur('s adrninistratin·s de l'Estat Espanyol. El fac
hir humà ha de ser àgil, i encara <llH', per Sllposat, 
han d't>xi,tir 11ns circ11ih adn1inistrati11, p,·rft'd:tnH·i1t 
clelimitats, serà cl component lrnmi1 C'! q11e rlinaJJ1itza
rà aq11estes ,·ies o, al contrari, les con,·ertirú en mera 
b11rocràcia. En base a aixèi considnem el sistema 
d'oposicions com un premi a la rigide"t d'idl'CS, ,·ir
cumsüneia r¡ue en res no afa,·oreix una Administra
ció funcional al servei de la Socit>tat. 

ALTER'.\'ATIVES A L'OPOSTCió: 

A) Donat l'actual sistema es tractaria de complc
meut.n-lo com a prim('r pas amb una cfica�· Rorsa dr 
Trcl)(Jl/. Aq11C'st punt ja ha estat comentat amb an!P
rioritat, i respecte a aquest el Col·legi cl'Economistl's
ja ha iniciat una tasr:a de la nua] ps¡wren1 resultats
positiits a curt ten11ini.

B) Un .1istc11w mi.xt, en el qual es rnnjuguin ti·cni
ques de l'oposició juntament amb tèc11i<111t·s selecti
,·es d't·mpresa privacla. En aquest rc.-pecte seria ne
c('ssari que l'Administració inclogués en la seva es ..
trndura orgúni(-a ckpartaments cie selecció de per
sonal.

C) Ln cr('açió cl'una Escola d'Adrni11i,1trnci,i P,íl·lica
Jc Catal1111ua. dt> la q1,al ja hi ha prect>dents. lloc on
c•s formarien c1·11na mant·ra racional i científica t•ls
futms funciollaris de I'Administracit'> cataLuu. :\ltcr
nativ,i, aq11csta, qne con,ickrt·111 c'iptima i sohw la 
qual lllC'.-s crnhvaut es fon't llll primer 1·,hós qualita
tiu respecte a les se,·es foncions, les SL'H'S finalitats
i el Sl'll enc¡uadramcnt.

4/3 VALORACIÓ DE L'ECONOMISTA PER PART

DE L'ADMINISTRACIÓ 

()nè t>s l'economista per a l'Administració?, ¿com se 
serveix l'Aclrninistracic'i cle l'n·onomista'\ són pregun
tes que, ¡J('] sc11 sentit i el contingut d'aquest Con
gri·.s tenl'n .s1111ia importitncia. L'ec-onomista trehalla 
a l'Aclministrac-iú, però clifícilnwnt com a tal "ccm10-
>ni.sta" Si l'i papn c¡nc acompli111 profrssionaln1ent
t'rt altrt's terrenys. <'Olll cl ei,· J't"111pn·sa pri,·,tcla clt·i,a
uiolt a dt·.,itja,·, q11au t'm rdni1n al camp dt " l'Acl
rninistrac·iú 1'1'il1lica el poclt·111 cn1alificar dt· dl'plora-
1,Il', a part d't·,c,·¡Kioll, p1ira111cnt circ11mst;mciab 1.
pn ta11t. st'n,c cap ,·alor representatiu.

i·:! tit11h1t ,·11 C:ii'·rlC'ir·s Fconún1iq1H'' no treball., co111 
a L'< ono111i,t.1. i ('l Ll<trn fonc111l<'!ltal cl'a,nic,t fl'l d 
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trolwm l'n la ftlosolL1 cl,·I "qtll'ft'r públic", 011e ten
clei., d,, nia11,•r.t i1T,·\·c,rsil1l1· en c,1da una clt' les ,c·,·es 
nctuacions a ,·alor.tr cl, as¡)('ctt·, 1•,cl11,i,·a111ent lt'
((als, o e.,chrsi,·an1t·llt ti·cuic,. 

()nan s't·stllCli,1 un projtTtt' cl'C)hres l'úbliq1tt·s. q11a11
s'1nfnri11,t llua pt'!iciú cl'.u1g111<·11t cl,· prl'us. quan ,'t·.s
trndnr,t 1,na polític,1 cld .sid. i q·n•. i.\l'll aqul'sts com 
,tl.((1111 dL"ls i111101nhr,1hks e,,·mpl,·, 011c· poclrít·111 cit,n, 
s'utilitn·n t,,nirp1,·, <T<>ni1111iq1l('s':' L.t re,posta t'·s lll'-
1..'.ati, .. : 1 Is , OJH ,·ptt, ck rí'ncl.,l,ilit.1t ,·co111'i111ic, i d,: 
rcncl.t!Jilit.tl ,rn iai imL1u11t·11ts propis d,· l'cL·o11on1ista 
i q11t·. si <H> c·,c l1hi11,. l1.11nit·n cl,· forn1;1r part cl(' tot 



,m conjunt d'instruments en els (]llefers públics, no 
ni,ll•i.,cn com a tècnica de ['Administració. La con
s,·qitè·n('ia de tot això t'S òhvia, el paper de l'n:ono
mista dins l'Administració c'.·s nul, estú subocupat, o 
hi· acomplei.\ unes f11Pcions per a ks m1als s'exigeix 
titulaci<'> Sllperior. pen'> que no són d'economista. 

Dificilmcut, dernes, podem parlar cie realització pro
frssional, en aqtH'St p1mt, ja que no tan sols i·s l'ac
titud del subjecte individual. sinó la mateixa estruc
tura de l'Administracicí la qne no li dóna ('l c,1mp 
necessari per al seu desf'nrotllanwut professional. 
Com a tal professional, l'ignora, i en molts terrenys, 
c¡ue pel seu contingut són cspecíficamrnt per a eco
nomistes, dóna entrada a professionals d'altres bran
ques, i es pot parlar, sense cap dubte, d'tm cl.1r 
intrnsisme professional dC' carúcter estructural rcspPc
te a les funcions cie l'economista a l'Administració. 

Valorem aque.;ra situació con, a totalment negativa, 
les conseqüències les pateix t:1nt d subjecte indivi
dual, com la mateixa Administració rn1e desaprofita 
uns recursos humans que estan ,t! seu abast. La ven 
de l'economista ha dP ser una veu ll\t's dins els pro
Í<'Ctes, clins els estudis, dins cis informes, i així ma
teix la veu d'un Pconomista hauria de ser ckfinitiva, 
a nivell tècnic, en aquells camps específicament seus. 

Fins aquí hem fet una \·aloració "des de fora" cie la 
relació economistes-Administració. Encara que amh 
clificnltats, per la complexitat del terna, intentem acte 
seguit veure la valoració que la mateixa Administra
<:ió ha fet de l'economista i això a traYés d'alguns 
signes externs que ens ajudin a copsar-la. 

Eu primer lloc, i a lïnrcvvs del que succeeix a l'em
presa pri\,LC!a, l'Administració sí que demana llicC'n
ciats en Ciències Econòmiques. i'\o vol experts en 
això o allò, vol títols; en tot cas el nivell cie qualifi
cació i especialització professional el verifica mitjan
çant Ics oportunes proves cl' accés, és a dir, amb cl 
temari propi de cada oposició. Cal dir cie passada 
que només demana llicenciats, i que a cap moment 
no demana economistes en cl sentit d'exigir llur col
lcgiació. Fins i tot quan el rètol oficial dd lloc a 
ocupar és precisament ac1t1cst: economista. 

En el mateix sentit, i tornant a l'expressió externa del 
que vol l'Administració, el títol universitari superior 
es col·loca a dalt de l'escala valorativa dels sous as
signats als funcionaris. Els economistes, clones, hi per
tanyen. Això no vol dir, però, que els cconomistf's 
siguin valorats per dalt en· termes ahsolc1ts. El títol 
cl situ,1 només en ig11altat respecte a altres títols su
periors. De fet, arnii concrnTL'ncia amb clis en mol
les places a ocupar, per no dir en la majoria. 

Ara. ni l'Administració no és urnca, encara nuc le
galment aquests anys passats ho hagi intentat- exter
nament, ni representava un únic feix d'interessos. Per 
aq11ests motius s'ha produït una diversificació en la 
<kmancla d'economistes. Pensem en les diferències 

entre els economistes cie l'Estat i els ti'CT1ics d'admi
nistració general de l'Administracic'> local. per L'Wln
ple. A partir d'un nivell mínim, l'AdministraL·ii'> ha 
valorat cle manera molt difcn° rlt l'economista. 

Aquest camí ens portaria cap a indagar els sous reals 
obtinguts per cadascuna de Ics classificacions que, de 
frt, ha l'stahlert l'Administració en els llocs oferts a 
economistes, i a comparar-los amb els d'altres profes
sionals. És un camp, pen'>, que df'sconeixem. 

l1n altrf' signe f'xtern fóra el de la tasca que ha es
tat encomanada als economistes-funcionaris. Aouí el 
¡Jé'ssimisnw és notori segons es desprèn de la - taula 
rodona d'im·estigació rp,alitativa. No s'ha demanat 
rl's als economistes. Si alguna cosa s'ha fet, podríem 
dir q11e han estat exercicis de preparació professional 
a càrrec dels mateixos interl'ssats. Si pel w1e fa al 
fons no interessa la forma, o sigui la presència d'cco
nomislL'S, tampoc no interessa gaire a l'Adrninistració. 
O sinó \'egeu cl panorarna tan clcsolador de la convo
catòria cit· places qul' en resulta per a l'any passat el 
primf'r estudi pc:r a la Borsa de Treball ia esmentada. 

l'inalment, un últim símptoma que ens ha frapat ha 
('stat l'opinió expressada a l'esmentada taula rodona 
sobre la necessitat cie desenvolupar h·s activitats d'e
xncici lliure. Pot semblar xocant que els funcionaris 
s'interessin tant per acp1est vessant de l'exercici lliu
re. Però t;s que estem temptats d'interpretar-ho com 
11na mostra més del poc valor que l'Administració 
dóna al trehall professional dC' l'economista. Aquest 
funcionari està avesat a topar-se contín11amPnt amh 
informes, treballs, projectes i dictúmens cie tota mena, 
signats (obligatòriament) per tota mena de professio
nals. Caircbc· mai no se'n troba un de fet per un 
company econom.ista. Aquí rau, entenem, el motiu 
fonamental cit' la seva protesta i, en sentit contrari, 
demostra plenament la mena de confiança que merei
xem Pn cl joc d'interessos que ha predominat. 

D,n-ant una situació com la nue hem vist, i pensant 
en un c,mvi cie l'Administració, caldria que el Col
legi fos impulsor i, quan fos necessari, gestor, de les 
ohligad1's readaptacions. 

Per un costat, incidint en la rdornrn de l'ensenya
ment a les facultats, per l'altre impulsant l'Escola 
d'Administració Púhlica de Catalunya i participant-hi. 

\!entrestant, establint una activa Borsa de Treball, 
sense oblidar l'optimització de la situació actual, és 
a dir, fent cursets d'introducció a l'Administració 
cl'espccialitz,1ciú, fent sentir la seva presència en els 
temaris d'oposicions, en els tipus de places a crear, 
en els tribunals d'oposició, etc. 

Hauríem de parlar, clones, i clonar a cone1xer la nos
tra opinió pd que pcrtnl'a a la manera d'accedir a 
l'Administració, a la manera de ser-hi i molt en espe
cial a les noves formes i maneres. 

l 
l 

L 
4/4 L'ECONOMISTA CATALÀ L'ADMINISTRACIÓ 

Fent u11a petita anàlisi a la demanda d'economistes per part del sector públic vcnrem que aquesta és 

277 



r id ícula ; un centenar a Catalunya, però a ml·s les 
expect,l t ives de futur no són ga ire bones .  ia c111c <'S 
calcu la una cahnch d'uns dos:cents cin quanta per a 
formar la no\'a Admin i s t rac ió Públ ica catalana .  

S'ha i n tentat cc-rcar la relac ió  m1t h i  ha entre els 
t i tu lats catab1 1 s  qne trel ,a l l l 'n .t l' .\ d , n inis traC ' iÒ Pú
blica i el  total d 'cconoin.istcs i s 'ha obtingut qut> 
7.3 persones en tre 9.S.3 enquestacl l's, gai rebi· to ts ells 
coHegiats ,  han manifestat trelndLn a l 'Acl m i n i s traci c'1 
en al tres organismes paraHcls .  Encara c pH' aquesta 
mostra es pugui apreciar s ignifica t iva des del punt 
de vis ta opera t iu ,  cal fer ressa l tar, tanl l laleix ,  la do
ble l imi tac ió que ha represen tat pC'r 1 1 11 costa t  la 
falta d 'informació sohrf' les act ivi tat s dels no co l·l e
giats, a ix í  com el pro hlPma de mol ts enquestats que 
no  han sabu t enquad r.1r-se amb exact i tud a causa de 
la inconcreta 1 1 atma l, ,, : 1  c i e ! ,  centres en c1 1 iè treha
.Ilen. En aquest n i ,·e l l  ca l  res saltar que hC ha forc;a 
organisn iCS t ·n els qua l s  no q 1 ,cda ga i re dt · fi n ida  la 
seva natura ksa d ':\d n 1 i 1 1 i s t rc t l ' iÚ. tradic ionalment  en
tesa,  essent  1 1 na ba rreja d 'organ i s 1 1w pú l i l ic-pr i\,t t .  

Anotades aquestC's l i mitacions .  no  crc ie 1n que  hagi 
d'estar a l l 1 111Yat cie la rpal i tat  a finnar c1 1 1c entre un 
5 X i un 10 ;; dels rconomistc·s trc·ha l l i n  a l ' :\dmin is
tració Púl i l i ca, cosa q11e reprt'senta un pc-rcenta tgc 
molt petit, qut· a mt·s L' S agrl' 1 1 jat rl'l fe t r11 1e  un v;ra n  
nombre d 'e l ls (no tl'n im dades concretes) .  acor 1 1 plc i 
xen funcions pròpic·s d 'oficial  admin is tra t iu .  

En aquest respect(� a¡mn tem com a necessari c¡ 11e cl 
Col·legi, ja sia de ma1wra d i rccta a través cl 'C'nquc·stcs 
a tots els col·legiats i no col·legi a ts ( l l i s tes de facul 
tats ) ,  j a  sia de  man<'ra ind i rt'cla aewl i 1 1 t  a l s  n·s ptT· 
t ius centres de treb:i l l ,  ha d 'act ualit::air de m(1 1 1crn 
precisa el ce11s d'eco nom istes n ue trehal l l'll a l':\ dmi
nistració i les f1111cio11s reals 1¡ 11c 11cu 11 1 plrixc11 . 

1 n tentant esbrinar els mot i t" d 'aq 1wsta 1nanca de t i 
tulats catalans a l 'Admin istrac i c'i, ens  tro l il'm f 'n  pri
mer lloc dos punts que pe r < ·l ls sols  const i t i 1e i, t ·n  el 
cen tre del problema a n i vell dl' tot l 'Estat espanyo l : 

el cen tralisme adm itústraliu ; t°'s sab ut de to t s  ( J l lt' 
la gran màquina lrnrocrútica de l 'Estat tl 'ndci, a 11 1 · 1 1 -
tral i tzar els esfor�·os i les in iciat ivt>s dels o rgan is 1 1 1t's 
inferiors, a ixò 1x1rta al funcionari cap a 1 1 11 rnc · r  tn·
liall de caràcter administra t iu ,  causant  > 1 J1 ¡1ass i ,  i s 1 1 1 c  
particular a l s  trebal ladors d e  l 'Ad mi nistrac i i'1 Pi 'd i l i ca 
i n termèd ia  (Ajuntaments ,  Dipu tacions. al tres corpo
rac ions locals ) .  

la  ja ana l i tzada ¡irohlcmàt ica c¡ ualitatii;,a del  pro
fess ional ccmw111 ista ,  que veu coui els St' t i s  co nci .w
ments són menyspre,its i d seu trc l ia l l  cons is tei.\ ,1 
fer de s imple admin i stratiu en la ma joria dels casos: 
això, a la  lbrg,t , condi .cix cap a l 'abs(·nt isnw i la 
frustració personal .  

Al marge c l 'a cp1cs tes considl' rac iom. q 1 1 c  per e l les so
les ja se rvt'ixen per a descorat iar - nos he1 1 1  d 'en trar 
en a l t res nrnti,·acions cen trad< 's ún ic,uncnt en el con
te., t  catalú : 

d '\ma banda,  111 partic,dar idiosinrrúsia del caràc
ter català, que per una sè·rie de motius histc'i , ics ,  i 
potser arni i  manca de realisme pol ític, s'ha an tomar
ginat de totes aqncl les funcions f!lll' c01nportl'ss i n  la 
col·laboració  amb l 'Aclmin istrac ió P 1 1bl ica .  per raons  
c l c· moti\·ac ió personal com podria ser  tenir  l . i  ¡ ·rnffie
dó interior d'anar con t ra t'l propi pa ís . 
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:\o e, po t negar qul' ,tquest aspecte �s 11 1n l t  i 1 1 1 p" r
tan t  ,1 l 'h ora Je nwdi tar la manca dïnten'·s c l i · l  c ; i Lt là 
per C 'n t rar a l 'Adm in is traci/¡ Públ ica; la p rm·: i  d 'a i .\ ( )  
i'·s q 1 1e a desgrat dl' l 'opinió general i t1�1da r ¡ 1 1 < '  a l  ca
ta l it no  l ' in tere,,a l 'Admin i strac i i> ,  fr1 1 t  1 1 n  ¡; t • f i t  ({ • 
pis a la h i s ti>rict ,·e 1 1 rem que quan ;han prod t 1 1 t 
unes p . t rC ' C ' ll < 's rLl l l toadmi nistrac ió  cis l 'ata lam han 
demos trat portar a 1 1 1 h  tara nrü e1 1ropell to t s  (' I s  q 1 H·
f1·rs d , ·  l ' . \ dmini s t ra c i ó  ! ' t', hl ica i obten i n t  rC "s 1 i l t : 1 ts 
, 1 q1, · r i or, a l s  de l 'Ad 11 1 in i s t r,1c iò C ' C' n tra l .  

',¡ ·n r· i , i  , ·, " 1 1  ,di rmac i/1 d 'a i .só qnr quan s\1consC'g1 1 i · ix  
1 1 1 1a , i l l l p l , ·  c l ,  , t · , · 1 1 t r,di tLaci i', admin is trativa. com fon 
1 · i ca, , l , ·  Lt .\ L1 1 1con 1 1 i 1 1 i tat de !'ra t d e  b ll iha. <'S 
r<":i l i t za 11n [!ran tr( 'h: i l l  d 'act i ,· i t :ib i cl'cst l ld i  r·n tots 
1 · l s  C'amps :  a i , i  , ·e i t  1 1 i  , , , , 1 1 l 'Adm in is tral ' i c'i l'atalana 
a borda l l na si·ri(• cl , ·  p 1< 1 1 , · , · tc s  i es creen l 'Ecola St 1 -
pt•rio 1  tl ' .·\gr i, i i l tura .  l ï- : ,l' . .  la d e  Ci·n< 'rcs dC '  l'un t ,  
project es i rl' : t ! i t,ac i c 1 1 1 s  d 'Ol i res Públ ir¡ues. i l'Esrnla 
tl'.·\ rl11 1 í 1 1 istr111 , 1 Í  l.oc11/ .  Ci i  1 t ·,sal tar la gr<tn i , npor
Üncia rLt c ¡ 1 1 cs t:t ú l t i m,1 ¡w rq1 1i· d ' <'l la  havien de sort ir  
< ' I s  futurs fo ncion: ir is  c ¡ 1 1 < '  ,,in  cl onar lloc a l  gra n des
em·o l l lpanw11t  eco 1 1úmic  i cn l t l l l'a l de l 'i\¡,oca . 

Com a con seqii i· ,w ia  dds frts h i stòrics posterior, tot,  
el (; l lanys e,1 aq 1 1 r· ., t  sent i t  qm'den en s1 1spcn,  fi n, l . i  
pronmlgació de l ' E statut dt ' !  l \J.'32 ,  en  nui· i·s rctor
llada a l a  CP 1 l< 'ra l i t .i t de Catal lluya nna ,,· r i c  d 'a 
tri lJ1 1c ions amb l l l c'·s gran ahast q 1 1t• a l ' l'lap.t de la  
\ lanco 1 1 1 1 1 1 1 i ta t ,  e 1 i  ( ' I s  call lps de  tran,ports. ohres 
públ iques, ensenraml'ut .  r¿·gim loca l ,  aclrni n i straci r'> d t ·  
justíc ia ,  s¡u 1 i tat .  ord re públ ic .  e tc .  A ix í  ,Ti('lll q 1 1e 
l ' :rnt iga Ecola d':\dministraeió Local, procedent e l f' 
l 'ext ingida Dip1 1 taciú cie Barcelona , es con\'Prtirà l'll 
l 'Escola d':\cl 1 11 i n i s t rac ió Públ ica de la GenPTal itat cie 
Cata lunya, con t inuant la trad ic ió  de l 'ant iga i c lonant 
al pa ís 1 1 11 gran pla nter de professionals al  sen ei cie 
l 'Autonomia. 

L 'altre element im portant a destacar en pretendre 
anal i tza r l '  t-seassesa d 'economistes catalans a l 'Admi
n is tració Pública cal cercar-lo en l 'alt grau dïnd11s
trialit:::;1cio, aconsegu i t  per Catalunya en aquesta úl
t ima etapa h istòrica , que ha aportat un gran desen
rotllament en tots els aspectes de la vida social del 
pa ís i ('l c01 1scgiie11t augment del come-r�· i dt'ls  ser
\:c i s .  No hi  ha cap d ubte que a i xò  ha porta t implícit
l augment de la demanda de professionals de grau 
mitjà i supe rior per p:lrt del Sector Pri vat; aquests 
han acudit  a aqm·st potser amb PI com·enciment q11t' 
en ell trobar it·n mt'·s motivacions ell '  t ipus econòmic 
i fi ns i tot ell' realització profrss ional r1 ue t•n cl ,ector 
públic, encara que df'spr{s en molts casos la prúctica 
ha demostra t que aqul'sta o rien tació no ha estat tan 
pos i t i ,,t com s 'esperava. 



4/5 L'ECONOMISTA, L'ADMINISTRACIÓ l L'AUTONOMIA

Donant per superada a partir d'una nova orientacic'l 
la manca d'aplicació actual de l'economia com a ti·c
nica operativa imprescindible dins l'Administració Pú
blica, i sensibilitzats tots que ai.\Ò és necessari per 
assolir un funcionament democràtic en la nostra so
cietat del sectors públics, es revalorizit l'i paper futur 
de l'economista a l'Administració Pública. 

Afegint a això la plena confirmació d't1na real auto
nomia, necessariament augmentarà l'interès de l't•co
nomista català per entrar-hi, a través d'una dobl(' 
identificació com a professoinal i com a català, ja que 
podrit posar en pràctica cis sct1s conei.\cmcnts amb 
la satisfacció i la seguretat cie sen·ir la sc•va pròpia 
societat. Al mateix temps es produirà la justa corres
pondi·ncia per part de l'Administració en poder-se 
servir del professional català. 

Tanmateix, no s'h,m d'ohlidar per un sol instant ll·s 
limitacions que podrà tenir l'Autonomia. ¿Quants i 
quins punts reals <l'emancipació tindrà la ºº"ª Ad
ministració catalana? ¿De c¡uina manna es veunin 
reflectides? Fins que no s'aclareixi cl panorama po
lític no txi<lem determinar amb exactitud Ics vies p<'r 
les quals l'Administració catalana es podrà valer de 
l'economista; ara bi·. creiem convenient c¡ue un cop 
delimitades Ics competències reals pertanyents a cada 
grau d'òrgans administratius (Delegacions de l':\d
ministració central, Generalitat, Ajuntament i altres 
òrgans que es cn·ïn), se cerquin una sèrie cie rela
cions en comú entre les dues parts de cara a facili
tar els mutus contactes d'interrelació Economia-Ad
ministració. 

Corn a primer pas d'aquesta nova scne de relacions 
entre ks dues parts, creiem que s'hauria d'introduir, 
l'n alguns temc•s tractats a la Universitat, un enfoca
rnent que atribuís importància a tècniques impn:s
cindibles per a incorporar un criteri econòmic a l'ac
tivitat de l'Administració: 

fiscal. 

Comptahilita t. 

Costos. 

Planificació. 

Control. 

A part de la utilitat d'aquests concixen:ents, el fi 
últim seria el despertar en l'universitari un cert in
tt-ri·s envers l'Adminitració Pública. 

L'a,·an�· òptim scr:a anar a la recerca d'un;, Escola

d'Ad1:1i11i,traciú Pública catalana com a segon i clefi

niti11 pas d'identitat completa entre l'Administració 

i els clistinh professionals. 

L'ESCOLA D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA CATALANA

(E. A. P. C.J 

L'E.A.P.C. pot st'r considerada d(•s de clos puPts dl· 
vista: primer i m<'.·s important, com a lloc de forma
cic'i del, Titulah Superior', <Jllc 1111 cop realitzats eb 
1'studis aspirin a tn·hallar a l':\cl111inistracic'i Pública: 

en segon lloc, s'ha de considerar com una unitat pro
ductora de serveis cie millora í reciclatge dels fun
cionaris. Tamb<'.· una Escola cl'Administraci<'l Pública 
ha dl' Sl'r un òrgan on t•ls temes cconòmics siguin 
tractats amb tanta sC'rietat i amh tan rigor c1ue la 
capaciti per l'xercir una funcic'i d'assessoram0nt a la 
dita Aclministracic'i. 

En finalitzar la carrera el Titulat amb \'Ocaciú o in
terès a tn·hallar a l'Administr,1ciú cntrnrú a !'E.A.F.C., 
on n·alitz,irà una ,·eritahk especialitzaciú. 

La dmaci,'l d'aquesta especialització, h,rnria de ser 
com a mínirn cie dos anvs i en ella s'hauria de com
binar la tècnica amh la

. 
pràctica. 

I)('s del punt ell' visb1 tècnic s'haurà de profunditzar 
sobre els temes estudiats superficialment a la Facul
tat relacionant-los directament amh l'Aclrninistr,1ció 
( Economia Urbana, Política Pressupostària, Audito
ria ... ). S'aconseguiria d'aquesta manera una defini
ció i una configuraciú prúcticpH•s cie l'economia de 
l'Administraciú, en la c¡t1al entrl' d'altres <'.·s molt im
portant la formació d'un critni espl·cial cie rendahi
litat cll'is ens Públics t!llt' cliferci.\ considcrahlemcnt 
del de Ics e11ip1-cses prirndcs. 

És, per suposat tambt'.· important, una formació :le 
tipus prúctic que es podri,t portar a terme a travt'>s 
d'una rot,wiú pels distints clqxirtanlt'nts de l'Admi
nistració. Ai.\Ò donari,1 als futur funcionari una visió 
global cl'ac¡nesta, així com un primer concixl'ment 
clcl llenguatge i la forma d'org:rnitz.1ciò propis de 
l'Aclmini�tració Pública. 

Evidentment, hi haurà d'haver una selectivitat per 
a \'entrada a la dita escola, i ai.\Ò pê·r dos n,otius: 
per la ¡xJca capacitat c\'absorcic'i de l'Administraciú 
i per la c¡ualitat de l'enscnyame11t que s'hi ha d'im
partir. 

Aquesta sekctivitat, a cap moment no serit classista, 
ja que la prl'missa d'igualtat cl'o¡xirtunitats ha de pre
sidir l'actuació de l'E.A.P.C. 

El sistema selectiu es podria nercir, per e.\ernple, 
mitjançant una combinació cie: 

Test psicotècnic. 

Tesina desenrotllant un treb,11! científic relacionat 
amb l'Administrnció Pública. 

Expedient acadèmic. 

Entrevistes. 

Finalment entenem que !'E.A.F.C. hauria cit· dc'pt:'n
drc directament de la Ge1wralitat, eucara que ¡xidria 
comptar amb representants d'altres organismes, co111 
són els Col·legis professionals, Uniw•rsitat.. Aqtt('Stes 
representacions ajudarien a fer t1n u1t'S bon plantl'
jament i im,� mt'>s bona coordinació <Ltcti,·itats t'll
tre ells. 

Des d'aquí proposem al Col·legi la neacit"l d'una co
missiú que s'c11carregui cit' fer un l',tudi ('li pwf111Hli
tat sobre l'Escola d'A(ltninistr,tció l't'11ilic,l c,1taL111,t 
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4/6 EL COLLEGI D'ECONOMISTA
PAPER ACTUAL l FUTUR RESPECTE 

l EL 

ALS 

SEU 

ECONOMISTES A L'ADMINISTRACIÓ 

Dins la problemàtica comentada en tots els punts 
anteriors, el CoHegi d'Economistes està cridat a acom
plir una tasca molt important, impulsant tota una 
sèrie d'accions, proposant actuacions, i portant a ter
me tasques concretes que serveixin per a donar su
port a la imatge i a la tasca de l'economista a l'.'\d
ministració catalana. 

J untament amb la prestació de sern:is concrets com: 

la mencionada Borsa de Treball, 

la facilitació de tramitacions administratives, 

l'orientació sobre textos per a preparar oposicions, 

la realització cie c11rsets sobre temes propis de l'Ad
ministració; 

el CoHegi ha de realitzar una tasca mc'.·s profunda 
encaminada a potenciar la funció de l'economista d<' 
cara a l'Administració: 

definir els cam/}s 11ro11is de l'economista, evitant 
que funcions específicament nostres siguin desenrot
llades per altres profcssion:.ls. 

revisió dels yrogrames c/'n¡iosicions act11als, enfo
cats en gairebé la seva totalitat des del punt de vista 

del Dret, perquè passin a ser estrictament temes eco
nòmics. 

potenciar i exigir la inclusió c/'economis1es, en els 
tribunals que han de valorar la nostra capacitació 
professional. 

la rer;aloració de les tècniques d'anàlisis, específica
ment econòmiques, que no s'utilitzen actualment en 
el quefer públic. 

Tots clis són objectius c¡ue s'ha de proposar, a partir 
d'aquest moment, el Col·legi d'Economistes. 

Per últim, jutgem imprescindible que el CoHegi si
gui present com a òrgan consultiu en totes aquelles 
manifestacions i tasques cie caràcter econòmic:, o de 
repercussions econòmiques que afectin Catalunya, 
participant més activament a la solució de la prol_ile
màtic:a macroeconiimic,1 que ens afecta. Per aixo I 

aprofitant l'audiència que ens brinda aquesta tribnna, 
fem una crida al Collegi, als titulats oue el com
ponen, i a tots cis economistes en general, per a ini
ciar una tasca d'estudis macroeconòmics sobre Cata
lunya, que potser puguin arribar a ser l'actiu més 

important del Col·legi i que hauria d'estar a dispo
sició de totes les iniciatives que es prendran en be
nefici cie la nostra societat. 
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5/1 
INTRODUCCIÓ 

La idea de realitzar una somera anàlisi de la situa
ció professional de la dona economista ha sorgit arran 
de la total ahsència d'informació en aquest respecte 
en l'cstu<li realitzat el 1976 per una Comissió del 
Col·legi d'Economistes de Barcelona titulat El econo
mista en Catalrnïa. 

En les 165 pàginas de qut'> es compon el dit estudi 
no es fa cap esment de l'existència en el grnp unalit
zat de professionals femenins. 

Per a realitzar la ponència s'ha seguit una anúlisi 
metodològica amb aplicació de tècniques de dinàmi
ca de grup, entrevistes personals a representants de 
distintes àrees laborals i la realització d'una enqul'sta 
a una població de 951 professionals, dels quals 108 
són dones. 

El contingut de la ponència té, doncs, nn caràcter 
eminentment empíric. Amb caràcter complementari i 
amb l'esperança que el tema pugui ser desenrotllat 
ulteriorment amb més gran profunditat, s'ofereix una 
breu referència bibliogràfica sobre la temàtica del 

treball de la dona professional a l'àmbit genenc de 
la qual s'emmarca el de la <lona economista en par
.ticular. 

S'inicia l'anàlisi amh una apreciació de la problemà
tica professional de la dona economista. A continua
ció s'examinen els elements que influeixen en el mer
cat de treball i que incideixen en la distribució ocu
pacional. 

Vist l'aspecte quantitatiu es fa ús de l'enfocament 
qualitatiu per apreciar aquells elements condicionants: 

Del proc¿.s de realització professional. 

Del status diferència respecte als seus col·legues 
masculins. 

A l'apartat IV s'exposen les característiques de l'accés 
a la professió i Promoció professional. Finalment, 
s'obtenen unes conclusions. 

5,: 2 ESTUDI DE LA PROBLEMÀTICA

DE LA DONA ECONOMISTA 
-------·--------------- -------- ·- --·-�-----

En general aquesta problemàtica és determinada di
rectament per aquella que li infereix la seva condi
ció de dona, ja c¡ue a nivell professional, difcrt'ix poe 
a Ïa r¡ue presenten estrictament ds seus col·legues 
masculins. 

Fonalmentalment, apareixen els prohlernes en aquells 
aspectes de promoció professional a causa d'una sèrie 
de causes endògenes i exògenes qut' tipifiquen en una 
certa manera In sevn circumstància. 

A nivell cl<' pl<·mt realització professional es produeix 
un important fenomen: "la discontinuitat de la vida 
professional.,, la represa del treball o la recerca de 
treball després cie les maternitats. 

A Catalunya, com a zona industrialitzada, aqnest és 
un fenomen <¡ne es constata en tant r1ue hi ha una 
tendència creixent a participar en el món pmfessio
nal per part de llicenciats r¡ue reivindiquen cl seu 

"just dret a pertànyer-hi plenament. 

Tendència que es reforça en ser conscients de l'ele
vat cost d'oportunitnt social en què incorren en de
dicar gran part del seu temps a activitat� distintes 
a les de la seva pròpia professió. 
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Tanmateix, es presenta la paradoxa que a rnesma que 
augmenta la fonnació i la preparació de la professio
nal se li nega de fet d'elevar-se per damunt d'una 
relativa mediocritat professional. 

D'altra banda, hi ha situacions <le subocupació cícli
ca o disfressada, per haver acceptat activitats a ni
vell professional inferior. En el mateix context és de 
ressaltar la dificultat a percebre, a igualtat de con
dicions laborals que els seus col·legues masculins, un 
snlari similar, situant-se aquest entre el .'50 ï, i el 75 % 
del d'aquells. En aquest respecte s'assenyalen els se
güents factors d'influència: 

a) Pre;r,dici d� sexe, de1;vat de Ics circumstàncies 
implicades en aquest. 

b) illterrupcios periòdiques en /'exercici professio
nal per casament, maternitats. Importants per la seva 
relació amb !'"antiguitat'· com a factor per a un sa
lari elevat.

e) Entom socioeco11òmic: sene de condicionants so
cials, polítics i econòmics (criteris d'operativitat em
presarial, rendabilitat econòmica social, política 



, rn,jnntural. dc.). 

d) \lotirnci,í wofcssional per a treballar en sectors
i àn·,·s lahor:1 J, ,·,¡:iecífks (administració, emcn,·a
rni'nt, r•tc. l.

A ni\'cll .:lllhal, l'alt .:r,11, il,· prolh.,i011.tl, q11e treba
lla a temps parcial ¡,;,t,ti"" ta111hè la di,paritat en la 
remuner,,t ¡,, amb i'I, ,1·11\ cnl·legtl('S ma,('1dins. 

5/3 ANÀLISI DE LA SITUACIÓ PROFESSIONAL

EN EL MERCAT LABORAL 

l. OFERTA DE THEDALL: EVOLUCIÓ DF.L 
K0!\1BRE DE GRADUADES. ASPECTE POTE\'
CIAL DE L'OFERTA.

l. Oferta de trehall: J,', i;oluciú del no111hre de gra
duades. Aspecte potencüil de l'oferta. 

Q11ant a les funcions qnc corresponen a la professió 
d't•conomista com a tal titulat solen ser molt generals, 
cosa q11e pennet que altres professionals de distinta 
tit11lació (enginy,·rs, professors mercantils, advocats, 
dcè·tera) complei.\in amh clis en la realització d'a
quells per als distints llocs de treball que se'ls ofe
n·i.,. 

La distribució de llicenciats per sexe en cada una cie 
les promocions respecte al total d'economistes ha es
tat la següent: 

Curs Total Homes Doncs 

1958-59 10() 93 í 
1959-60 100 94 6 
1960-61 100 93 7 
1961-62 100 92 8 
1962-63 100 96 4 
1963-64 100 85 ,'5 

ll·l64-6.5 l()íl 90 10 
196.5-fifi 100 86 14 

1966-67 1()0 ge l(; 

1967-68 100 88 12 
HJ68-6Y 100 81 19 
196CJ-í0 100 8:; 15 
l �Jï0-71 l()() 8'.:i [,'j 

J97 l-ï2 100 l·ll 9 
1972-73 l()() 84 16 
1973-74 100 86 14 
[974-7.5 100 85 ¡-¡ 
197.5-76 100 88 12 
1976-77 100 8.5 15 
ll·l77-7R J{)() 82 18 

S'observa una tendència ascendent quant a la parti
cipació de la dona, i·s a dir, s'incrementa el nombre 
de dones economistes a mesura c¡ue transcorrt'n cis 
anys, iniciant-se especialment dit augment a partir 
del curs J U64-6.5. 

Quant a la branca de la carrera <l'Econòmic¡l1es per 
la qual més s'han decantat les dones, ha estat la de 
General, ja que gairebé dos terços l'han escollit, men-

tre que una de cada tres han frt Empresa. Assegu
rances té pocs titulats,, fet comú per a tots els eco
nomistes, sense discriminació de sexi·. Entre els ho
mes economistes, té tanta o més importància Empre
sa com General. Així: 

lfrar1ca Doncs 1l omc,1 

C en eral 63% 4-: ('! 

l ,t• 

Empresa. 34 % 54 �; 
:\sse¡ru ra ne es 3% .) ('/ 

- /( 

100 

47 '.'i'.
63% 

34 % 

() '------' 

3% 

2. DEMANDA DE TREBALL: CARACTERtS
TIQlJES 

Es pot dir que la demanda és conformada per una 
tipicitat en tant que és l'Administracio i l'Empresa 
privada i Pública Ics que demanen 1111 percentatge 
més gran de serveis professionals femenins. 

Potser és com·(·nient matisar que és a l't•mpresa de 
serveis on la df:'manda corre arnii preft·ri·ncia. Tan
mat('i,, la propl'nsió de les dernes economistes a tn·
ballar a l'empresa i a Ics tasqut'S executives t'.•s rn[•s 
pctitt q11t' la dels se11s ('Olieg11('s rnasc11lins. :\questa 
apreciació r_•s notable en Lt indústria rnan11fact11rera. 

AltrC's sectors on hi ha una dern,11Hla potencial cie- lli
cenciats pot ser el de l'Ensenva1nent a tob els ni
vells: Universitat, Ensenyament \litjà, BVP i For
mació Professional i altres centres d'Ensc·n\'a111c·nts 
Tècnico-profesionals de Grau 1'.litjà. 

També en altres organismes de l'Administraciú s'e,
perimenta un fet similar. 

La funció preclominant a l'empresa o mga11i,11w t'n 
ordre de més gran a mi·s petit són i per distrih11ció 
de sexl': 
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Fu11ció predominant 

Informació econòmica-estadística 
F.uncions administratives, executius 
EnsPnyament, investigac:ió 
Planificació, organització 
Resta 
N. C. 

TOTAL 

De tota manera, cal ch·stacar: 

Dones Homes 

40,0 19,57 
11,7 35,36 
ll,7 4,20 
8,3 6,96 

20,10 27,10 
8,3 6,81 

100 100 

Aquesta situació no és exclusiva d'Espanya. El fe
nomen es presenta a tots els països desenrotllats. 

Quan la dona decideix acceptar una plena activi
tat professional, per elecció personal o per estricta 
necessitat. el seu futur i cis nivells que assoleixi no 

Base: Total entrevistes 

Treballen actualment com a economistes 

són diferents als de l'home professional, sempre que 
sigui constant en el transcurs dels seus anys cie treball. 

Q11ant a la demanda de treball, s'ha de tenir !'ll comp
te que, en la majoria dels casos, és l'home el que té 
poder decisori en la contractació i encara no accepta 
fàcilment la competència professional de la dona, ja 
que podria implicar perdre una situació privilegiada 
per part d'ell. 

.3. DISTRlBUCió OCUPACIONAL 

l .a situacic'> actual de la dona economista pC'l q1H" l, 

refereix a la seva realitat laboral i en comparaci(> 
amb la de l'home economista, és la següent: 

Dm1e.1· Hmnes 
(108) (843)

Treballen actualment com a no economistes, però 
abans sí 

Treballen actualment com a no economistes i abans 
tampoc 

14 % 

No treballen actualment, però abans sí i com a 
economistes 

No treballen actualment, però abans sí però 
COJn a economistes 

Dones llomes 
Per tant, actualment: (108) (843)

Treballen com a 
82% economistes 64 % 

Trehailen com a
:H% 147-no economistes 

No treballen 15% 4% 

100 

64% 
82 % 

2.1 % 
14 % 15% l 
4% 

El percentatge de dones qul' treballen com a econo
mistes <;s inferior al d'homes, i en general ho és tam
bó el cle totl's Ics dones economistes que treballen, 
sigui el tipus d'activitat que acompleixen. 

a) Fer sectors d'acfililat laboral

Analitzant únicament el coujnnt dC' dones c·conomis
tes que treballen, que en principi és el nostre grup 
objectiu més immediat, la distribució per sectors és, 
de mt\s gran a més petita importància, la següent· 
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no 
4% 

Do11es Homes 
5,¡ :c = 69 82 \¡. = 691 

Empresa privada 4.5 �{, í ¡,;;: 

Ensenyament 2S :,{ 7 ':i· 

Administració 17 �;. �) % 

Exercici lliure 10 \¡ l:J '..' 

L'empresa privada <·s el sector en el qual tn·ballen 
més clones. sc·guida de l'cnsl'nyament i de l'adminis
tració. L'exercici lliure t{· poca penetració. 

Comparant aquesta distrih11cic'> arnb la que ('S d<in;1 
,·ntn· eb, homt·s. <ohsef\"a qut· l'll dls ll'111¡)l"c·sa pri
vada és, arnh molt, cl sector líder, amb mc'·s fon;a 
{)'l<' entre les dones. 

Prenent com a base els economistes (homes + dones) 
en cada un dels sectors, la distribució per sexes c'·s 
la següent: 

Ba,'W: 
Treballen Empresa E:wrcici 
en: privada Ensenyament Administraciú lliure 

(522) (68)) (73) (96)

Don PS 28% 16 'J. 7 't

Hmnes 94 i 72 'J., 



Si bé a tots els sectors domina l'home economista 
per ser l,ògicament més gran cl seu nombre al de le� 
c!oncs, s observa clarament qne l'empresa privada i 
l exercici lliure són els dos sectors on la clona té nna 
participació sensiblement inferior, i és l'ensenyament 
en primer lloc i l'administració en segon on és rni·s 
present la dona. 

:És petit el sombre de doncs economistes que al rnar
gc de la seva activitat principal en desenrotlla nna 
altra de marginal (entre els homes una tercera part 
la realitzen i c•ntre les dones la proporció baixa a L1 

meitat: una sisena). 

Pel que es refereix, no ja al tipus d'activitat cles('n
rotllada, sinó a la dedicació en hores de treball a 
aquesta, tant en <lones corn en homes cl m('S frc•qiie11t 
és la plena dedicació (full-time).

Dones Homes 

Full-ti,ne 71% 
8--" 

l ,'(' 

Part-tirne ·?O" 
_.._,, A'l 

si bé s'observa que el nombre cie doncs que treballen 
part-time és superior al d'homes. 

b) Per especialitat realit�ada

L'especialitat escollida en la carn·ra no ha estat mas
sa dctnminant per a l'activitat laboral de,enrotllada 
posteriorment. Els motius d'aixú poden ser cl caràc
ter wi generis de l'Pspecialització que durant molt 
temps ha regit la carrera d'Econòmiques, així com cl 
carúcter incomplet cl'aquesta tenint en compte la breu 
durada, ja que durant molts anys ha estat únicament 
d'un curs. 

Precisament sobre aquest tema d'especialització les 
opinions de les done, eco11omisll's, tant si C'stan o 110 

incorporades al món laboral. són: 

Creuen que l'espC'ci,d1t/.aciú ha d,· ser ,l la 
Universitat. cimant la carrt'ra 41 ;{ 

L'especialització s'ha de rC'alitzar n1<·ntre "·' 
treballi. 

l un cop acahada la carrl'ra, ¡;crò abans cie 
treballar 2- e• ,J ,e 

A.questes opinions són igualment compartides a l'es
trat dels homes. 

5/4 ENFOCAMENT QUALITATIU

Es pot dir en general que no és rellevant el fet dife
rencial de ser "Dona-economista", ati·s que com :t 
tal professional estarà tant o més qualifíc,tda que 
qualsevol col·lega seu, ja que han rebut teòricanwnt 
1111a mateixa formació i preparació durant la seva 
carrera. 

El que sí existeix són una sèric de determinants tí
pics (judicis de valor, actituds, interessos, etc.) de ca
ràcter qnalitatiu que incideixen t·n la situació pro
fessional de la dona i pro cl ueixen uns efectes distints 
dels que experimenta cl seu company de professió. 

Aquests determinants adr¡uirc·ixcn unes c·onnotacions 
importants en el desenrotllament del procés profes
sional de l'economi,ta, eu tant que es troba inserida 
en un sistema socialdonat que atrib11eix uns rols i 
funcions distints per raó i de sexe. És, per tant, en 
funció del rol assumit on apawixcn amb influbicia 
els detenninants socials ('Specífics. 

L'entorn socinicleològic ha plantejat en molts casos 
a les professionals els fets següents: 

u) E: treball cie la dona casada és disfuncion,11 per 
a l'ascens del marit. Quant a aquest no l'afavoreix
que la seva dona treballi pn al seu ascens 'dcntn·
que la clona professional no accepta fàcilnwnt el paper
rcnclable de decorar l'esp<'is.

h) Hi ha cl que se'n din el "Principi d'Ascensió So
cial", en una societat amb organització de 51ut11s
competitius i Auïds on l'aspiraciú d'ascendir ràpida
ment per a la poblaciú masculina és un ohjetiu in
compatible amb la renclabilitat que suposaria l'ascens 
professional de b dona que treballi.

En molts casos la dona economista casada sacrifica 
així la seva pròpia realització a través de la seva pro
fessió per l'ascens del cònjuge. 

r;) Com a conseqüència, l'àmbit del mercat laboral 
es redueix per a la dona economista i el rnateix s'ex
perimenta en els nivells de promoció, professional i 
en la remuneració, que en qualsevol cas no solen ser 
proporcionals als rccnrsos que aquella ofereix (força 
de treball, capacitat, preparació, etc.). 

Intervenen, clones, múltiples variables que singularit
zen la situació professional de la clona economista. 
De manera que el valor i el pes específic de cada 
variable edat, cupital c11lt11ral, caµital social, coneixe
ments, relacions), situació familiar, mitjans financers,
a més de la història personal cle cacta protessronal 
del col·lectiu Doncs Economistes, és relativament can
viant i arbitrari. Però sí que es produeix un fenomen 
de scmbhmça que caracteritza una època o àrea geo
gràfica. D'altra banda, a nivell general, el col·lectiu 
cie doncs economistes està condicionat, clones, per 
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la situació política, cc·onòmica o social del país. S,• 
li imposa cl sistnna escolar. b con¡untura l'COll<lllllt.t. 
els mitjans clïnformaciú. cis sabri•;. l'f·r,i no tot1·, 
viuen cl coHPcti11 de la mateixa manera. 

D'aquí que la situació professional singular d'una 
dona economista que sigu; Ull alt executiu o assolei.\i 
un nivell profrssional alt en sectors mi'.·s oberts al col
lega masculí. \'e relacionat amh aqucstl's \,triabl,·s 
que abans esmentúvcm. Igual s'esdevé per a Ics col
legues r¡ue estan cn situació laboral dc snbocupac-i<; 
professional. 

Pes es¡iccíf ic de les rnriahles qrwlitatii:es.

Classe 

A,nh ;ti,i> ,·cnt<'.·n quC' si b..'.· la cas1:ísti<"a !.!!'ll''Ltl d,· 
ht prolc"ional ,·conomi,ta af('da tot ('] col·lectiu ¡:,·] 
scu ,·t111dit"Í<Ht-tm<·11t de "'W. aqtwst no ..'.·s ¡•xclrn·nt. 
és a dir. 110 111·t·<·s,úri.rnwnt ,·l',dl'vt• com .1 dl'tt-r1ni
nant defin1ti11 c·11 c\'l'l,·s sitllacions prof<•ssio11.1ls. l .a 
pertirwrn;a a dctnminat, t!n1ps polí1ic,, l' ·:lios. la 
co,np,:t,�ncia ti·cnic;i. 1·,·pocC1. dc .. illcm..-,·n ,u,,I, ta11-
ta o Ill,·., importirncia. 

SJSTE\IA Sit11ació Estatut ECO:\'ú\lIC social. familiar 
SOCfA.L I Crup <le ;\'iVf'll 

dïnfor-l'Ol .íTTC \'alors Socialit- pertinell(;a rnaciú. I nterio. Dl .\ t.aciú fa. Crup Aspira-
l'i· 1:1()DE ritzats 111iliar cions. 
!ll\Tc>HTC dP classe dï¡:ruals. Com¡w-
DO's". \T. social Crup tèm-ia Eclncació d'origen. 

escolar i d(• re fe- ti·cnica. 
(Franq11isme) (Etho,) para lleia ri·ncia. 

º-=-----=-�----=-------� Col·leC'tiu Dona Economista \!. E. (singular) ---, 
(Situació Professional). 

DETERMINANTS SOCIALS 

l. El fet que la societat atribueixi a la clona el rol 
de "mestressa <le casa" i el d'educació i cura dels 
fills, comporta una divisió "natural" del treball en la
família que suposa l'assignació de les tasques cie 
la casa a la dona, independentment que realitzi al
guna feina fora de casa relacionada o no amb la seva 
professió.

La discriminació de la dona en el treball és, doncs, 
bàsicament motivada per les funcions que la socie
tat li . atribueix. De fet, la bast' de la discriminació 
estreba en la maternitat o la possibilitat que es pro
dueixi a curt termini. 

Per a la dona economista, acomplir la funció que se 
li ha assignat li suposa un impediment gairebé total 
cl\;cccdir a llocs executius d'alta responsabilitat, clo
nada la dedicació que aquests impliquen, i que so
lament podria assumir en cas de trobar una com
pleta collaboració del cònjuge en les tasques de la 
¡casa, o en el cas que el nivell econòmic de la família 
li permetés resoldre aquests problemes amh la con
tractació dels serveis cl'.dtres persones. 

Aquest és, en gran part, el motiu que, tal com indi
c¡uen els resultats cie: l'enquesta realitzada pel Col
legi, la mitjana cl'ingresos de Ics clones economistes 
sigui aproximadament la meitat de la dels homes. 
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:2. El concepte e.,istent c·n l;t societat sobre la psico. 
logia femenina é·s un altre dels determinants illlpor
tants per al trchall d(• la dona <Tono111i,ta. 

Es considera, en ge11,·ul. q11r· la dona (•s llll'S sn¡:n
licial, menys r<'sponsctl,I,· i 111t'·, <·onllidi\"ª per natu
ralesa (lli(' lï1onw. IY.tltr., l,;inda, i prescindint de lt·s 
l'ap<'s mès n1odt'stc, ,!t- l;, "'Lil'iat t'll ClllC'. t'·s indis
cutible la 11l·n·.s.sit;tt ,¡11, trC'h,tllin tots �·Is mcmh rc ·s 
de la família. q11an es tr.td.1 d,· les classes mitjanes 
i sobretot, altes. es creu qnt• Ics dmws adopte'n una 
actitucl menys sc·riosa r¡11e eh honies, per no L'Onsti
luir la seva aportació la font hàsica cl ï11gr<'ssos cie 
la família, i es co11tc-mpla el seu tr<'hall 111t'·s corn un 
hohby que no pas COlll 1111,t realització professional. 

En certa manera, la mentalitat 1nasclista nuc preval 
en la societat influeix en aq1wsta L'unce¡x-ic'i. S'ha de 
tC'nir c·n compte que la més gran experiència q1:·.· la 
societat té sobre el trchall ÍC'rnení. es troha e11 lt·s 
categories administratiYcs, secretariat, etc., amb una 
formac-ió i una actitud que no han co11trilrn'it ¡neci
sament a clonar 11na imatge massa positiva quant a 
serietat i eficàcia. En aquest sentit resulta fon;a sig
nificatiu que les matl,ixes professionals ec·onomist1·s 
que ocupen dett··rminats càrn·cs cie responsabilitat, ha. 
.!;in posat de manifest que prefereixen tenir sota lc., 
.�-evcs ordres homes que no pas clones. 

3. Es pot considC'rar així mateix un determinant (o
factor) social la defensa del rol de l'home que és qui
en h1 majoria dels cascs decideix la contractació i



que no accl'pt,1 .t 11i\'l·II suhconsciE'nt la compcti-ncia 
profE'ssional d,· b dona, qw· podria fer trontollar la 
se,·a situacir'1 dl' pri, ikl!i. 

"1. La co11Ci'Jwi<'i di' la socidat sohn· L, , :1p:1citat 
femenina per a ckt!'rrninah tr<'halls t'·,. ,tl 11P,tn· ('ll

li'ndre, ltiltim Lictor que infl11ei!>. e11 d 111lltl1t nt ri·,1<
c<'dir la clona al treball. De Íd, i ('t1cara qm· hi l1al'.i 
al1.;111ws ('st·,-pcion.s. pr('do111in,1 la idi'" q,11· ,·l, tl'11w, 
cconò111ic:,; cn1Tcspo1H·n 1n¡'· .... ,il..., hnnH_ . ..., 'illl' 110 ¡:.l:-.: 
Ics clones, sohrl'l(lt quan r,l('ti, i tat d(' r,·,·011011,i,t.1 t, 
desc·nrotlla c·11 L'unhit di' l'<'lllpr,·s,1. 

CONDICIONAMENTS LEGALS 

:\parei.,e1: cor11 " t.ils ,·Is d,· c,11."1dtT laboral i aqui'lls 
que estan r('Ltcinnats a!llh el dret cie família. 

()uant ,ds pri111ers, rc·1.;ul1·n lt·s t•sc('di·ncies, els per
misos pn mati'rnitat i les irrtt'rrttpcions ,·n la fr·ina. 
lnfereisen en l'elt>c·ciú entri' t•ser, __ ·itar un dret amh 
ll's seves contrapartides (apartami'nt tt'm¡xJral, clisn1i
n11ciú d'ingressos, trastorns ca11sats ,1!.s compa11�·s de 
feiua, a l'cn1pr'.·.sa. etc.) i no l'!>.t'rcilar-lo amb i'l.s cor
rt',JlOtH'llts sacrificis (l·an.sa11H·11t. difícil compatibilit,tt 
amb el rol Lunili;II' i domt·.st1l'). 

En tot cas es con\·ertei, en un prt'u qnl' s'ha cie su
portar com J'úuica 111anera cie garantir la continuïtat 
a llarg t('rmini t'II l'exercici professional. Pt'rÒ davant 
una elecció o altra el cost ('S alt en tots dos casos 
encara que di.,tint. 

()11ant al Drct de Fa111ília la reforma !ta afectat la 
rt·e,tructuració jmidica de la família amb la Llei <h-1 
2-1 d'abril de l 1).'58 que modifica 64 articles del Codi 
Ci\·il i la scgl·lia Heforrna del Codi, la Llei del l de 
maig d,· l 9ï6, t·n qui· es rnodifiq11en .57 articles del 
Codi Civil i nou de ConH'r�·. Això te'· influència pl'r 
la trnd1H·t·ii'1 jurídica mt'·s adequada al prindpi so
cio!iJl'.ic de l.1 i,1.;11,dtat dels cònjuges en ordre a l't's
trncturacit'J de la família. 

CONDICIONAMENTS FEMENINS 

Si em atenim a la classificació de Fordon i Strohcn 
i;obre les diferències psicològiques cie la clona, resul-

ta r111,· la motivació per a ]'¡.xit "el desig de fer car
rera fora o dins de l'empresa" és baix en cornp,1ra
ciú ,1111h cis homes. 

:F, lt,·,¡;ll'nt Pntre les clones també tlll eknH'nt dif<·
n·nciador d'agressivitat: es dóna un cert reh11i.!! d'ac
tit11ds agn·ssi,·es i a ]'t'sercici d'impartir l'autoritat, i 
(•11 ,_.l s.;rau dl' sociabilitat és més gran que c·n l'home. 

]) (' frt. sr'rn moltes vpgaclt'S les mateixes dones les 
([li(' <,llltoelímirwn a J'l�ora d'accedir a una clet<'rmi
nada frina. Ès força normal que un alt t•secuti11 tn·
halli e11 hores que no �,c'm les normals en una Jornada 
laborai o r¡ue pi'r compromisos de l'e111prt's,1 hagi de 
dinar o sopar sovint fora dE' casa, cosa que és clificil 
de cornpa!.!inar pl'r a nna marc de famíli:1. 

lJn ;dtn· e.,e111ple d'incompatibilitat per a la feina de 
la clona <'S produeix q11an la promoció a alts nivells 
('sigeis 1111 r<'ciclatge professional a l'estranger, cosa 
q11<' no constit11l'is eu principi cap prohlern.1 per a 
l'honw. 

()11alitati,·anwnt hi ha unes àrees d'activitat típiques 
dl' la do11a ¡wrquè p<'rntden una compatibilitat amb 
el rol ell' man· i són ac¡11ellcs la detlicació horària clr· 
li's q11als <'.·s menys absorbent. Es tr;1cta, t•specialment, 
de l't'ns<'nyament., 1'.\dministraci<°J pública. entitats fi
nanceres (t·xclosos E'ls càrrecs executius), professió 
llime. Hi ha així matcis uu cert índex d'acti,·itat de 
les dones t•n àrees no rl'lacionades amb la carrera. 

L'a11toclimi11aciú de la dona clt·pi·n, tan111atei,, en 
l'.ran 1�,1rt dt' L ,L·,·a actitud femenina. \11·m·s :q..(n•s
,i,·itat <¡Ut' l'homt' int<·n·t·nen múltiples \ariahll's 
(edat. capital cultural. capital social) actitud i la st'va 
ideologia. l .a dona con,·1.·11�·utla que realr11e11t la 
st'\,t funció Jlll'S impnrtanl ès la ouc li atrib11eis 

Li socit'tat. i quc. per tant. s'ha de dedicar al 111i1-
xi111 al st·11 paper cie mare, c'·s probable (¡Ill', o h<·

re11uncii tot,1!11wnt a la st·,·a acti,·itat professional. o 
(Trqni 1111a f<:ina de poc,1 responsabilitat i que no 
li co1n¡;orti una dedicació a ful!-timc. 

5/5 ACCÉS A LA PROFESSIÓ

.l ORIE:\'T:\Cló, FOH:-.!ACió 
Ció PROFESSIO'.\'AL 

HEALITZ .-\- essent les principals: fiscal i financl'ra. D'altres 111t·11, s 
frl'q11er1ts són: auditoria. t·o111ptahilitat. inforn1,'ttic.1 
i mbanisme. Els mitjans utilitzats per a ohtt·nir la 
dita !'Specialització han estat principalnH'rtt l'c,¡w-

Corn ja s'ha dit antcrionnent l'n referir-nos a l'espe
cialització obtinguda en la carrera, q11c no és el més 
gran nombre dt' casos vinculant a l'activitat laboral 
q11e posteriorment es descnrotlla, s'observa una in
quietud ¡:'('r part de les clones economistes (una di· 
cada tres) pcr intentar una especialització en llll,l 

matèria concreta qne no ia dóna la mateixa carrera, 

rit'.·nc"Ía l,1horal i els t•st11dis o c·11rs1•ts realit1�1ts tant 
a Esp,rnya l'om ;1 p,úsos estran.l'.Prs. 

Entre els homes, J'especialitz,1ciú. ('11 \.!!'11ernl. ha ,.,_ 
tat quelcom n1<'·s elevada (gaiwht'· 1111 ¡]p catb tlos). 
mantenint-se "l rnateis ranking de rnatL·ri,·s <¡li<' ,·11 
d cas de la clona detallat ankriormt'nt. 
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Una altra de les possihilitats cl'.K-cl'S al 1nón laboral 
és a través d'oposicions, essent la propqrciú cie dones 
que es presenten a oposicions una mica superior a 
la d'homes, i l'obtenció d'aquestes ..:·s yue una de 
cada dues clones r¡ue es rresente11 ho accnscgucixl'n 
i tres de cada quatn· homes. El tipus d'oposicions 
mès freqüents són: Censor f mat de Comptes, Caixes 
d'Estalvis, A.clministraciú.. Entre els homes, la de 
Censors adquireix gran importància: gairebé la mei
tat dels que es van presentar a alguna oposició ho 
van fer a aquesta. 

Els motius pels quals la clo,1a intenta participar lllL'S 
en el món laboral a través d'oposicions són, d'una 
banda, la no exist<'·ncia en principi de cliscriminaciú 
de sexe i, de l'altra, la possibilitat, per l'horari labo
ral, cie compaginar el doble paper que ha d'acom
plir en molts casos la dona economista: professional
familü1r. 

La incorporació al món laboral, dues terceres parts 
actualment de dones economistes, es va fer durant 
la carrera. Aqnesta proporció augmenta entre els ho
mes a tres de cada quatre. 

Només en la meitat Jeis casos, algun dels treballs 
que acomplien estava relacionat amb la carrera que 
s'estava cursant. En el grup d'homes era rn<'.·s fre
qüent treballar en quelco1n relacionat amb ella. 

A partir dd primer eurs és quan la incorporació dels 
que treballaven fou superior, essent m{·s petita la deb 
que ho van fer en cursos posteriors. 

Ha estat: 
BASE: treballen c�-.n1 a economistl'S 

i\!olt fàcil de trobar-la 

Fàcil 

Hegular 

Difícil 

�!olt difícil 

La dificultat ha estat una mica m{,s gran per 
a la dona (2,88 de mitjana) que per als homes (2,72 
de mitjana). 

::> PnI:\!CIPIS DE REBUIG EN L'EXERCICI 
PROFESSIONAL PER SEXE. 

Per a accedir a un lloc de treball, el fet de ser dona 
és en priucipi "un inconvenient", no tant pel mate i r 
fet de ser-ho. sinó pel que això comporta: casar-SC', 
tenir fills, oc;tpar-se d'una llar. .. Aquesta problemà
tica no exclusiva de la dona economista, es pot ge
neralitzar a altres professions. Si bé en l'economista 
juga el fet de ser pocs en nombre, cosa que implica 
la no acceptació total com ja es comença a donar 
en altres professions (advocats, lletres, metges ... ). 

Un cop ja en el lloc cie treball concret, l'economista 
ha de demostrar constantment la seva vàlua o capa
citat, necessitant més temps per aconse.'{uir una valo-
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En resum: 

Treballaven durant la 
carrera amb quelcom 
relacionat amb aqu!'sta. 

Treballaven durant la 
carrera sense estar 
relacionat amb aquesta. 

'.\o treballaven. 

100 '.b 

D011es Homes 

34 '..': 53 �· 

:31 e• 

IO 22 't 

,J.5 �[ 
')- r-
:...) /t) 

Base: total economistes (trehulli11 o no actualment). 

Quant a la rl'alització professional, cl primer pas és 
dl' trobar la prinwra feina com a economista. Ai.,<', 
implica m{•s o menys dificultat, dificultat que en nú
meros (;s la següent: 

Do11es 
((i4 •;¡ = G(J) 

3:2 % 

ració igual a la de l'home. 

Homes 
(S:?. r;.= füll) 

l - ,. J ., 

28 %

Una de les raons d'aqnesta constant demostració, ,\ 
que la clona professional, rmk1H'nt com a tal les titu
lades universitàries, s·ha incor¡x>rat més rçcentment 
que l'home al món laboral, i la imatge que encara es 
te'· com a base referencial d'ella un altre nivt:11 cL1c
tivitat cie derna que treballa. 

.,'3. PRmIOCió PROFESSIO>JA.L 

La dona economista, en la seva promoc.:ió professio
nal, es troba amb uua sèrie d'obstacles de diversa 
índole: 

Temps i esforç: necessita mt\ d'aquests factors 
perquè quedi constància de la :,l'va vidua. 

Sou: es concedeix menys importància al sou de la 



<lona per considerar que és suplement i no base dels 
ingressos de l'economia familiar. Per tant, a igualtat 
de circumstàncies amb l'home, la promoóó <'.·s. gaire
bé sempre per a ell. 

Lloc de trehall: els llocs de molt nivell són reser
vats a l'home a causa, moltes vegades, d'una pròpia 
autocliminació de la dona per les circumstàncies so
cials i familiars que l'envolten (professional-mare). 
L'índole d'aquests alts càrrecs comporta una dedica
ció completa, no tant en el sentit de quantitat d'ho
res-treball, sinó a la seva distribució al llarg de les 
vint-i-quatre hores del dia. 

Indret de treball: si la promoció implica un tras-

Molt . 

Bastant 

Regular 

Poc 

Gens 

Aquesta satisfacció és una mica superior entre els 
homes. 

En un aescala de l'l al .5, en què lï significaria el 
mínim grau de satisfacció i el .5 el màxim, la mitjana 
entre les clones se situa en 3,16, és a dir, estan re
gularment satisfetes. Aquesta mitjana entre els ho
mes s'eleva a 3,45, és a dir, estan una mica més sa
tisfets, però no gaire més. 

CONCLUSIONS 

No hi ha una problemàtica específica de la clona 
economista, com a tal. Ve condicionada pel sexe i 
les condicions ambientals del seu entorn socioeconò
rnic fonamentalment. 

Potser la situació analitzada respon a un moment 
històric i la problemàtica de la pr,ofessional es de
tennina en funció cie les seves "opcions" com a duna 
i el rol que havia d'assumir. 

Avui hi ha una clara tendència que el status social 
està més correlacionat amb el professional i llavors 
incidiríem en la problemàtica que afecta els seus 
coHeguès. 

Encara ·que, malgrat aquestes circumstàncies, hi 
ha efectes objectius de diferència salarial que seria 
convenient remarcar, així com l'opció d'accedir a IJocs 
alts a nivell professional, fins ara vedats per a la 
dona economista. 

llat o canvi de residència, ja sia tl'mporal o defini
tiu, se li plantegen un cop m<'·s ¡1rohh·1m·s tl,· tiptis 
familiar que en l'home no solen donar-se: si es per 
poc temps l'home anirà sol, si és per més temps s'en
durà la família. Aquesta premissa {•s en molts casos 
inviable per a hi dona economista en igual situació. 
De tots aquests obstacles, el primer (temps i esfor
;os) es pot aplicar als economistes en general, men
tre que la resta, lògicament, se centren en la dona 
economista. 

Per últim, referint-se ¡¡l grau de satisfaccic'i professio
nal de la dona, pràcticament n'hi ha el doble que 
estan satisfetes r¡ue no pas les que no ho estan: 
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6/1 
INTRODUCCIÓ 

1. INTRODUCCIÓ

l.l. EL :\1ARC TEòRIC

L'Ewnomia de la Salut constitueix una branca apli
cada de l'anàlisi econòmica, l'evolució recent de la 
qual -recollida en les comunicacions núm. l i nú
mero 2- ofereix desenrotllaments teòrics i resultats 
empírics suficients com perquè sigui considerada una 
eina important en el debat i en el disseny de la po
lítica sanitària i en la gestió de programes i de ser
veis sanitaris. 

1.2. L'EXERCICI PROFESSIONAL 

Tot i l'avenç de l'estatut acadèmic i metodològic d1· 
l'Economia de la Salut, cal constatar i valorar acura
dament l'estat insatisfactori de definició i de reflexió 
del domini professional corresponent a l'economista 
clin, el �cctor sanitari. La comunicació núm. 3 n'ofe
reix un primer marc d'avaluació a partir de l'expe
riència de trehall en un hospital d'un coliegiat. La 
comunicació núm. 4 fa unes reflexions sobre la gestió 
dins un marc: més ampli que l'hospital, és a dir, el 
Servei Sanitari. 

1.3. L'APORTACIÓ DE L'ECONOMIA A L'ANÀ
LISI DEL SECTOR SANITARI I SOCIAL 

Malgrat l'escassa demarcació actual del paper de !e
conomista en l'anàlisi del Sector Sanitari cal -aiAÍ 
mateix- recollir l'evidència del treball que està es
sent realitzat, i que per primera vegada tenim ocasió 
d'aplegar i valorar conjuntament a partir de la mos
tra aportada pels economistes coHegiats. 

3.1. Estudis de regionalització, localització mida 
òptima (vegeu comunicació núm. 5). 

3.2. Reflexió sobre avaluació de programes de Sa
lut Pública (vegeu _comunicació núm. 6). 

3.3. Anàlisi del Sector Farmacèutic (vegeu comuni
cació núm. 7). 

3.4. Estudi dels requeriments informatius per a l'a-

valuació de programes geriàtrics per part de la Ge
neralitat (vegeu comunicació núm. &). 

3.5. Primers cursos d"Ec:onomia de la Salut (vegeu 
comunicació núm. 9). 

3.6. Anàlisi dels aspectes econòmics del Sistema Sa

nit,ri espanyol (vegeu comunicació núm. l()). 

3.7. Anàlisi dd flux informatiu i de la racionalitza
ció del procés de decisió de polítiques preventives 
per i :1a tals. 

3.8. Bibliografia publicada al Principat. 
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CONCLUSIONS 

2. CONCLUSIONS A L'ENTORN DE L'APLICACIÓ
PROFESSIONAL DE L'ANÀLISI ECONòlVIIC DE LA
SALUT l DEL SISTEMA SANITARI

D'acord amb les aportacions de les l'Olllllllil':lCions 
divulgades per separat i com a resultat d'un priml'r 
debat entre els economistes ([lll' treballen f'n cl SeC'
tor Sanitaria i que han participat en c·l congri'·s. en, 
sembla que les conclusions po<lricn i'·sser orcleuaclcs 
a l'entorn dels àmbits següents: 

2.1. Àmbit del desenrotllament teòric i cie recerca. 

2.2. Àmbit d'aplicació pràctica en cl Sector Púhlil. 

2.3. Àmbit d'aplicació pràctiC'a en cl S1'dor Priv:1t. 

2.4. Ambit cie consicler:!ció de l'especialitat dins el 
sistema d'ensenyament. 

2.1. Desenrotllament teòric i de recerca. 

Hom pot assenyalar com a línies de recerca 
les àrees següents: 

estudi 

l. l. En el marc del model neoclàssic de la micro
ex-¡Jost-eficiència

Estudi i anàlisi del comportament clels agents i les 
unit:1ts de producció en el sistema sanitari (forma
ció de 11rcus, impacte <lds sistemes de reembossa
ment i assegurança, elements monopolístics en la 
inducció cie la clem,rnda, etc.). 

Anàlisi de la demanda (impacte de les caractt>risti
ques demogràtiqucs i socioPc·onòmiques, paper cle 
l'asscguran�.·a, prevenció versus curació, et('.). 

Estructurn del mercat sanitari (fonnacíc'> de preus, 
ffStriccions a l'cntracla, ccn11portament dt· la inversió, 
formació cle capital, planejanll'nt de l'oferta de rni1 
d'obra, cte.). 

Indicadors de Salut. 

Avaluació econòmica (incorporació de 
nalitats i avaluació dïntan.l'(iblcs. anitlisi 
gut dels procesos de decisió, etc.). 

Ics exter
clel contin-

.2. En cl marc de la 11ova a11àlisi 11eoricardia11a. 

Estudi cx-ante de les implicacions sanitàries Pll la for-
111ac·iú clds costos cie producció i consum. 
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Estudis sobr<' l'cstrndur,i clC'l, C'omplt•s 11.:cinnals ;
de les n·lacions c•ntrc preus de mercat i preus impu
tats ch•b <;t•n L'i s sanitaris. 

I::st11di de l:t incorporaciú ck lc·, limitac1<>11, ani
hic·ntals (procluC'ci,1 de pol·l.twiò i prodnctc·s de· n·
h11ie:, ctc .) 1·11 l'i, 111od1·ls de creixcrnC'nt tipus Tíarrnd
Dornar. 

·1 ·1 Àmliil c/'aplirncirí ¡mlcl irn <'ll cl Sector P1íl·lic. 

Eucara qrn· no tot cl q11e un c·c·nnomista façi a la Sa
nitat sigui Economia Sanititria. tampoc tot 1·) qne 
l'Stril'larnc-nt es podri:1 consiclc-rar Economia Sanitú
ria no l'Sgota C'! carnp actual, ni molt me11\'s C'! po
tencial, d'actuació professional dels cc1m0111istc·s al 
St·ctnr Sanitari. Pens('lll ;;n els funcionaris. els S,tni
taris i C'ls fnncionaris-sanitaris. 

L'.i,,rntprojectl' cie l'estat11t dt.' la f11ucíó pública prc·
,·eu dos tipus de funcionaris. Aquell c¡ue realitzarà 
una tasca pròpia de la seva carrera (,·eterinari, advo
cat, etc.), i l'encarregat d'unes tasques de gcsti,1. 
Aq11l'st darrn -funcionari cie gestió- pot tenir di
verses procedències i haurà de tenir una formació 
especifica corn a funcionari (Dret Polític, Dret Admi
nistratiu, Organitz,ició, etc.). l si a més es tracta d'tm 
funcionari amb tasques de gestit'> dins 11n clep,nta
mc·nt sanitari. haurà d'afegir a la seva formació com 
a funcionari nna forn,aciú sanitúri,1. 

H i h,t nom broscs tasq11cs sanitàries a r Administracir1 
Pública per lc·s q11als cap carrera nniversitúri,t 110 fa
culta específicament. l ,l'S d'organització i gestiú sòn 
un ex('mple. Es trad,I TI,i,·ors de reivindicar la for. 
nrnció búsica com a l'l'CJJJOlllista, com una base ade
quada per a rebre una formació (profrssional, f11ncio
narial, mitjançant l'expl'riència, etc.) qnc permeti 
dl'senvol11par fnnciom d'ad111inistració púhlic1 sani
tària i cal procurar que cap restricció legal no vincu
li ,1quelks tasques no es¡wcífic¡nes cie cap profrssió 
en particular. En principi, pot entC'nclrC' mt'.·s he'· un 
enfocament autènticament sanitari dels problc·mes de 
h salut -relacions nwcliambientals i comportanwnt 
social� un economist.1 que no pas un metgl' educat 
convencional men t. 

No ens hauríem cle preocupar pel moment en què 
un economista "deixa" de ser-ho per eslkvcnir sa
nitari", això perqui· el nombre rnès gran d'econo
mistes pugui exercir funcions profcssiouals a l'Admi
nistració S,rnitària. 

Això illlplica reclamar el lliure accés deb l'l'tlllomis
tes a les Escoles de Sanilètt i a les cL\clministraci:> 
Hospitalària, tal com t'S dóna a altres paisos l10rnolo
gahles al nostre. 

Fò.namentalmcnt, basem hi nostra reclam.iciú en d 
contingut específic de Liportació dl' l'et·o11omista :t 
l'anàlisi clc l'eficibicia cie! Sector Públic. en c·special 
al tractament cie: 



:?.. l. Implicacions econòmiqll('S cie! concept<' i la 
pràctica del planejament. (lnsisti·ncia a incorporar al 
debat la metodologia, categories, estris i 11H·s111"es dels 
economistes.) 

2.2. lntrod11cció i aplicació cie tècniques cl';val11a
ció: cl!' control de g('stiú i tècniques q11antitati\'('S. 
iPíl'.,s11pmt per Objectius, Anàlisi Cost-Bl'ndici, Anú
li,i Cost-Eficúcia, Programació Lineal, ílecerca Opc
rntiva. 

2 .. 3. Dict,1men de la ,·iahilitat cco11iill1ica. J,. ks 
,·ollS<'qii<'·ncies i de l'afectació cconòmi<'a intrasist!'ma 
i intersectorial de l'exempció de programes e(·onò
rnics. (Prcsènci,t f:'n fe'] debat sobre la reforma sa
nitària.) 

:?...:!. Aportació al debat sobre fonaments, instru
ments. mesura de Ics nullorf:'s f:'Tl l'equitat territorial 
de ]'c,ferta sanitúria. 

:J. .. 3. lmplicac ions ec·cmò111iq11es del plarwjamf:'nt de 
la nü d'obra (anàlisi econòmica cie !t•s repercussions 
i de les condicions cie l'acl('c¡tiació ck la "prodm:ció" 
de· personal sanitari). 

:?..f-i. Anàlisi i recomanacions sobre Ics polítiques de 
compre� farmacèutiques i sobre la gestió <le la inver
siú sanitària en el Sector Públic. 

2.3. Am.bit <l'aplicació ¡iràctica en el Sector Privat. 

Hom pot assenyalar com a línies d'estuc li actuació 
les scgiien ts: 

Gestió cie centres hospit,tlaris àrees sanitàries. 

Anàlisi de la gestió econòmica de les unitats de 
producció. 

Anàlisi de la productivitat. 

Anàlisi de l'àrea cie captació de pacients. 

Anàlisi cie sistemes de finançament de les unitats 
de producció. 

2.4. L'Economia Sanitària dins el Sistema d'Ense
nyament. 

Cal plantejar cies del Col·legi d'Economistes la neces
sitat d'un triple proctss d'informació, definició i nor
malització de la nova especialitat. 

4.1. El procés d'informació cal promoure'l a partir 

d'una presència en el debat corrent sobre política sa
nitària i en la producció teòrica i acadèmica per part 
Jeis economistes interessats en el tema. Cal tamhé 
comptar amb estris regulars de contacte i documenta
ció i en ,tqucst sentit caldria examinar: 

La posta en marxa d'un grup d'Economistes Sani
taris clins el Col·legi. 

L'ingrés a la Societat Catalana <le Ciència Econú
mica Regional. 

L'organització d'un Seminari Internacional d'Eco
nomia Sanitària. 

La presència d'una delegació catalana al proper 
\Vorkl Congress en Health Economies a Leiden (se
tembr(' 1980). 

Informació i definició poden ésser facilitats per a la 
posta t'n marxa cie cursos experimentals -per bé c¡ue 
regulars i en condicions satisfactòries- de divulga
ció al si cie la Universitat i al si cie les institucions 
de gestió i administració. En aquest sentit caldria 
avaluar sistemàtirnment les possibilitats de s11port 
econòmic de la mateixa Universitat, d'institucions cie 
recerca privada i del possible su¡x>rt de les obres 
socials de les Caixes -organismes, no cal oblidar
ho, amb una dimensió d'oferta sanitària i social molt 
important. 

La normalització lle l'especialitat passa per un debat 
i un t•sforç· per a assolir nna definició disciplinària i 
professional. I això requereix al mateix temps que el 
domini crític d'un sòlid patrimoni teòric, un ·gran es
forç· d'identificació i resposta operativa als princi
pals problemes sanitaris valorant-ne alhora les seves 
implicacions polítiques i socials. La normalització de 
l'ensenyament -acadèmic i professional- de l'Eco
nomia Sanitària s'hauria cie fer tenint en compte una 
revisió dels programes cie formació corrents i dels 
programes cie reciclatge d'institucions com: 

Les F(lcultats de Ciències Econòmiques. 

Les Escoles cie Ciències Empresarials. 

Les Facultats de Medicina. 

Les Escoles de Graduats Socials. 

L'Escola d'Administració Pública. 

L'Escola Catalana de Salut Pública. 
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6/3 COMUNICACIONS

6/3/1 
ANÀLISI ECONOMICA l SALUT: UNA PERSPECTIVA 

J. J. ARTELLS 

O. I ntroclu.:ció ( 0 ). 

l. La Salut i el valor de la Salut.

2. Demanda preu.

3. Oferta, preu racionament.

4. La valoració econòmica.

5. Referències bibliogràfiques.

I.S.E.R. Universitat de York.
Servei d'Estudis del Banc Urquijo. Barcelona.
Barcelona. 26 de març de 1979.

Teoria del consumidor i Salut, Creixement econòmic 
i Salut, Desenrotllament eco11òmic i Salut, Teoria 
econòmica marxista í Salut, Macroeconomia i Salut, 
Estimacions economètric¡ues i Solut, Estadístiques so
cials i Salut, Fi11ç11ces P1ílilic¡11es i Teoria del Ben.es
tar i Salut, Distrílmció d.e rendes i Salut, Comerç in
temacional i Salut, l,ii;ersió estrangera i Salut, Teoria 
de l'empresa i Salut, Canr.;i tecnològic i Salut, Capa
citació i qualificació de la 1,ul d'obra i Salut, Mercat 
de treball i Salut, Sindicats i Salut, D<'nwgrafiu. i Sa
lut, Capital humà i Salut. 

O. INTRODUCCIÓ

L'anàlisi econòmica aplicada a la Sanitat i uis Ser
veis Socials coneix dues importants direccions: d'una 
banda, l'estudi, la descripció i la predicció del com
portament del mercat com a mecanisme d'assignació 
de recursos sanitaris i, d'una altra banda, l'ús de l'a
valuació econòmica -fonamentada en els criteris d'e
ficiència paretiana- en la racionali,t�ació deb pro
cessos de decisió, el disseny de pohtiques samtanes 
i, en general, en cl plantejament intraseetorial i inter
sectorial del Sector Públic. Aquest paper aspira a 
oferir una perspectiva, de� de_ dins de la professió, 
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dels fonalllcnts analítics cie l'Economia dl' la Salut 
i una rcfü·,ió a J'enrnrn d'alguna de les se,·,·, ap:ir
tacions espedfic¡ues al debat sobre la naturalesa i 
l'organització soci,ilment eficient del sistema ,anit,iri. 

1. LA SALUT l EL VALOR DE LA SALUT

La necessitat de l'economista de treball amb alguna 
111es11ra cie il's dimensiOnS socials de la sal11t indi, i
cl11al i/o col·lectiva, ha estat 1111 e-amí t,l'r afer:ir a la 
discussió sobre la definició cl(• la ,alut (l) L1¡)ort,1c1'> 
del ril!Or analític del punt de vista econòmic. D'a
q11C'sta manera han estat recorH'g11cl<'s Jps limitaci011s 
cie l'eufocamcnt biomèdic -He:--11eriit- has.1t en les 
dcsr.;iacions respecte a un estat (no definit) de "bona .. 
sal11t i que mesura cl dl·lic:it de salut en termes de 
''casos" i clia12:nòstics cl'C'pisoclis patològics i11di, i
cl11als (2). Han estat aixi m,üei:-- ex¡:Jorade, k•, po,si
hilitats de l'aproximació w/Jjectii;a i f11ncio1wl de la 
11<,ciú de salut per tal d'aprofitar la rdc·rtneia quC' 
contt· als ni,·ells (percebuts" o ab ni\'ells "ol>¡cdi11s" 
d,· ¡le,\'iació res¡;ecte a ]¡·s capacitats con,ideradcs 
"normals" per a la reh1ció social (3). En aquest cas 
la necessitat cl'ar.;al11ació econòmica (dels f'feetcs cie 
programes sanitaris sobre la salut) ha impulsat i !'<'
definit un conjunt de treballs quantitatius orientats 
envers l'assoliment de mí'Sures del producte -011t

come- de polítiques, programPs i tractaments sani
taris (4, .5). En posar al descobert la importància 
de destriar cis fets de la seva valoració (6) en el pro. 
cés d'estructuració de les prioritats sociab, l'anàlisi 
econòmica ha reconegut també la utilitat <lc l'apro
ximació antropològica i cultural a la definició clr 
sal11t, insistint en les seves dimensions dinàmica i 
coHeeth·a i �11bratllant-ne la necessitat d'identificar 
clarament a quins grups socials pertanyeu -i per 
(¡llins mecanismes de poder són imposats- cis cri
trris prevaJe11ts sobre el concepte dominant de salut. 
En la seva aproximació crítica (7, 8) l'anàlisi econò
mica rei,·indica una noció humanística de la salut 
c¡ue pren com a referència l'entorn wcial i cul
l mal i la forma d'organització dC' les relacions de 
producdó. En insistir en aquesta sortida hom as
,enyala el can\cter tccnocrútic i ahistòric de la ma
joria de les definicions de salut prcvalents i que do
nen per descomptada la permanència del marc de 
relacions socials dins el qual el fenomen (social) salut 
es prod11c1x i es manifesta. 

(º) Les àrees cobertes en aquest paper no esgoten la 
totalitat dels temes sobre els <¡uals s'estan produint estu
dis i recerca. 



1 . 1 .  LA SALUT TE UN PREU

\ falgra t l ' avenç- t 'n la  ri quesa e l l '  !e,  de fin icions d l' 
la salut, aquesta noció ha estat -i fius ;1 un cert 
punt ho continua essent- un maldecap notable per 
l 'economista, <'11 la mesura en què ha estat plantejada 
la seva anà] isi en termes e1,17ecíficament econòmics.
De fet, la salut ofereix -ni que sigui aparentment
un con junt  de característiques que hom pot reconèi
xer com a peculiari tats com·cnciouals dels "béns eco-
11òmics " ,  la salut  és \· alorada i ,  pt•r tant ,  és objecte 
d 'una (o en una estructma clc prdnèncics ( ind ivi
dual o social , la sa lut és escassa i probablement 
' 'mal" dis tribuïda , , -en la nws ma en què, força gen t  
es taria cl 'acorcl que n 'h i  h a  menys del que caldria i 
que no h i  ha cap raó de jus tícia d istribut iva que jus
t i fiqu i  la  seva di stribuc ió epidemiològica-, ]"'oferta " 
ell '  salut depèn -rwr bé que no esclusivamcnt- del 
n i vell d ' ús (consum dels scn;eis sanita ris i ,  d'alguna 
manera, l a  se\·a d isrninució - -com a mínim a partir 
cl 'un determinat  llindar- sembla que tingui corn a 
conseqüènc ia bC'n "econòmica "  com sigui  una dete
rioració del "n i\'cl l de vid a "  (generalment va d ismi
nu in t  dels ingressos ) .  És parti cularment conspicu que 
el nivel l  de salut -mesmat per algnn ind icador ad
/wc dels r1ue  han estat dissenvats (9, l 0)- només 
cloni una resposta inclirf'cta , quan hi ha resposta, a 
canvis en el n ivell i la proporció en què puguin ésser 
combinats (efeetiva1,1ent)  els 1nputs dins els serv�is 
san itaris (atenció hospi talària, programes, tractaments 
cl ínics, e tc.)  En aquest  sentit l 'aplicació d'tm co n
cepte anal ític com ho és la noció de funció de pro
ducció confirma les troballes de la Història de la 
�fed icina i de la Salut  Pública ( 1 1 ,  12) en cl sentit 
d 'adjudica r la responsabili tat efectiva dels grans can
vis en els paràmetres demogràfics i epidemiològics 
contemporanis a canvis en l 'oferta cie la producció i 
la distri bució -revolució agrícola del segle-, can
vis en cl medi ambient i la legislació i canvis en  els 

costums -educació sani tària- en lloc d 'atribuir-los 
als relativament recents fenòmens d 'expansió i desen
rotllament de la medicina, la cirurgia i la quimiote
ràpia .  El  reconeixemen t de la dificulta t  cl 'atrihn i r  
una relació causal d irecta a l s  serveis mèdics (sanita
ris) -cie la mateixa manera que el  transport s igui 
u n  "producte" inequívoc dels serveis cie transport 
posem pel cas- ha donat l loc a una de les aporta 
cions r¡ue poden exemplificar un tipm característic 
d'aproximació a na lítica a la comprensió de !a natu
ralesa i e l  funcionament del sistema sanitari . Es trac
ta cie les aportacions de :\1 ichael Grossman ( 1 3) i 
J. Dowie (14)  que, cie fet, s uposen una cie les més
destacades i reeixides temptati \·es de  vincular l 'a
proximació cie la teoria del capital humà · ( 15) amb 
Ics coordenades de la moderna teor i a  del benes· 
tar ( I  6) cl ins les r¡uals  l 'Economia cie la Salut ha 
conegut, en cl curs -de les darreres clucs dècades, tina 
v igorosa empenta teòrica i empírica. Crossman , en · 
cri ticar l 'excessiva a tenció prestada al "consum ", as
senyala que la gairebé exclusiva contemplació dels 
pacients com a "demandants"  cie serveis sanitaris ,  
pot enfosquir  r¡ uelcom tan evident com el fet r¡ue 
-excepte pel que fa als hipocondríacs i alguns "ad
d ictes " - la gent  no cerca els sert:C'is sani taris ver
ells mateixos, sinó com un mitjà per a millorar el 
seu n ível! c ie  salut .  

Aques ta con sta tació d'una tan, aparentment, curta vo
lada ( º ) permet, nogensrnenys, clïntroclui r una di : ;
tr ihuc iú  fonamenta l  en tre salut i serveis sanitaris, cie 
la matPixa naturalesa conceptual que la famil iar dis
t inc iú entre estoc de capital físic i flux d'inversió

IJmta :  la salut, aix , ,  seria conceh11 cla  com a part c l ' tm 
capi tal individual in icial que coneix un dep wuamcnt 
a l  llarg del temps . DPpreuament que es prod ,w ix  
normalment a una taxa exponencial .  El f! i 1 x c l ( ' se r
,·e is generat pn l 'actiu salu t consist irà en l 'a nonlt ' 
nament "temps sa i estalv i" ( l l i ure d ' ; 11capacit;1 ts ) 
<¡ne és un in nu t  intr:-rnsferihk en la formació de l 'o
ferta personal cie treball, en la valoració subjectiva 
del lleure i en al tres act iv i ta ts que poden ésser oh
iccte d'i11 tcrcar1 1; i .  El  rnan teni lllent d 'un n i H ' l l  con v('
uient d 'a ques t  flux pot d emanar una certa 'ïn l'ersirí 
b ruta" compensadora en atenció sanità1ü .  Però ta l l l 
bé h i  juguen 1111 paper destaca t -tant o més que 
l 'atenció san i tària- factors amb efectes tangibles so
bre l 'acceleració o cl ret a rdament en la  taxa de  de
pre11ament del "capital sal ut" ,  com són : de tenn i nat·; 
hàbits, costums, prejndic is  i valors culturals relacio
na ts amb el  nivell d 'educació rebut  --dieta exercici  
t ipus de ,·ida, clcsa fianwnt del risc , e tc .___:, �¡ ual i tal  
de l 'habitacle, ús del  l leurl' , t ipus c ie treba l l ,  etc. 
D'aquest,1 manera, en princ ip i ,  cadascú est;1 rú n · la
tivament facu l tat per a exE·rcir 1 1 11a d cci)ó consc ient 
i més o menys ' ' i nformada " respl'dc a com mal 
baratar, conservar o enr i q u i r  cl sen esto c d l ' sal ut .  
La demanda de serveis san i taris aparci :.. d 'aq 1H'sta 
manera com una "demanda derivada' '  i de frt I 'a
firnu1ció absoluta que "fa saf1 1t no té pr/11 i (f ile' estlÍ 
per dmnu11t de tot" �és a d i r, que no admet u n  
cert grau d e  t radc-off amb altres béns safo focto ris
no sembla sosteni r-se !.(ain · .  Com a mínim, en tern1l'S 
d'anàlisi econòmica, ;:-, rea l i ta t  no sembla prec isa
ment estalviar munio ,1s d 'ewmpks cie tries delibe
rades d'activitats "sat isfactòries" que objectivament,
però, constitueixen amenaces a la salut  ( º ) .  

E ncara que  només sigui des de l  punt de vista de  l'op
timització de l'assignació de recmsos i del planeja
ment (econòmic) sembla prou clar que a partir de 
l 'aportació cie Grossrnan q ueda conceptualment pre
parat el camí per a introd uir la noció de cost d'opor
ttmitat. Això, al seu torn , significarà contemplar l'op
timització de la funció de he11e.1tar social -on hi 
hauran estat mt roclui'cles les prioritats sanitàries col
lectives- i 1,lantejar l'elecció racional entre inver
s ions qual i ta tivament i quanti tativament distin tes 
ad reç-atles, però, a l'objectiu competitiu d' incremen
tar el n ivell de salut comunitari : ¿ fins a qu in  punt, 
doncs els serveis sanitaris ---en particular cis serveis 
mèdic� lk "crisi " - són sense rcsl'rves i en termes 
absoluts els- més hons mitjans per a i ncrementar tant 
l'expectativa com la qual i tat de la  vicia? ¿Fins a 
quin punt caldrà teni_r en compte i . wlora:, altres 
inputs com rmllor habitacle, acces a l educacJO, con
trol del medi ambient, canvis legislatius l iberali tza
dors del dret a l 'ús del propi cos , extensió dels ser
veis socials, etc .? ¿Què jus tifica des del punt  cie vista 
del "cost d'oportunitat" i l 'eficiència econòmica (so
cial) l'aclaparador -i no justificat- predomini de 
la "medicina hospitalària" damunt la med icina pre
ventiva i l 'educació sanitària? 

( º )  D e  tota manera, és astorador fins a r¡uin punt sem
bla generalitzada la idea r¡ue l 'objec�iu darrers ds serveis 
sanitaris sigui precisamente el de millorar el mv;ll de la 
salut individual o col·lectiva. Només cal veure l estat de 
desenrotl lament dels famosos "indicadors sanitaris" que 
en mans de professionals no economistes _ no ha�. anat 
gaire més lluny d'ésser mesures ctel repartiment d rnputs 
sobre Ja població o en el més bo deL� casos mesures de 
tro-ughoutp-ut s. 

( º )  I, de fet, gran part de les avaluacions dcb preus. 
ombra de "la vida humana" s'han basat en �st1macwn� 
economètrir¡ues de la infom1ació derivada de l '.'hse:"ac10 
del comportament humà en situaciom . que . 1mphcarcn 
valoracions emplícites del risc de perjudicar irreparable
ment la pròpia salut ( 17) ( 1 8) .  
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2. DEMANDA l PREUS DE L'ATENCIÓ SANITÀR IA

E l  nwd ,· I  de Crossma n 1 1 ha  contrdiu"it tamht'.· a pos;:r 
l'Tl pri l lll 'r terme la q ii< "st iil de la nat1 1 ral esa < ·conii 1 n i 
("a dd "hé " " sern·is o aknci i ', san i t:1 r ia .  J la  d isc 1 1ss ió  
a qui· ha donat l loc {·s impo rtant  ¡J C ' rq 1 1è. l'n tre a l t r<"S 
r,wns, és a l 'origen cie la h i furcaC' ii, l 'n t rc l'ls pr inc i 
pa ls  corr('nts contem¡xwanis d ·anàl i s i  t •t ·onòm ica dt' 

la salu t  en el món ncci cl t>ntal d corrent amcri
cit  ( l D . :2( ))  i el corr<"nt an _gl i·s ( 2 1 .  2:2 1 .  :\ d lll dn• la 
11 ,1 t 1 1 ra ksa cconò1 n ica dels serveis sani taris -f' !  t ip1 1s  
d e  serveis proveït per hosp i tals ,  nwt_l(< ' s ,  i ll fi ·rnwres, 
¡wrsonal san itari , assistent:; SO< " i als, dc .- {·s l'<¡ 1 1 i ,  a
lent a admetre la pertinen<;�l de l 'anàl is i  econòmica 
strmcfa rd i de la moderna teoria  del benestar, per a 
exa minar  la qüestió d e  qu in  s ig-u i  cl nwcan isnw social 
n1 <;s eficier t t  ])<'r a la  producciú. d i stribució i finani;·;; 
nwnt dels s<.•n·t · is sanitar is .  D<' frt, q 1 1ecl t'n <'xclosos 
d t· la cl i,cussió ds qui en neg-a r- los-hi  d 'ant 1 1v i  q ual
sevol d i mensió o t'a ral' lcríst ica ecm 1C1 111 ic-a , ncg11en AJI 

conseqüència el mct'an isme c le mercat com a institu
ció d "assignació i ,  de frt, es plan t<"gen el prnhl':'1na 
-cl(' pol í tica social- cie l 'organ i t,aci r', socialmcm
< "fici ent c ld sistema sani tari amb comple ta prescin
cl<'·ncia de l "an;'d is i  econòmica (23,  24 ) .  Els partidaris
claq 11csta posició argumenten -qnan ho fan- que
són vulncra cl('s a la real i tat  massa hipòtesis de la
teoria del m.creat i c ie  la teoria del co-mportumcnl ra
cional del consumidor :  ma nca c l ïnfornrnció estra t<'·
gica per part del cons 1m1 idor (pacien t) .  i ncertesa,
poder efr cti n de man ipulació de la clcmancla per
part de l 'oferent (metge),  el consumidor ni  [·s sobirà
ni (s "d mi l l or ju�ge" de les seves decisions, etc .  En
situar la polèmica fora del terreny de l 'anàlisi eco
nòmica i ,  de' fet, concentra r  el foc darnullt f ' l  nu:rcut ,
hom sembla prescindir grattútarnent d'arguments eco-
1u)mics per a discutir la pcitinença (econòmica) d ' una
institució social de d i mensions ec1Jnòmi ques tan òb
vies com c'.-s la cl istri l mció de serveis mèd ics basada
tant en la disposició com c11 la ca¡iacitat de pagam rnt
del pacien t, Pn lloc cie la necessi ta t  d'a tenció sanità
ria per ella rnatcix, 1 .

Els partidaris aferrissats del  "mercat" (25, 26),  per L, 
seva banda, usen arguments que són basats en que e l  
mecanisme dels prens permet n na assignació efici< "nt 
de recursos per a cobri r necessi tats \'a luoses (en ter
mes relatius) per a lïndidd11 . Sota un s i stema de 
preus l'incl ividl! no cercaria tradamt'nt sanitari ex
cepte quan la seva valoració d "a r¡ucst fos ,  com a mí
nim,  snpcrior al  preu que h,1 de pagar en conscq ub1-
cia. Si  el preu fos i gual al cost de tractar un pacien t  
addicional (cost nrnrginal ) ,  n ingú no d emana ria t rac
tament excepte quan - la seva valoració (snbjc·ctiva) fos 
mc'.·s gran t1uc el cost marginal cie proporcionar-lo. 
En a questes cond icions !"existència d "un excés de 
demand(/ suggeriria que a lguns dds individus CJllC no 
poden obten i r  tracta ment estarien ,  de fet, d isposats 
a pagar cl cost d "unitats addicionals i que, per tant, 
l ' excés cie demanda ¡:xxl ria ésser el imimtt rm;a.nt el

preu (en cl mercat) o i ncrcnwntant l'oferta. Aquest 
mecanisme, doncs, funciona sobre la basc q11c lïndi
uid11 compara la seva pròpia valoració dels serveis 
sanitaris amb la infonm1ció sobre cl cos t o ue ha clt> 
suportar i qne si _a quella valoració és inferior, l ' indi
vidu decidirà no cercar tractament .  En. aquesta con
sideració no hi ha lloc per a !"operació d ' "cxtemali
tats" ,  en el  sentit que si els al tres membres de la 
societat són afectats per l'es tat de salut de lïndividu 
que decideix no derrumar tractament, aleshores pot 
éser argumentat ---des del punt de vista de l 'opti
mització paretiana- que "la societat" pot decidir  
que "caldr ia" que en demanés (o algú en demanés 

298 

per el l )  i n 'obtin gui·s ,  sempre que la  c:aforaciií sociu l 
11wrgi,wl -, alorac ió  marginal de l ï nd i v idu l l l L"S V;t 
lnrac i c'i m: t rg-inal ck la resta c lc la societat- fos mt's 
gran qu e· d cost man,inal (27 ) .  La q iies t ió  ¡)l'rt i ,wn t 
ha ('s tat plan tejada ¡->('r A. J .  Culy< "r  quan c ·s preg1 1n ta 
fins a q 1 1 i n  p1 1n t  els sen eis sa 1 1 i t;u·is s<'n 1 diferc:- n ts  
c l "a l tres nwr( 'ade r ie.s i si ho són ¡wrq ui· / 1 1 1  .1rí11 ta 1 1 t  
com per a f e r  intr ínsecanwnt ' 'pt ' l'\'Prsa " l 'on.(ani tza 
ciò c lc  la i nd ústria san i tària via mC " rcat .  De fet , Cu ] _  
yc r  tracta de supera r les poni· 1 1 c i< ·., mt's ntn·nws a 
íavor de la prúct ica privada S('nse restr iccions -c p 1 1 ,

ni  ta n sob  a E . l ' .A .  t e'· part idaris olJ C 'r ts ( 2 !i)-- inc : , ,  
por, l l l t  ; 1 l . t  Sl' ' ª anàl is i  l l's d i 1 1 1 (' 1 1 s io11;; de  · - ¡ H·. pi'i 
l·l ic" !e, . . l ' , t( 'rnal itat;" qu e ·  rli.1 t i 1 1geixen c i s  scn c · 1 s
san i ta ris .  d in s  cl m a rc de l.t 1 1 1od<"rna teoria de l  hcn
l ' S ta r  (29) .  Cul:,·er ddl'nsa la plena na tmalesa t' < ·o
nim 1 i ca c l c l,  s 1 · 1 '\'e i ,  s,rn itar is -s(' nse la qua l  1 ,0 i'-s 
possi ble d 'apl icar els cr i teris cl 'efici i·ncia pa re t i ,1m-
pr·r a c · on" l01 1 rl' r p H ' nomc'·s els ('s tud is  <"n 1p i r in sol , n ·  
l a  honclat n· lat i, ·a d i · l  n l t'rcat \'l'rsus c l  Nat iona l 
H <"alth Sen ice. pod< 'r  de gir ,  informa s ign ifit·a ti ,·a al 
probl<·rna cie l 'e fic i i·nl'ia rela t iva dels clos model s .  
prohlc'rna c ¡u,· s i t 1 1 a  e n  la  zona pragmit t ica d 'una s i 
tuacic'> cl(' ".w:co 11d hcst clwicc" a l  lllL;s pro per,� pos
sihl t ·  a una òpt ica sO<"iil l .  Per a Culyer ni la ill l ¡x·r
fr('�ió del nwrc-a t é.s suficient per a i n feri r  ine íic i è·n 
ci; i  ni ]¡¡ n1a 1H·ra coui h istòricanwllt la nwd ic in , 1  pr i 
, a,la ha int cnwlit::-.at les cxtcrnal i ta ts soc ia l s  del  co 1 1 -
s 1 1m san i ta ri -via l ienefici•ncia i cari ta ts- �t'nih l . ·  
pro u  a cTql tahl<· com h a n  s in tt' l iLt .at J .  A .  Ca i rn ,  i 
\ l .  C. Snel l  (;JC ) .  amb inclc -prnd r·ncia de les qÜ <'s
l iorn polítiques, la millor sortida ckpr·n amb escreix 
del n ivell fins on t'l pagament (preu) deturi efcctiva
nwnt cl consum sanitar i ,  q 1 1 i  s i .t:u i  afecta t  ¡wr aquesta 
d i ssuasió i <lrl 1Xdor (¡11(' la societa t atorgui al fet q1w 
to thom qui  necessit i trac tament h i  t ingui  , 1cct's. 

A part de les L·onscq r¿·ncies d 1· l ' ,rnter inr debat. cal 
reconèixer q ue l 'es trnctnra orga1 1 i tzada que, de f ct. 
presenta el sistema sanitari a cada país , ha j ugat lln 
paper determ inant  en la direcció que ha pres la re 
cerca teòrica i l 'est i mació economr·trica de models 
d (' demanda .  Ne\\'housc' (3 1 )  i Ft>ldstei n(3:Z) ,  sint('
ti tz('n l ' <•vol uc ió  dels estudis a E .U .A . ,  destacant-ne 
corn a pri ncipa l  preocupació l 'examen cie  mecanismes 
compensadors dPl mercat, especialmen t fórmules d'op
t imi tzació del risc basades en sistema d 'assegurança 
i coassegmança eRcac; (en el sentit de reduir al  mà
xim ta nt els incent ius al sobreconsurn sanitari com 
a la baixa cie prod uctivita t  i de (�ua l i tat -molt ca
racteritzada per la presència del !\ . H . S .  que si¡mifica 
a la prúctica una ofe rta de serveis sanitaris a pren 
zero- sembla que les principals l ín ies de treball 
s 'han centrat en el desenrot l lament de conceptes al
ternatius a la noció stanclard de "demanda" (33) -ne
Ct'Ssi tat, l l i s ta d "cspera, etc. , el desenrotllament de 
t<'-cniqucs quanti tatives (anàliis cie s istemes recerca 
operacional, a la ges tió, programació l inea l ,  etc. (34 ) .  
a fa gestió i planejament del  Sector San i tari --espe
cialmPnt després cie la Reforma del N .H . S .  th• l 
1974- i en Li profitanwnt de Lmidis i  dels com
ponents 1 1 0  monetaris del ",r;ector d'accés als semeis 
sanitaris" : preu-temps, costos diferencials cie <lcspJa
c;ament, distribució i rfectes de l 'ús d'informació sa
n itària segons classe social i a l t res factors que in
Huencien tant la naturalesa com la fr('qiii·ncia de 
l 'a'ccés i l ' ús dels serveis socials i sanitaris .  

3.  OFERTA, PREU l RACIONAM ENT 

En aquesta itrea també ha jugat un paper decisiu 



l ' cstrnclura imt i tucional corrent d el s i stema san i ta r i .  
Ai ., í  quan P l  p, t l.(anH'nt ¡wr acte 1rn'.cl i c  ípriva�) t': l a  
norma l.(enera l ,  ha estat poss ible l 'est i l l lació de fun
c ions d 'ofr·rta (3."5) o .  s i  m,·s no. Lmú l i s i de l  <·om po'.·
tamf'nt de l 'oferent -metge iml iv id ual , gahinet nw
d ic .  hospi tal . etc.- en termes <lc la teo ria standard 

o de la valorac i r'i del l le1 1 n· - ingn\s .  On cl prt• 1 1  no 
regu la Ltccés i l'ús ck·ls serveis san i ta ris ha est, 1l .  
en canvi , 111és pract icada l ' anàlis i  de la n,1turaks:t 
de la funció de producc ió  (16) , en la nwsma en Q t i e  
c i s  i nputs necessaris per a la produc�· i ó_ del sen \'i 
san i tari -treball dels metges, personal sarntan no me
d ic ,  ass istents soc ia l s ,  dc.- sí que són ol1jt'cl(' . ('.e
valoració via mercat. En aquest darrer cas tambe es 
possible cl cúlcul de l 'elasticitat d'oferta de cada

factor ( .'37) ,  a ix í  com l '< ·sti mació de funcions de 
_
cosl .

Aqu í l 'anà l i s i  h,1 contribuït també a col·ll'cc1011ar 
qüestions for�·a polèmi ques : 

é. Són exclusivament --o predominantment-: ètics els
motius i cis i ncentins del metge per a ofcnr els seus 
serv('is ,  a partir de l  que es pot ded uir  cie l 'ohs�r
\,lCiÓ de la sevrt corulucta com a oferen t  de serveis? 
¿,()uins obstacles reals barren sistem,\ticament el pas 
a Llll gment de la productivitat del metge a partir de 
l 'estí mul del t reball en equip i la promoció de noves 
professions sanitàries? ¿Quines poden (·sser les con
seqüències econòmiques (i socials) de la manipulació 
C'fc.cti\·a de la demanda per part del metge? ¿,Quina 
demarcació es pot '!stablir  ( i  ( Ju in control social c·s 
possible del hasament científic, els criteris èt ics i el 
comportament maximitzador del benefici qm111 con
vergeixen en una mateixa persona (un itat econòmica 
de producció) Ics virtuts altmistes i la racionalitat  
econòmica? 

Pel que fa a l  comportament del metge com a "em
presa" cal assenyalar dues posicions discrepan ts a 
l'entorn de l 'ús efect iu  que faci de la seva capacitat
per a fixar al preu -pri,ce-setter- o per a admetre'l
-price-taker-. En aquesta direcció han estat espe
c ialment ,ic lariclors els treballs cie Robert Evans (38)
sobre l'es tructma de la relació metge-pacient (rela
ció de delegació) i els treballs empírics cie V.  Rein
hardt (38) sobre l 'especificació de la funció de pro
dl!cció dels gabinets col·lectius i de Frank Sloan (40)
sobre el comportament dd metge privat autònom a 
partir d 'un model d'elecció l leure/ingrés (4 1 ) .  Potser
hagi estat quant i tativament més important la feina
reali tzada entorn de l'anàlisi dels  hospitals com a 
mentat de producció. Ac í l'atenc ió  s'ha centrat en 
la recerca de procediments superaclors de l a  hipòtesi
convencional de maxírnítzació del benefici (42), i en
a q uest sPnti t  han destacat els estud is  tendents a iden
ti ficar els factors responsables de la variació dels cos
tos hos¡1 itak1ris, com a marc per a la comprensió de
sistemes alternatius d'organ i tzació i d'auditoria hos
pitalària (43) .  Connectats amb aquest tema hi  ha un
conj unt de trebal ls a l 'entorn de la dime11sió òptima
i les economies d'escala, qüestió qnc roman ohPrta i 
que depèn d 'un més bon coneixement de la iníluèn
cia de variables com el tractament financer del� cos
tos de capital la unitat d 'escala emprada -cl "cas" ,
nombre cie l l i ts, d ies/pacient, cte.- que s iguin uti
l i tzats per a teni r  en compte l a  intensitat rela tiva cie
l 'ús dïnputs cars i el peculiar case-nix cie cada hos
pi tal . 

4. AVALUACIÓ ECONÒM ICA

Un dels  fenòmens aparentment mes d i f íc i ls  d , ·  ca pir  
per part dels professionals sanitaris és Lt co1 1 s id1 ·r : 1-
c10 del seu propi  paper com a agt 'nb dl' del'i.1 ÍIÍ , ·n
l 'ass i gnació de r<'cursos socialment escassos .  '.\o c,t l  
blasmar n i ngú constatant que en l ' ens i n is tralllent 
profess ional (lels sani taris cl t ipus de decis i i'i l l l L'S cor
rent és la decisió clínica (44) sobre com 111 an , · i , 1r el 
cas incl í Y i clual . És d ifícil de trohar cap cvicli'.ncia 
que cis plans d 'estud is -i la formació postgr,td ' .1 ,.1 -
da- i nclogu in cap rC 'Íert·ncia a Ics  decis ions sa!l 1 ta
ri l'S d 'abast collect iu ,  c·s a d ir ,  les clec i s io1 1s  -pre
sents o futures- sobre l a  d istribuci ó dels rf'l' t 1 rn1s 
sanitaris entre grups de població mé, o menys ho
mogC'nis .  '.\o és per casua litat que fins no fa ga i r(' n i  
tan sols els manuab (l\wal uació sanitàr ia d l' 1 '0 . \ 1 . S .  
fess in esment dar de l 'avaluació econrn l l ica (--1 .'í ,  --1 6 ) .  

Per avaluació t'conòmica hom enlc·n aquí .  l 'avaluació 
basada en les nocions cl 'c1icièr 1cia cco11òmica i COó'I 
d'oport rm itat social, en el context de la Teoria de la 
Decisió Social (47) . Aquest líp 1 · ,  d 'avalaaciú s 'a
dre�·a a l 'anàlisi de cri r.�os d'acció altrnwtirn per 
tal de \ c im· fins a quin punt els ohjt'di m estahkrts 
han estat raonable111ent c,¡wci fica ts o s í  J)('r als oh
jectim establerts, hom estil emprant la mil lor al t('r
naliva possible (48, 46) .  L'adopció del cri teri d 'efi
ciència econòmica s ignifica l 'examen ci t ·  l 'optimitza
ció del henc1ici social, és a d ir, la recPrca sistemàtica 
d 'informació rellevant per a e.0collir a q uells p rogra
mes, pol ít iques, tractaments o cursos d 'acció sani tú
r ia ,  que exhibeixin capaci tat per a g,·nerar el m<'·s 
gran excés cie hencjici social damunt  el corresponent 
cost social. D'una manera caractPrística l 'avaluació 
econòmica s'aclrer;arà tant  a la valoració -via J ll('r
ca t- dels inputs ut i l i tzats per cada programa alter
nati u ,  com a la valoració -via eficàcia tècnica i 
via "prens-ombra "- dels outputs produits (en gene
ral mi l lors en l 'expectativa i en la qual i tat  de la v ida) .  
A(¡uesta aproximació tan fami l iar  a l 'economista és , 
amb tot, sorprenentment allunyada de la pràctica 
avaluativa san i tària, on tal com alguns estudis recents 
han ¡xisat cie manifest (50, 5 1 )  J 'ei;idència estadística
signif icatii;a de la pràctica mèdil.:a no es precisament
moneda corrent. En al tres paraules, que per sola de 
la parafró1ia c ientífista i ètica d 'a lgun sector de la 
pràctica mèdica,  hom no hi  pot trobar res més que 
rutyna i criteris autoritaris i acritics (en el més bo 
dels casos) qua n demana evidència empírica d'efecti
vitat. Naturalment, quan a troballes d'aques ta mena 
hom hi afegeix informació sobre el cost d'oportunitat
dels recursos malbaratats, comencen a prendre cos un 
conjunt de dubtes fonamentals sobre no tan sols l'e
ficàda social, sinó sobre l'equitat del preu que la co
m u nitat està pagant pel manteniment d'un sistema 
sanitari els efectes del qual no semblen ser gaire 
harmònics amb les necessitats sani tàries col·lectives. 
L'anàlisi de l 'eficiència del· Sector Públic (52) -en 
el marc cie la moderna teoria del benes tar-- ha · estat, 
doncs, el marc teòric de referència per a l'aplicació 
de les tècniques de l'anàlisi cost-benefici i cost-efec
tivitat -pel que fa a l'aportació de criteris de ra

cionalitat en la tria col·lect iva- i a l 'aplicació del 
Planning Programmíng Budgeting System per tal cie 
descri ure l'ass ignació de recursos d'una situació ini-
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, 1a] i ,·.,t.1l·l1r un n1arc dt•n11inútic d(' control financ1·r 
i polític d(' la l.(estió sanitúria del S<'ctor Públic. 1.·a
,·.tluaci,'i ,·,·on,1111ic,1 c-0111 uua altra aport,KiÓ ,ig11ifi
cati,·,1 dl' l'a11itlisi l'C011c'imica cl,· la Salut ha <·stat rc,
ponsabll' -ultra l'ls resultats l'mpmcs ª"olits- d'un 
impactP important l'll la necessitat de rt'' isar neces
sitats d'informació (",3). delimitar amh darecl.1t t'!, 
fots cle les sc·,·es intc•rprPbtcions (.54). Ít'r explícit, 
els criteris cit' tria, (JLIC' so,·int ,ó11 t'.�c·;1n10tpjats, i suh
,ninistrar 1111 ,istc-111;1 coherent i rigorós 1L1borclar l'a
nàlisi cie problt>m1·s <¡U(' poden c'·ssn enfocats. ara. 
<les de posicions no,·c·s. t>riginal, i fi·rtil0 (.';.'i}. 

J. J. ARTELLS 
Barcelona, mar<; 1979. 
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6/3/2 
ECONOMIA POLíTICA l SANITÀRIA l 

Per \ïc('m; OHTL''.,. Rl!I310, 

LlicC'nciat en Cièncif's Empresarials per ESADE. 

Als problemes de salut intentem aplicar remeis de sis
tema sanitari quan d sistema sanitari no és l'únic 
factor -ni tan sols cl m<·s important- que afecta 
la salti t cl 'una població. Fins i tot trobarem qui afir
nia que !"acció del sistema sanitari és perjudicial per 
a la salut d'una població. Citarem una crítica apli
cable al món del suhclesenrotllament econòmic (i sa
nitari) i una altra referida al món subcksenrotllat. La 
primera prové de l'economista xilè cl'Ahumacla (l) 
qui afirma r¡ue cacla dòlar que l'Amèrica llatina des
pèn (•n serveis hospitalaris molt especialitzats costi 
un <'f'ntenar cie vides humanes, hipèrbole que no ho 
és tant si es considera que aquestes vides se salva
rien si el dit dòlar s'utilitzés a alimentar la població 
i posar al seu abast aigua potable. Entendrem més 
bC- aquesta crítica si rC'corclem que fins i tot \lahler, 
director general de l'Organització \lundial de la Sa
lut, ha reconegut cl fracàs de la política del citat 
organisrnf' internacional basada a exportar tecnologia 
i formes d'actuació sanitàries pròpies dels països des
enrotllats la morhilitat dels quals és completament 
distinta. La segona crítica r¡ue escollim referida al 
món del desenrotllament, és la d'I van lllich (2) per 
la seva gran ressonància ambivalent, tant en l'Aclrni
nistr:ició Carter com -per exemple- en "EI Vicjo 
Topo" (vegeu entrevista en el número 17, del febrer 
del 1978). Illich inicia la seva Nernesis médica afir
mant que la medicina institucionalitzada ha arribat 
a convertir-se en una gft'u amenaça per a la salut 
i prossegueix: "Un sistema d'assistència a la salut, 
basat en metges i altres professionals, que ha excP
dit límits tolerables resulta patogen per tres raons: 
Incvitahlement produeix danys clínics superiors als 
seus possibles beneficis ,iatrogènesi clínica); ha d'em
mascarar les condicions polítiques o_ue mina la salut 
d'una sociC'tat (iatrogènisi social), i tendeix a expro
piar el poder clc l'individu per a curar-se ell mateix 
i per a modelar cl seu ambient (iatrogènesi cstruc
tuntl)". 

FACTORS SOCIALS QUE DETERMINEN EL NIVELL 

DE SALUT 

Sembrat el dubte prosst·guircm oferint un esquema 
(,·cgl'u en aquesta mateixa pàgina) que considerem 
t¡ll(' proporciona una visió forç·a general dels factors 
que intlu('ixcn en la salut d'una població. 
AlinH·ntaciú, habitack i vestit, organització social del 
trf'hall. educació. t'ntorn, família, sexualitat, oci sis
tl·n1a sanitari, dc., influeixen cie ma1wra variable en 
la salut. La importúncia de cada faélor depèn del 
temps histúric i la societat c011(·rcta. Per exemple, 
l':1limt•1ttaciú bistóric.u1wnt ha inAtút i en grans zo
rws de l'actual geografia del �;ubdesenrotlbment, in
fl11l'ix per inadequació a les necessitats dietètiques de 

la població. Entre tots <'ls factors, l'organització social 
del treball juga el paper més important. at<'·s que s,·_ 
gollS sigui la posiciú cit- cad,1 indi\ idu en el procé, 
prodnctiu així serú h seva alimcntaciú, el seu habi
taclf' i C'] st·u ,-estit, ("l S<'ll contorn, etc. Tots f'ls fa<"
tors recollits a l'esqurna de co11sider,1ciú obligatòria 
a l'hora d'enfocar problt'mes sanitaris, es concrl'titz<'n 
de diverses marn'n's per n cada societat determinada. 

Sistema 
sanitari 

Sexualitat, 
oci 

Família 

Alimentació 

Entorn 

Habitacle 
vestit 

Organització 
del treball 

Educació 

S'haurà d'anaJit7,ar, <lones, una societat específica. 
Com? "L'anatomia d'una societat s'ha de cercar en 
l'economia política. En b proclucció social de la 
seva existència. els homes entren en relacions deter
minades, necessàries, independents de la seva volun
tat; aquestes relacions de proclucciú corresponen a Ull 
grau de desenrotllament de les forces productives 
materials. El conjunt d'aquestes relacions cie produc
ció constitueixen l'estructura econòmica de la socie
tat, la base real, sobre la qual s'eleva una superes
tructura jurídica i política i a la qual corresponen 
formes socials determinades de consciència. El mode 
de producció de la vicia material condiciona el pro
cés de vida social, política i intel·lt'ctual c·n ge
neral" (3). 
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VISIÓ H ISTÒ RICA DE L'ECONOM I A  POUTICA 

SANITÀRIA 

H ístòricaml'n t ,  la  tH.'l'l'Ss itat qnl' aq 1 1 i  estem ddcns.rn t 
de coni· ixer l 'ecm1nmi ,1 pol í tica d ' una societat ( la  s1·, a 
, l l 1atomia) per a u n  correcte t•nfocament <lds proble
mes cie sa ln t  queda molt reforc;ada quan Sl' sap q ue 
en l ' c,·o lució cie la salut  de les poblaciom.  la 1 1 ! ,l jor 
part cie les m i l lores han estat produïdes per causes 
no m<\cl iqucs .  Teràpies dkacl's com el BCG p<'r a L •  
tulH·rc tilosi o su l famides i ,rnt ihi òtics per a J ' 1•sca rh 
t ina tro ben la morhil i ta t  ja molt d i sminuida quan 
la seva ,-;-c·c (ò s ' i n i cia .  Les millores en transport ,  nu
trició, s i stemes de subministre d'ai gües, clavegm•res i 
recoll ida d ' escornhrnr ies han estat les grans responsa
b les de les evolucions h istòri ques <'n les condicions de 
sa lut.  Fins i tot gran part df' les mil lores rect·nts (ll 's 
del segle x.x) s'han produït per acciú pol ít ica, absent 
de ml·lodes científics, per reformadors i revolucion,1-
ris que <lesconeixen (o cor11batien) les teories de l 'or i 
gen microb ià  de la malaltia, de l 'etiologia específica ; 
la conquesta de les malalties epidèmiques va ser re
sultat ,  en gran part, de les campanyes en pro d'n l i 
ments purs, a igua . pura i a ire pur, basades en una
fe filosòfica i no en una doctrina científica . En a<p1es t 
S('nt i t  l 'era bacteri,ma va in trodu i r  cn pri mer l loc lf', 
coartades ind i ·,idualistc s  quf· van frenar cl call\· i des 
del punt de vista i ndividual  a l  social en J'e nfocaml'nt 
dels problemes san itaris (canvi accelerat després de 
l 'auge cie les malalties col·lect ives que van aparòi,cr 
a les fàbriques i als allotjaments sorgits de la Revo
lució Industrial) i en segon lloc va snr,xisar l'i paran
gó sanitari del liberalisme econòmic i pnl i tic in<1u id 
per enfocamen ts com el  cie Rndolf Vird1ow, p,1re de 
la Salut  Pública ,  que pregonava q u e  Pol í t i ca és \ l <'
d ic ina en gran escala .  Recalcarem la importimcia cie 
l'economia política en els temes sanitaris amb dos 
f'.xempks <l'1m dramatisme grotesc, citats per Emique 
:\' úiera en una con ferència que Vil pronunciar e n  cl 
Col·legi de \ l etges cie Barcelona el  l ·l de desembre· 
de 1 977 : 

l .  El 1 845 una tcrrihle cpic!t'·mia ci e fam Vil provo
car un mi l ió  de morts a Irlanda així com una tre
menda emigració. 

Les p luges excessives al l larg de clos anys consecu
tius van propiciar un bolet cie la patata c1ue ,,1 arn ú 
n a r  les colli tes d 'aquest tubèrcul, únic cult iu irbndès . 
René Dubois (4 )  descriu el cas i dóna com pte cle les 
controvèrsies que va suscitar sense citar el més re
l levant d'aquest cas : Que tot fou degut a la s i tua
ció pol ítica d 'Irlanda corn a colòn ia  anglesa q 1 1e de
terminava el monocultiu cie la patata i la dependèn
cia ga i rcbi· Pxclusiva de  la població d'aquest tul·l· rcul . 

:2. Bengala (avui Banglc Desh) era una colòni: 1 an 
glesa 0 1 1  al co n1en<;arnent de segle l'exportació dels 
tèxtils anglesos es troba ,·,1 severament l im i tacla per 
Ja mussolina ,  de producció lol·a l ,  en l'elahorac ió de 
la qual resul tava imprescindible la d el icadesa dels  
d i ts infantils .  Els  anglesos ,,m promulgar una legis
laciú a paren tment progress istil , prohibint cl treball 
als u u'·s peti ts i cas tigant lïucmnpli ment a m b  Lun¡H1-
tació dds d i ts c ie la mà.  Encara an1 i  es veuen an
l· i ans  q 1 1c  arran d 'aquel la  mesura van quedar incapa
ci tats p<'r a tota la seva ,·ida .  
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_.\ra.  1 1" to t s  t ' l s  < ' l'l l 1 10 1 1 1 i s tas e1 1foque11  d ï l(ual 1 1 1a ll l ' 
ra el pro hle 1 1 1 .1 sa n i tar i .  E 1 1 frn 1 1 t  d< '  la , · i s i c'J d 'Eco 1 10-
1 1 1 i a Pol 1 t ica S:rn i t ilr ía q 1 1e aq 1 ! Í  prcten<'m don,1r hi ha 
una  a l tra t<'l1d¡',nc ia c¡ue denorn in ,1 1-cn 1  EcorH m ia  Sa-
1 1 i túr ia ' ·p1 1 ra . . .  E1 · ident 1m·1 1 t .  aques ta ,· is i c'1 110 és  e., 
cl usi, ·a del camp san i tari i compr<'nrl rcm mt'.•.s be', l es 
d i ferèm il'S si rq1.1s < ·n 1  hn ·um<· n t  l ' l' ,·oh 1c i c'1 dl' l< 's doc
t rí 1 1 l's <Tonhrn iquc·s . :\ i x í .  s . ·t.>: 1 1 i r , · u 1  Su n·da . q ,w.  L' r i
c l  prhleg q t l l' fa a la I n t wrl11cci1i r1 /Lco1101 1 i ia de 
brica l l  : .5 ) ,  , t firnu qul' c l ( ' ,  qu < '  , · n  lïi l t i 1 1 1  t<'n, d d  
'l'l(]¡· :\. IX  l'S ,·a trl'ncar amh la trn<l ic i t'i d e  J 'Eco 1 1 om ia  
Pol í t i ('a ,  e l  lloc ('Prt t ra l  de la  teoria c l  va  oc  H par l a  
consideraci t'i d e  l 'eficii·11l'ia  <'n e l s  rn1 · 1-ca ts compe t i 
t ius .  La sn·a f1 111c1 c'1 prinl' ipal -d ·, · , · idcnt  , ·01 1 t i l l l( l l t  
ideoliil(ic- ('Ons is t ia  a de11 10,trnr < ¡ l H '  < ' Is  1 1w<·a 1 1 i s n1t ·s 
de la compcti·n< · ia  assq.(1 1 1,l\Tn la 1 1 t i l i t¿ac iú 1 1 1 <;, di
ca<; i complet,1 dds recursos de qui.· < · s  d i spt >sa, a . .  '\'o 
obs tan t a i :-.ii ,  , i  com afin1 1a  l o,rn Hohinson  (6 )  l 'El'\ J
nomia lm estat sempre, en pa rt ,  un , eh idc , !<, l . 1  idl 'o
logia dominan t  , l  cada [J < 'r íod¡· i ,  en part .  1 1 11 mi·tml P 
dïm (•<; t i g.ic ió ciPn t i fica, podríem e:-.pl icar la reoricn
tació <kl pcnsan 1¡· 1 1 t  < ·c ·on11mi c  portada a cap p1'] s 
1woclúss ics ( la c i tada rnptma amb la tradiciò de lï:>:
conomia Política)  en p· lació als canvis csd<·,· ing1 1 ts 
c·n el I 1 1,1 1T econiinl Íl' d l' k, nacions occiden ta l s ,  ks 
q uals havien e.\perimentat un;; prosper i tat  sense pre
cedents dcspn:-S de la Re,·olnció Jnd ustr ial i sense 
els obstades previstos en la tradició clàssica (que in 
('lnu la tr,H l ició  marxista ) .  L'atl 'nció e s  va clespla�·a r 
eles de les grans q üestions clàss i ques del d<'senro t
l lament i la distribució a qÜ¡ ·st ions cie petita irnpor
tà1 ,cia tals com "per què un ou costa mi·s que 1 111a 
tassa de té" (ï ) .  

Actualment, una part del pensament econòmic (des
prés de l 'anàlisi cr ítica <k les teories del capital i 
d el benefici en els neoclàss ics efectuat pels economis
tes de Cambridge ,  Piero Straffa i l oa 1 1  Rohinson fo
narnentaln1ent) ,  torna als enfocamc�ts dels clàssics de  
l ' Economia Polít ica, Smith ,  Ricarclo i \,fan: .  Aquesta 
revitali tzació cie l 'Economia Política enfront  de l 'Eco
nomia "pura" del n eoclassicisme suposa fixar el c<'n
trc d ' interès de l'anàlisi en la producció i la distribu .. 
ció del prod ucte, no e n  lïntf'rcanv i ;  s igni fica subr,1 t
Ilar la importància de la intPrdepenclència de la pro
ducció i no la d els mercats , i advert i r  que les rela
cions tòcni ques i i nstitucionals entre sectors produc
tius i classes socials són més crucials que les deci
sions de l 'agent econòm ic, consumidors i em preses 
agru pats segons Ics funcions que exerceixen en el mer
cat. Tanmateix( una al tra part del pensament econò
mic actual segueix la l ínia neoclàssica de l 'Economia  
"pura", i en  tractar l 'objecte d 'estudi de  l 'Economia 
( la producció i la d istribució de la renda) obl ida que 
aquesta producció i aquesta cl istribuciò estan forta
ment in terpenetradcs amb les relaci ons socials i ana
l i tza el problema de !'escasses<} des d 'tm a ngle for
mal, sense q ual ificar els supòs i ts bàsics cl 'ordt'nació 
<le la societat ni l 'estructura i el funcionamc1 1 t  d'a
questa, encara que cis problemes econò111 ics prenen 
forma -i ·  fins i tot s 'originen i presenten d 'una ma-· 
nera concreta- a part ir  d 'aquesta societat . 

Adopten, en suma, la societat com a punt cie partida 
d'una anàl i s i  que, al capdava ll, es convertei.\ en la 
racionalització del que ja ex isteix .  

L'Economia Sanitària neix c4uan  s'apl i('a l 'anitl is i  eco
nòmica al  fenomen <lc la producció i la distribució 



¡ J < - ]s Sl ' l' \"< ' i s  oft' rts pC'r L i n d ústr ia san i tú r i a .  considl'
rada ,  aq 1 1 t •sta, l 'Olll  nn factor l l l l'' l ' ll lrl' cis dctermi-
1 1 a J 1 tS d , • I  1 1 i ,  e l l  d t •  , .d 1 1 l  d ' una pohlal i r\ Dl '  l w l l  1 10 1 1  
a r ¡ 1 1 i podem p: 1rla r  d ' 1 1 1 1 :1 F:co 1 i r 1 1 1 1 i a  l'ol í t ica San i túr ia 
i d ' 1 l l la El ·l > 1 1 0 1 1 1 ia  San i t .\r ia "pura " .  l . ' r ·spl '<: i a l i t7.ac i c', . 
p l ' l  q 1 w  " 1 posa d l ·  1T 1 1Ú ncia a contt · 1 1 1 ¡ 1 lar  l a  !! loh,i l i 
'.a l .  p ropic ia ,  j 1 1 n L\ J l l(' l l l  cnm l · l s  i 1 1 tt ·n·ssos dominan ts 
q 1 l l '  J H J (.'.ncn per 1 1 na un i ,, · rs i tat 1 1 l iop1nc·1ü f 1 1 1 1 c ionaL 
pJs l 's tud is  d ' Economia S : tn i túr ia  "pu rn " .  

L '  n s  l.' \ t ' 1 1 1 pl l '> , ·ns  a j t 1 thra11  : 1  posar cognoms a ! ' 1': co
no l l l i a  l 'ol í t i c,1 S: tn i ti lria  i a l 'Eco1 10 1 1 l ia ' 'pura I cm1-
tr i l i 1 1 ir.t n  a la  defi 1 1 i c i lÍ dt · l  ll'l' lor .  

l k 1 1 1  d i t  q 1 J t '  l ï<cono1 1 1 ia  Sa n i L'tr i : t  n t · i,  q 1 1 :rn s 'apl i 
ca la teor i: 1  l'L·o 1 1 ,\ 1 1 l i l' : t ,1 l fr1 1nrnc1 1  d t '  h pro d 1 1cl· i ·í 
i J :¡ d i , tr i l , , , c  ió de l s  sen-c i s  ofprts per la in c l t', s tr ia s:1-
1 1 i t .'1 r ia ,  c ·o1 1s idcrada corn 1 1 11 factor m{· s  l 'ntrl '  e l s  de
t , , rn1 ina nb del n i n· l l  d , ·  sa l t 1 t  clc- la pohl : 1c i t'1 . 

. \ i \ Í  el 1 9(l·l , ] ' , tr . t Pn · 1 1 1 i  '\ol ie! ,  A rrn\1', t ·o 1 1 s i d t 'r : 1, ·a 
l 'dic i c'.·nc ia d e  l : t  i 1 1d {,stri ,1 san i túria nonl -amt·ricana 
prl 'ncnl  corn a no rma c l <: ref¡· ri·n<:i ,1 la  c l ' u 1 1  n1 l ' rca t 
co 1 1 1 ¡w l i l i t 1 .  ide,1 l i t?aci c'1 del lJ 1 1e pot ( '\ i s t i r  a l e s  ¡ni 
meres fases ci e! capital isnl l ' ,  qnan aq t ) ( 'St  l' ra conc 1 ir
rl'ncial i els rec ursos s 'ass i (.'.na ,, ·n <'1 1 f1 1 11u i'l d ' 1 1 1 1 s 
preu,  que  res 1 1 l t:1 ,Tn del l l i mt· joc d 'of nta i d P 1 1 1a 1 1 -
c l a .  l .PS L'O J t l ro\., 'rs i ( 'S C' 1 1 tnrn a co 1 1 1  or(.'.an i t zar 1nr· ,  
di cit ·n tmcnt la  inc l i'1stria sanit.\ r ia  (debat nwrca t \ ( ' r 
s 1 ;, naciona l i tz,tl' iÚ\ es ,·,rn ('Stt·ndn· per Lt  c l(T: t c l : t  
de l s  se ixanta per  a remf' tn: i n frnct1msame1 1 t  i donar 
pas a u n  emp insnw r¡ue,  per hnca cl ' t 1 n  clt ' ls sf 1 1, mt's 
conegn ts rcpn•,t • 1 1 tants l ' anglès C 1 1 lye r ) ,  s 'al l 1 1 11ya ch
l'('srt ·c· 1 i lac i c'i : 1hs t rada pn a apli('a r  la teoria econò
m ica als prohl ( '!llt:S q uot id ians .  Aix í  din l 'esmen ta t  
Cn lè-Tr lli) : " l'l'r a , 1 q 1 1 el ls  q tH' cnrnideren q1w ! ' t•s<'JJ
c ia l  c l < '  l ' nrgan i Lwci c'i c l ' 1m clt'termiJ iat  pa ís d ifíci lment  
(· an, · iarà c l c- manera s 1 1 l islanc ia l  en un h i tur  imnw
diat .  aqt 1est in tc·ri·s empíric i e.srwcifiL· l c l c - l ' Econo
mia San i tàri :1) 1Ts1 1 l ta da rnnwnt e l  mú útil , ¡  les
decis ions  pol í t iq t ll'S han de ser inH t 1ú!t�s pels c·c onn-
1 1 1 islt 's" Es tr:1 <: l: 1 .  dom s ,  d ' a pl icar les t<'Tni 1 J ues d l'
cos t- lw 1 l l ' fll' i a la mi llora e l l' l 'eficiència c ie Ltss i (.'.na 
c iú  d ( '  1T1 ·n rso.s d ins lf's i n s ti tnC " ions existents .  i c l ' l's
li 1 11a  r. t'S tad Ís ticanwn t ,  ecorwmt'· tric,1 men t, les f 1mcions
de procl t 1cció i clemancla d \1 te1 1c ió ,an i túri a  per a l l l i 
l lo ra r  la planificacic'> i l a  prev1s10 a l larg term i n i .
t\isò t'S l 'Econo l l l ia Sani t.\ria "pu m " .  Es ¡wrsq:rnr· i,
la  raciona l i ta t  teòrica en les decis ions sobre assigna
ció de  ,·cc 1 1 rsos , atcnin l-Sl' a l a  wndah i l i ta t  econÚ1 l l i 
ca de les d i fert>nts col·lo_cacions .  he'· ,1 n i H· l l  es tata l
-l'hning l'rogamming Sys tt•m als Estats  Uni ts o
l 'homòlet! fr.irn ·i·s ck lhtional izat ion des  Choi .\ Bud 
getaires�. hi· a r 1 i , el l  c l ' , m itat d e  ¡irod1 1cció (hospi
tal , per exemple ) .  sense qüest ionar ks c lacks d 'cstrnc
t1 1 ra c¡ 1 1e  ( ' 11 nornbrose, ol'as ions ,nposen Ull gra 1 1  c l ï r
raciona l i tat  soci , i l  mol t  snpcrior al que sï ntcula p; 1 J 
l i a r  p c · r  a l t ra harnla .

Fer  Economia  Pol í t ica San i t;\ria en a q 1 ll'St na í s  L's, 
per esPmplc· ,  t •stucl iar l'i sector farrnac·i· u l ic .  Per " 
il·l ustra r  aq ues ta a fi rmal' iÓ ,·ew·u ( ' ]  paràgraf c ¡né' se
g1 l l ' is  n l re t  d ' 1 1 n  a rt i cle de Fi· l i x  Lobo (D) .  01 1 es
ni:rn tt'.· i m  e nfoca 11H · 1 1 t  ra d icalment oposat al c ie Cul
yer, c i tat  au tcr iormf'1 1 t  com a proto tipns d'econo m i s ta 
sa n i tar i "p11r" : ' ' La wlaci c', ex i s ten t en tre ! ' l 'strnct1 1 -
ra socio¡·c ·o11im1 ica d e · ! sector farnwcèu tic i l a  sanitat 
d ' 1 1 11 país negada per 1 1 1o l ts .  Fa poc u n  c · OlK'l!l l t  ex
pert britànic ,  A. J .  Culycr, ens va d ir que la indús 
tri, 1 farmacèut ica i !'t•conomia c le la  s:1lu t  eren c los  
tl'mes totalmc ·nt  a l i f'ns .  Aquel la ser ia  cons id erada com 
u n  sector i ndustrial rnc'· s ,  que t•s l i m ita a posar a d is
pos ic ió cle metges i pacients certs béns,  clt' fo rma 
er1 tot anúloga a l  que fan cons tructors i fabricants de 

te i x i t s ,  .s ubmin is t rant  maons o l len t;ols Jll'r ,t t'ci 1 fi ca r 
o equ ipar  n n  hosp i ta l .  ;\Jomt'.·s la farmacol ogia co11 1 a
d i sl ' i pl i na c ient í fica , amb ds medi came1 1 ts r ¡ue rks
cohrc i, ,  in f ! 1 1 i ria  en la , i t1 1aC" iÚ sani túr ia a lran':s d ' u -
1 1 . 1  1TL 1, · iú c l ï 1 c cloll' ti·u1 ica .  ¡x·rú mai  soc ia l .

:\ la  nost r:1 n ianera e ll' \'l' l Jrl', l a  ¡lt'rspl'ct i ,·a correcL1 
, · s  cornpl c · t:rnwnl d iferent .  La i n c l ú,tria Í:t r1 1 J ; Lci · 1 1 t ica , 
, t l nw1 1 �·,, t ' l l  c · l s  p:l1 sos c : tpita l i s tes no C'nfo nsats en cl 
suhc l , •, (• 1 1 rotl l : t rnf'nt .  i nAuc i x  c it· manera dccis i , ·a sobri • 
lot  c l  sector  san i t a r i ,  fins a l  p 1 1 1 1 t  que· l : 1  s i t 1 1 a C ' i c', : , c· 
tna l  d,· Li 1 1 H' c l i l ' ina l 'Om ,t ttcn ica i d l' les n·lac io 1 1 s  
socials r ¡ 1 1 , ·  t:i n· 1 1  cn torn d ' c · l la no ¡xH lcn  scr  , · 1 1 1 < , t · ,  
'l' I I Sl' rcft·ri·n C ' i : t  a Ics  ca r:1ctcr ís t i q 1 1 r·s  estr 1 1 cl 1 1 r: 1 l s 
c l ' . 1q 1 H' l l a  b ranca p rod 1 1 d i \  a l'cr a 1 u 1  c · c ·ono rnis ta h i  
ha d ues raons s imples q t J t '  j 1 1 s t i fi c ¡ 1 H · 1 1  a < ¡ 1 1 é·,t:1 pc· rs
pt ·ct i ,·: 1 . En pr imC'r lloc, c:I sector farrn.t c  è·u t ic ahsor 
l ) ( ' i s  una nota l ,le massa de· rccursos c ¡ 1 1c ; )( ) c l r ien ser 
d l'd icats a t 1 ,o, san iL 1 1 i s  , t l t l' rl l :1 t i t 1 s . pohl ' I ' a ) l )h lw-
1 1 l ' Íil' i s  soc ia l s  , 1 1 ¡w riors. ,\ E,panya tal , ·osa e'·, p< 'r
fectamf'1 1 t  pla1 1 tc · jahlr "  des del nH"rn·nt  ('n q 1 1 è· n , ,'·s 
rk la n l l ' i t . 1 l  de l ( ' s dcs ¡X',t's d ' ,h, is t , · tH ' i :t sani t ,1 r ia d , ·  
la  Se\!l l rt : ta t  e ·, c lest i 1 1t'n a , ·01 1 1 pra c i t ·  mt>d ictnH' nh.  
f.n segon terme, Li i ud ust ria farn1ac1· 1 1 t ica gc1wra dc · 
m,rnda amb 1 1 11 dl' l s  apare l l �  publ ic i tar i s  1 1 1 C:' , t'\ t r·n 
sos, co 1 1 1 plcsos i s ubt i l s  (J l l L' e s  p 1 1 t1 1 1 i  i 1 1 i . t g inar . En ( ' !
proct's d 'aprenl'nta t,<.;e que ahraç·a tola  la  de ia c l ' un
1 1 1dt1c· t • l s  irnpactes reh 1 J ts d urant la  formaci<'> 1 1n i 
,·prs i túri,1 pocll 'n < ¡ul'dar nc1;a ts ¡wl cúmul  d '(' s t írnuls
c ¡ 1 1e rqi de Ics crnpwses fa rmaci·1 1 t i c ¡ 1 1 cs .  Al capda
\·a !L ac ¡cll ' l l a  1 1 1 ,i tei.\a formacic', t •s , t · 1 1  Ltmhi· a fl'ctada
¡wls el i ts cst Ínl l l l s .  n( ' s 1 1 l ta a i, í  I J lH ' .  po ts1 ·r .  l' l det er
minant últim ck les pràct i q uf's terap,· 1 1 t i qucs moclcr
nes no s i l!t1 i realment cl co1wi ,cmcnt  l ' ient ific ,  s i nú
els depar taments ck vcnclt·s dc les ¡ ·01 1 1 pa 1 1yil'S lar-
111act'· 1 1 t iques que el m,tn ipu l c ·n a la Sl'\'a conn•n i i·nciü .

¿QUÈ FA UNA M AnRIA COM L'ECO NOM IA 
POLÍTICA SANITÀRIA D'UN PAÍS COM AQU EST? 

L'an terior no obsta pcrc¡1 1& les tècn i q ues ut i l i tzacks 
rer l 'Economia Sani túria "pma" poden ser ut i l i tzades 
c ·n d con text hispà, sempre que s 'esc ul l i  d nivel l  cl 'a
p l i caC'iÓ ¡X'rt intnl  coneixent les hipòtesis tant e.\pl íci
tes com impl íc i tes cL1 c ¡ 1 1es tes ti·cn i c ¡ 1 1 ( 'S .  En concret, 
crci l'm q 1 H' per a l 'aplicació cie l 'Economia Pol ítica 
Sani l .'tr ia ( incoqxmrnt la "pma" amb les l im i ta cions 
ahaus exposades) a !a  uostra real i tat socia l  s 'han <lc 
d i s t ing i r  tres ni\'clls : 

l .  Necessit r ia n1c: ionali tzació  i augment d 'eficiència 
c ld s is tema san i tar i  com. a part molt important de la 
base econòmica <1t 1c permeti una sortid,1 capita l i s ta a 
la crisi -rc ·s taura n t  la taxa de beneficis- i 1m,, con
sol idació clemocrúlica . 

2. lncuqxiració de les Ciències Socials l ' l1 general
al discurs teòric dl '  les Ci ències cie la Sain t .

:J . I ntC'gració cle la Sani tat en la pla n i ficació social, 
t'n!esa a c ¡ ucst,1 l'Olll l 'o rdt ·nació pros¡)('diva i l'ohercn t 
del conjun t  soc ia l  (ecnnmnia ,  formes de vi. da ,  va
l ors, etc . ) .  

Veiem amb una m ica més de de ta l l  cada un  d'aquests 
tres nivell : 
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El primer \'a tenir una exemplificació (Jqant a inten. 
cinns en cl Pacte de la \!nncloa. ·l'i qu,d parlaYa con
tínuament, tant en gc1lt'ral com en cl capítol df'sti
nat a la Scgurdat Social, de racionalitzar, simplílkar. 
estalviar costos, cte., St>nse alterar c·n la cosa fona
mental les dades d'cstrnctura. Crec que en ar¡tH'st 
nivell és on mc'·s cabuda té l'Economia Sanitària 
''pura" juntament amb moltes altres ccses corn, per 
exemple, la introducció dl' tècniques neocapitalistes 
de gestió. 

El segon nivell (incorporació de Ics Cic\nc-if's Socials 
t•n general -Economia en particnlar- al discurs teò
ric de les Ciències de la Salut)té ja un cert caràcter 
de canvi cultural que transcendeix encara que no ne
cessàriament, a Ics reformes neocapitalistes que la so
cietat espanyola ha d'escometre en la via rdorrnista 
de transició al socialisme. Resulta molt interess1nt un 
article de Ramon Espasa (10), on entre altres coses 
diu: "Urgeix plantejar-se un canvi epistemològic en 
E'l si de la ]\'fedicina ( ... ) canvi que naixerà de rela
cionar dialècticament els coneixements socü1ls amb 
els biològics. Són les relacions socials les que en 
última instància ( ... ) construeixen el concepte de 
salut". 

El tercer nivell (integració de la sanitat a la plani
ficació social entesa, aquesta, com l'ordenació pros
pectiva i coherent del conjunt social) apareix tan llu
nyà com Xina o Cuba. La planificació d'un sistema 
social, com a totalitat orgànica d'estructures en rela
ció, és insuficient si úricament s'até a l'eficiència (de 
racionalitat privada, capitalista; de racionalitat social, 
socialista). S'ha cie contempbr la necessària coherèn. 
cia entre les forces de producció, les relacions de. pro
ducció i la superestructura. Dit amb altres paraules 
es tracta de compatibilitzar supervivència, canvi po
lític i canvi cultural. 
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�3/3 LA POSICIÓ DE L'ECONOMISTA A L'HOSPITAL 

<:alni('l \!:\SFl'HHOl.L 

INTRODUCCIÓ 

. \ cu11tim1,tè iú tr,1d,1ri· d 0 (''.posar com 111ps hr('unwnt 
11tillor L1 prol,lcrn.·1tic.t acl!lal dt' l'eL·onomi,la e11 "l 
, etili]) hos]'1laL1ri i lc·s st•,·¡·s possibles ,·ics de sol11ciú. 
DL111ad.1 la 11t-ct.·,sitat r¡11e la comunicació signi. de 
pwfrri·11t i,1. no 1nolt <''.knsa. he d('s('n,·ol11p:1t ('l terna 
dins uncs lí11ies molt g,·rn·ralilzades, sense detallar i 
intt-nt:mt trobar 1mt·s solucions q1w p11g1•in t'·sser cl 
p1111l de particl.1 [)t'l" l'adivaciú i el cif'W'Tl\"Oii1p:t111t•11t 
d,· la nostr:1 L'srx·<·i:t!itat: l'economia hospitalària, cn
t('IH'nt aquesta t'Otll Li din·c'Cic', i ht gl·slic'l ckls hospi
tal,; i !'a¡x1r{aci<Í t'!l f rerf-fior/.; (!IH' p11,g11i sorgir t•ntrC 
a, ¡ni·.sh i cl sc·t1 ('J1ton, social i ('C'on<'rn1ic. Cs en 
aquest pt1nt. t'n , inc11lar l'hospital arnii el .sc11 en
torn, qnan es prodneix el pes dl' J"econo,nia hospita
litria. a l"t-cnnornia sanitúria. t•11tc·rn·nt la prirn('ra com 
h pma :.restió Pmpresarial i la st·gona l':111,disi t'CO
nim1ica aplicada a la Sanitat i als sc·nTis socials. 

:\ix,\ no obstant, i des del meu punt clc- ,·ista par
til'11lar. t.·nT q11(' ,',, neces.sari. gairf'bi- diria qnc im
pr('scindihle. que tot <:"conomista hospitalari. c-rnwgui 
i ¡·s trobi vir,cuht a la temia econòmica sanititria i 
, ic<'' crs,t. pni., qut· amlHlús aspectes són ncct·ssúria-
11w11t complementaris, 111ai cxcl<wnts. 

L SITUACIÓ LABORAL DE L'ECONOMISTA 

El 1110111ent laboral actual i'·s detcr111inat v·r l'escasse
tat de llocs cie trdiall a tots els ni\'l'lls i. nn tant. 
am h m e.\pectntiva professional no gain· - Psperan-
�·adora 

En a ,t<·sta sit11aciú certament cnt1c·a, l'economista 
es ,·e1, immergit en 1111 estat dïnsatisfoc-ció i d'una 
1llllla rPalitzaciú profrssíonal en molts casos, cosa qut: 
a mitjú i llarg tenne pot comportar 11na dcsprofossio-
11alít,�tció i, en cnnscr¡iii·ncia, crisi clïckntitat. 

IL SITUACIÓ l TASQUES DE L'ECONOMISTA EN 

L'HOSPITAL 

L'economista, cn111 la gran majoria de llicenciats s'ha 
d'adaptar a llocs d( ' tr('hall molt espèc'fics i cm1c1T
tan1ent l'II l'hospital, determinat a les tt'-cnic¡ues e111-
prcsarials que a conti11uació d1·scriurem: 

o) Tasques 1·¡·oni1111iq11t·s i fi11,rncc·res.

li ) Tasques d
º

organitzacit'i. 

e) Tasques d'avalnació i/o aportac-ic'i cl'clí'ments de
,·alorac-ió ,ohre els diferelltS aspectes .

Això referit a Ics tasrl'1es qnl' acostllma a realitzar. 
Sohre la situació i stat11s en (Jll<\ es troba ]'ccnnomis
la a l'hospital, tamh,· la podem diferenciar ¡•n tres 
grans grups: 

o) Gerencials.

l>) Direl'c-ic'¡ t'l'Onc'nnil'a i administratiYa. 

e) ComandanH·nt internwcli c¡11alific,1t t,�cnicament.

Ill. COMPETÈNCIA AMB ALTRES PROFESSIONALS 

DE CARACTERISTIQUES SIMILARS 

Desprès d'haver definit ¡]e manera glohal les posi
cions i tasques en què acostnmen a trobar-se els l'CO
nomistes hospitalaris, ens ,·eiem c1úront <lc la compe
tt'·ncia que sorgeix per l'acCt'.s als esmentats llocs de 
treball per part d'altrPs professionals de caracteristi
q1tt•s ,imiLus, co111 podi'n i'·ss¡·r llicenciats cl'ESSADE. 
!ESE, Professors \1crcantils i fins i tot a vegades,
enginyers, informàtics i estad ísties.

A què és degut? Crec que a la indefinició professio
nal de l'economista, que comporta que l'accés a de
terminats llocs de treball no sigui exclusiu del mateix. 
A m,'·s, crec q1te a<111est problerrn1 no es produeix no 
tan sols en el sector hospitalari, sinó en tots els al
tres, sinó que s'està aguditzant i un indicador clar <'.-s 
la creixent aparició d'escoles professionals de Direc
ció d'Empreses, ciències dels negocis, etc., que com
pliquen la situació aportant nous professionals i, en 
conseqüi·ncia, augmenten la cm11petènci,1 i, per tant, 
la pèrdua de llocs de treball per a l'economista. 

IV. LA INDEFINICIÓ DE L'ECONOMISTA.

PROS l CONTRES

:\qiwsta d,·finicir'1 que hem corn_ental antt'riorment, 
comporta 11na situació estranya, t'.·s com un gos que 
l'S lllOS'it'ga !,i c-11a. t'.·s ;1 dir. 

La indefinició professional illl11liL·a nn tenir clc•finits 
pn a l'ec-onnmista uns llocs dl' treball !llolt concrl:'ls 
i als quals nom{s pugui tenir aCl't'S dl Jllatci.\. D'al
tra banda, aqtwsta situ,1ciò es cm1,-ertf'ix en 11na cir
l"ircrnnstànci:1 Ll\ornlilc. pt1i'. c¡111· t'il no ('Star ('llllllar
cat en um's tasques molt t•specífiq111·s, ,·Is economistes
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acostumen a tenir accés a les tasques més cli\'erses i, per tant, la probabilitat d'accedir a 1111 Jioc de treball augmenta considerablement, malgrat que ho repeteixo un cop més, la competència amb altres professionals és cada vegada més gran, Crec que és una situació molt complexa i que ha de valorar-se detingudament, si és que es desitja solucionar, i per tant, decidir-nos per la primera opció. Restringint-nos a l'hospital, l'economista es troba amb el gran avantatge que representa cl subdesenvolupament considerable de Ics tècniques empresarials a l'hospital, comparant-lo amb altres sectors, pel que l'aplicació d'aquestes tècniques mitjan�·,rnt l'extrapolació d'experiències conegudes.juntament amb b investigació i la possible creació de noves, comporta partir pràcticament de zero i crear un sistema de direcció i gestió empresarial hospitalària assequibk i adaptable a curt tem1ini a tots els hospitals del país. Aquesta pot ser una de les importants tasques que els economistes que ens trobem vinculats als hospitals podem aport'lr. 
V. ESPECIALITZACIÓ l ADAPTACIÓ DE L'ECONO·
MISTA AL CAMP HOSPITALARID'entrada, ens trobem amb un tipus d'empresa generalment desconegut per l'economista, en el· qual, i com ja he dit abans, les tècniques empresarials són mínimes en la majoria dels casos i, normalment, deficients. A això hem d'afegir que l'hospital, per tradició històrica, ha estat governat fins ara per metges. Per aquest motiu i partint c.le la premissa que l'economista ha d'estar en els llocs directius d'aquestes institucions, haurà de trobar-se la fórmula rlC' readaptació i comccució d'uns òrgaus directius d'aquestes en els quals hi haurà metges, economistes, sociòlegs, infermeres, etc., i és en aquest punt d'on sorgin\ potser la dificultat més gran: haurem de trobar imprescindiblement, un llenguatge comú ,ds diferents professionals, amb el qnal es pugui entendre sens•.> que els interessos, motivacions o qualsevol altre tipus de circumstàncies pug1iin provocar diílcultats i de.,enteniments, i que, per tant, es pugui realitzar la més bona gestió per a l'hospital. Davant aquestes dificultats amb les quals l'economista es pot trobar, crec que seria interessant, és més, crec que seria necessari, que la integració de l'economista a l'hospital hauria de venir precedida per 'una introducció tcòríca i pràctica del que és l'hospital, i del seu entorn social i econòmic, temàtiqnes que a grans trets podrien ser, entre d'altres, les següents: 

Hospital 
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Funcionalitat { Circulació Arquitectura Enginyeria 
Anàlisi dels serveis Administratius , ;\fotges Generals 

{ Organigrama i presa de decisions Organització i gestió Ordenació de la infrastructura foncional. 

Entorn Econòmie Social 
Economia de la Salut Economia Sanitària Sociologia Sanitària Demografia Epidemiologia Serveis Sanitaris Entorn social cultural i fonna d'organització de Ics relacions de producció. 

La forma i el desenvolupament d'aquesta especia li tzació podria variar segons les necessitats, els recursos, cte. És a dir, es podria prendre com a pnnt de partida l'cxperit\ncia rn&dica amb les "residències .. cie postgraduats que realitzen els llicenciats en m{'dicina en- els hospitals, per exemple, o bé, en el desenvolupament i la irnpartieió cle cursos d'especialització teòric i pràctics, Sí'minaris, dc. 
VI. ¿COM l EN aute POT INCIDIR EL COL LEGI
EN AQUESTA ESPECIALITAT?D'entrada, el Col·legi poclria incidir com a gnip de pressió, en una possible inclusió clc l'especialitat clins cis programes d'estudis pertinents (la fi és cl rec011ei:wment cie l'especialitat i la forma com ja he dit, podria variar segons les circumstàncies), com en l'organització de reunions professionals periòdiques d'intercanvi i valoració de treballs, experiències realitzades i problemàtiques comunes. També en l'organitmció de seminaris i cursos de reciclatge, etc., assolint amb tot això l'obtenció i la defensa del stat11s que correspon a l'economista clins el sector i del qual actu,dment està marginat. 

Abril 1979. 



6 / 3/ 4 LA GESTIÓ DEL SERVEIS SANITARIS

Llorenç SOTORRES I BARTOU. 

Pt:r comen�·ar, cal aclarir que, en fer aquest petit 
treball, no es pretén cie cap manera frr un estudi 
aprofundit dd que és o hauria d't'sser la gestió dels 
Serveis Sani ta ris, sota cap conceptf'. 

f\ orni·s es vol llançar una sèrie cl 'idees, cada una de 
les quals podria ésser objecte d'estudi i aprofundi
ment. Esperem que realm,�nt ho siguin per bé de la 
Sanitat. 

Tampoc no hem de pretendre ser originals. tot d que 
clirem és només fruit del seny i no tl'acurades inves
tigacions ni estudis teòrics, encara que alguna cosa 
hi ha. Tothom haurà pensat alguna vegada en ter
mes semblants. 

Finalment, les poques idees innovadores. si és que 
n'hi ha alguna en aquest escrit, no són meves sinó 
que són el fruit de converses amb els companys eco
nomistes sanitaris (o vinculats amb la Sanitat) i espe
cialment amh en VicC'm; Ortun. del qual he qual he 
aprofitat, en part. un esquema que em va lliurar. 
Dit això, crec que hauríem d'aclarir què s'entén per 
Sen·c·is Sanitaris. 

Podríem dir que cis Serveis Sanitaris són tot el con
junt de recursos, de tot tipus, assignats a la millora 
i la cons('rvació de la ,alut d\1;,a col·lectivitat. Els re
cur,os seran, evidentment, humans, organitzatius, eco
nòmics, ideològics, etc. 

Si acceptem aquesta definició, veiem que els Serveis 
Sanitaris són quelcom de molt més ampli que el con
iunt d'hospitals i ambulatoris de què disposa un país. 
A mi-s de la xarxa assistencial que, d'altra banda, 
fomPÍx nomi·s un petit ajut a la recuperació de la 
salut, tot essent la més costosa, tenim tots els serveis 
cie tipus no assistencial, higiene, educació sanitària, 
mesures anticontaminants, prevenció de malalties, etc., 
que són els que forneixen la ¡XJssibilitat no de recu
perar la salut, sinó de mantenir-la i millorar-la. 

Amwst segon conjunt de mesures el podem anome
nar política cie Salut Pública. 

Al nostre pa1s, com a molts d'altres. la xarxa assis
tencial {·s un híbrid format per la iniciativa pública 
i privada que podríem dir c¡ue "cabalgan juntos y 
tarnbièn ren1cltos". 

>Jo111c'·s cal dir c¡11t·, per a obrir una clínica pri\·ada, 
c,il l'11 potst'r 11w11ys requisits i es tenen · menys orien
ta,·iom i 11ori11alin•s que per ,t instal·lar una fàbrica 
d l' s.tli;1ks. per cxL·rnplc. 

J',·I c¡1I<' Li r<"fni·ncia a una Política de Salut Pública 
111l<l!r,1cla. c'-s possihlt· c¡u(· actualment estiguem en
trant t•u 11na etapa clï111pub i reno\·ació, però això 
(!('p,·11 p1·1Ti,anu·nt cle la Política ... 

Per a dr1r a l<'rillt' 1111" l'olitica Sanitària efica�·. es 

nccf'ssari acceptar el paper fonanwntal que l'enfoca
ment epidemiològic pot aportar. 

Per a poder rnmhatre cl•; f.tc:tors que desequilihr<·n 
i contribueixen a la pèrdua cit- la salut, c'.-5 absoluta
ment nPcessari descobrir aquests factors, controlar-los 
perquè la salut no es perdi. 

Es tracta de tenir cura de la col·lectivitat i no drls 
inclividus. 

Veiem, doncs, que la Salut i·s un tema on convergei
xen molts factors. ambientals, psicol<>gics, en gran 
mesura de política econòmica, ideològics i, no prin
cipalment, mèdics. 

D'altra banda, gestionar aquests serveis és quelcom 
de menys senzill i lineal que hom no podria suposar. 

No es tracta solament d'aconseguir uns objectius fi
xats com a propis d'un hospital o d'un centre de 
salut. 

Ar1ucst aspecte tamhé és gestió sanitària i no es cli
ferè·ncia gaire de la gestió empn·sarial, encara que 
tampoc no es poden a¡)licar les tècniques i la filoso
fia d'aquesta d'una manera taxativa. 

A Catalunya, i·s molt important d sector d'hospitals 
privats cie finalitat i vocació públiques i, aquí, la 
gestió rics d'una perspectiva pmament empresarial 
no té cap mena cie futur, eles del punt de vista d'una 
sanitat al servei de la societat. 

El gestor d'un centre d'aquest tipus no pot prescin
dir de les condicions socials, ambientals, etc., que 
conformen !"àrea en què l'hospital dóna el seu ser
vei: per tant, torna a sorgir la importànc:ia que aquest 
professional sigui quelcom més que un empresari, ha 
de ser, a la vegada, un entès en Salut Pública. Ha 
de veure els problemes que convergeixen al seu hos
pital des d'un punt de vista "epidemiològic". 

Però la gestió dels serveis sanitaris comporta l'assig
nació de recursos, la distribució del P.N.B. assignant 
una part a la Salut, en funció de la capacitat i d'uns 
objectius donats per l'elaboració d'una Política Sani
tària. El problema és molt més ampli que la gestió 
particularitzada de centres. 

No hem de caure en l'error cl'afirmar aquí tpic, ja 
que la salut d'un país depi·n en una fortíssima mesu
ra de l'economia i l'organització social d'aquest, la 
gt·stió i, per tant, la decisió en matèria sanitúria ha 
d'ésser a mans dels economistes. 

Tampoc no podem estar d'acord (]lli' ac¡uest poder 
de decisió estigui centralitzat en ks professions nue 
tradicionalnwnt han estat considerades co111 les úni
que, s,u111<u1cs 1 que veiem que, per la seva forma
ció, norni·s cobreixen una part, força minsa, de tots 
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els as¡><·ctes <¡11(' abasta la sah,t, com i·s la de la rrc11-
peraciú d'a<¡ll('sta. Em referim naturalm<'nt fona
me11talmcnt a la proft-ssió mt'.·dica. 

Corn a e.x('mj)le, cal dir que la legislació vigent a 
l'Estat espanyol 110 permet a altres profrssionals (llit' 
els 11·dges Ltz·c<;s a la formació en Salut Pública. 

Això, naturalm('nt, <'reiem que és 1111 eror fruit d'una
determinada visió c!C'l q11c és la sal11t i d'una corTP
lació cie forces concrl'la. 

Per e.xprnple. per a fer front a la tasca estaclística q11e 
comporta cl treball epidemiològic, <'Stà professional
ment mi·s capacitat un llicenciat en Cii·ncies Exaclc's 
q11c 1111 metge, i per interpretar i treure conclusions 
dels rcs11ltats ho estan també, més que <'li. un econo
mista i 1111 sociòlPg. 

Creiem que la Salut Públi:.:a ha de ser matèria tr,1c
tacla interprofessionalnwnt, on coHahorin naturalm!'nt 
el metge, prrò també l'economista, el sociòleg, el 
psicòleg, l'estadístic, _.¡ físic, el lt>gislador, etc., sense 
preponderàncies establertes. 

La Salut Pública és 11na 110\,t cii·ncia social i 110 Pl 
resultat <lc l'aplicació cie les ti·cniqut·s mt'.•clic¡ues. 

A.questa nova dència social, tt'.·. com la majoria cl'C'11-
trc ell<'s, co111ponents q11,• corTc·s¡xmc·n a cada�cuna,
però qur afegits donen 1111 resultat particular, clife
rf'!1t i més .idequat a la r<'alitat. 

Si considerem (luc l'Economia, com pasa amb la \la
temútica entn• Ics ciències físiques o de la natura, 
pot és�cr el llrnguatge ('omú. 1·n tant que qualifica
dor, de les ciències socials, el paper ell' l'economista 
<lintre la Salut PC,blicH no hauria pas dr quedar en 
segon terme. 

L'C'conomista. com a orofrssiona l i P<'r la St'\·a for
mació. pot de,en,·ol11p:1r tasq11es tèc11ic¡ues rc·laciona
des amb J'administradú dels hospitals i dels altres 
centres sanitaris i socials (funcions comptables finan
ceres, <l'organització, d'aprovisiona111n1ts. prn¡.(rama
ció, etc.), però també té cl dret i Pl deure e) social 
de participar en l'elaboració i la ¡xista t•n pràctica 
de la política sanitària al srctor públic. 

Per a dcse,wolupar aquestes funcions correctament, 
des d'un punt de \'ista sanitari, l'economista no pot 
pretendre desenvolupar-�c amb exclusi\ i tat ( º ) i ha 
de fornir-se d'una formació sanitària (com ho necC's
siten d metge i els altres professionals que vulhrt.1in 
exercir en aquest camp). 

Creiem que aquesta formació només <'S pot donar C'n 
una escola professional de la Sanitat, on es prepari 
qualsevol professional en les trcniques de l':tdminis
traeió de centres sanitaris o en la Salut Pública, rN·o
llint totes les aportacions i cis punts <lc vist,1 :¡ue les 
diferents cièncirs poden fornir. 
El correcte tractamrnt del problema sanitari rcq11e
reix amb urgència que s'impulsi la creació d'aquesta 
escola que proposem. 

( º ) Com, de fot. SC'mhla que hn pret,·ncn ::tltrC'S grups 
profrssionals. Ili ha n0tíciPs qUl' al \!ini,tni dC' Sanitat 
i St·g11retat Social, s'Pstà tramitant la irn.:lw,ió de l'cspc· 
cialitat de Din·cció i Gerh•cia /l o.1·r1it"lt)ria dins la lici 
d'Especialitats \li·di<]ues. 
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6/3/5 ESTUDI DE L'ÀREA SANITÀRIA D'UN HOSPITAL l 

Sah-ador CASAS. 

L'estudi de J'Area Sanitària cl'nn hospital assurnei\ 
tota la teoria cie la regionalització hospitalària i sani
tària en ge!leral. 

Des del punt de vista de la T.E. de l'empresa. no hi 
ha una dimensió optima de ]·empresa hospitalària 
considerada aïlladament. A diferència de l'empresa 
convencional en f;Uè a major cost fix o d'estructura 
resulta un cost per unitat de producció més petit 
(conseqüència de l'abaratiment del cost variable), a 
l'empresa hospitalària passa exactament al revi·s: cnm 
niés gros és cl cost fix, d'estrnctura, és a dir. la di
mensió cie l'hospital, rr:és gros és tambi· f:'! cost va
riable, {,s a dir, el cost unitari per estada, segons l'S 
representa en ar¡ucst gràfic: 

Costos 

Producció 

Empresa convencional 

Costos 

Producció 

Empresa hospitalària 

En conseqüència: ¿quina és la dimensió òptiqrn d'un 
hospital? La dimensió òptima d'un hospital no exis
teix si no es posa en relació amb totes les necessitats 
hospitalàries. És a dir, en no haver-hi una dimensió 
òptima des del pimt de vista econòmic la dimensió 
òptima només es pot <letenninar en funció <le Ics ne
cessitats. l de la recerca de la dimensió. òptima f'n 
funció de les necessitats, com aquella dimensió d'un 
hospital o d'una xarxa hospitalària que minimitza el 
cost en conjunt i maximitzar la utilitat, <le la recer
ca ,!'aquesta dimensió òptima, repeteixo, n'ha elf:' sor
tir tota la teoria de la regionalització hospitalària. 

La regionalització hospitalària és aquell model orga
nitzatiu de la sanitat que partint d'aquests criteris 
<livideix cl tf:'rritori nacional en àrees sanitàries cie 
tal forma quf' cada habitant d'aquell territori disposi 
d'un lloc conegut d'actuacions mínimes prop del seu 
domicili i aquest centr,) depengui a la vegada d'un 
centre de· superior complexitat i de prestacions, per 
tant, més especialitzades, i aquest, amb les seves 
àrees més petites que l'integrin, encara depengui d'un 
últim centre, l'hospital regional, del m,ixim nivell 
assistcnci:11 qlle la comllnitat es pug11i procnrar. 

ESQUE:-.1A DE REGIONALITZACIÓ HOSl'ITA
LARIA 

Ara, ¿_com es determim·n geogràfü:ament aquestes 
:\rees sanitàries? Es poden fer ·aquestes parti�1t de 
zero, i·s a clir, quan no hi ha equipaments sanitaris 
previs, com pot fer un país de nova creació, com va 
ser fa trenta anys Israf:'l. o 1111 país que acudeix a un 
important nivell de benestar i racionalitat sense tenir 
més que un mínim equipament hospitalari, com va 
sf:'r el cas clc Sui•cia. En aquests casos, s'estudien els 
factors teòrics que han de determinar les diferents 
àrees sanitàrif:'s; a partir d'aquest plantejament es 
constrneix tota la dotació sanitària en general i hos
pitalúria en particular del país. 

O b{: aquestes àrees no es fan a partir de zero, smo 
de l'f'quipament actual. reestructurant-lo, racionalit
zant-lo i determinant com es reparteix l'assistència a 
la població entre els diferents equipaments sanitaris. 
I aquí entren en joc una altra vegada els factors teò
rics determinants de les diferents àrees sanitàries. En 
aquest cas, cis factors st!l'an lògicament més amplis 
que en el cas que es parteix de zero. Vegem.los, com 
cis hem vist en !"exemple concret r¡uc hem realitzat, 
en estudiar 1'àrca sanitària teòrica de ]'HSCSP. 

En primer te, me, caldrà tenir en compte les caracte
rístiques dels centres hospitalaris i equipaments sani
taris en general de la comarca o la ciutat en estudi. 
És a dir, fer el mapa sanitari o inventari dels recur
sos actuals, característiques, nombre de llits, serveis. 
qualificació, possible reconversió, <.:tC'. És a dir, si 
J'IISCSP té 800 llits és cvidcrú aue tindrà 11n,1 àrea 
que depengui d'ell més petita qu� Ics residèncif:'s de 
la S. S., que en té 2.400. 

En segon terme, i un cop sabut, en resum, millorar 
el coneixement exacte rlc la utilització d'aquests re
cursos per part de la població, s'ha de saber quin ès 
el model real d'utilització hospitalària de la població, 
i-s a dir, respondre a la pre¡..,11.mta: on va la gent qaun 
vol rebre assistència sanitària'�
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Hi ha duc, lll·lncres de saber-ho: pn·(!1111L111t-ho a la \!ODLH'-: HECJO'-:.-\L!ZED HOSPITAL SYSTE\J. 
gent a través d'una enqu('sta molt :implia i. per tant. 
molt teòrica o ht'.· a tra\'és d(')s doctm1t·11t-' fi":1clmi,si() 
dels malalts als difrrí'nts hospitals L'irc.1 sanitària 
dels r1uals es prett"·n cletC'rminar. 

El procés tl".tqllf',t<'s cladl's. ha d't"·s,,c·r li1{!ictmt·nt llH'
canitzat i t•n el moment :1ct11al ja hi ha programes 
aclr•r¡11ats en aqtH'St scutit. En aq11est trC'ball s'han 
ad11alitzat la proccdc'-r1cia. <'l lloc ck Barcelona i de 
Catalunya cl"<m arribaven cis malalts C]tll' ingressaven 
a l'IISCSP, Hospital Clínic. H.esidc'·ncia Francisc-o 
Franco. 

En tercer lloc, i conegut ja e,ada111e11t c•I model de 
c?mportam('1,t ad11al, s'amplia aquest model amb pa
rametres no estrictament sanitaris. però també s'han 
cie tenir en compte en un c·stucli d'aque,tcs caracte
rístiques: el coneix<'nwnt c·�actt· d<'ls espais humans 
homogenis (barris, comarc¡uC's, dc.) :llnh conscit'·ncia 
de necessitats cornuucs, amb una irlcntit,it t•n ril'filliti
va qut> no l'S convenient que la dclimitacii°l d'11na :'irl'a 
sanitària pugni trf'ncar. No seria ('Orrectt>, "si no és 
absolutament necessari frr-ho, trencar t\na planifica
ció qne entenem que sr·1"ia incorrecta en barris o t·o
marques on tothom té hàbits dt> eclll¡x1rtament si-
milars. 

A Barcelona ciutat, concretament, hi ha dif Prcnts 
criteris de di\·isic'i, però finalment s'ha acceptat la dP 
la Federació d'Associacions de Vcins com a mt'.·s rf'
prcscntativa en aquest moment. 

I finalment apareixen els component, mes tècnics del 
problema: El quart factor a tenir l'll cornpk seria el 
<lc l'accessibilitat a cada hospital en concret: el temps 
de desplaçament comparat amb el dels altres "nusos" 
de trànsit <le la ciutat i, tecnicismes a part, Ics vies 
ràpides d'arribar-ho, transports públics, mitjans cie 
comunicació de tota mena. Si l"hospital té més fàcil 
accés pel sud qne no pas pel nord, com ès el cas 
de Sant Pau, és lògic que la seva i1rca ha de ser més 
cap al sud, sobretot si la gC'nt del nord té mès hona 
comunicació relativa per anar en nn altre centre més 
a prop i amb més capacitat (Residència Francisco 
Franco). 

Es tan important cl tema de Ics comunicacions, que, 
quan un hospital és prou important s'allunya cie la 
ciutat (-Res. S.S.), la ciutat s'acosta a l'hospital, tú
nel, metro, Cinturó cie Ronda). 

I en un sentit st>mblant, queden per analitzar dos 
components més: les línies isocromes i les línies iso
costos, és a dir, la línia geogràfica que equidista en 
temps del centre hospitalari i la que equidista en 
cost, en el cas cie l'hospital ciutadà es pot considerar 
perfectament que coincideixen. 

Així, doncs, es dissenya cl mapa de la ciutat de Bar
celona, les 1í1ties equidisten 10-I.S minuts, l't( , de 
cada un dels quatre principals hospitals, en unes con
dicions determinades de saturació de trànsit càlcul 
en cl qnal han d'intervenir experts en circulació. 

Amb tots aquests clements. ponderats en la seva apli
cació conjunt¡1 per aquells ,t!tres factors inquantifica
bles però r¡ue han de conèixer els colllponents d'un 
equip fJUe treballa sobre la planificació d1' la ciutat, 
ha de donar com a últim resultat la determinació de 

· l'àrea sanitària cercada.
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6/3/6 AVALUACIÓ DE PROGRAMES

DE SALUT PÚBLICA 

Unís BOHIC:\S 

1. SALUT PÚBLICA

Salut Pública t'·s 1111 concepte sanitari que té clifen·nts 
definicions, algunes molt restrictive�, c1ue la limiten a 
rnesnres de Sanitat ambiental (clavegueres, escombra
ries, aliments, cte.), d'altres molt àmplies que consi
deren la Salut l·'ública corn la basc de l'organització 
de la Sanitat. Dins cl context rl'aquesta comttnicació 
<'S considera la Salut Pública com nn. conjunt de pro
grames no nssistencials. Aquesta definició exclou les 
activitats administratives i les d'atenció a malalts bt'· 
sigui ,tmbulatòriament o en règim d'hospitalització. 
El contin¡.,,ut d'aquests programes pot comprendre al
gttna o din·rses cie Ics funcions sanitàries següents: 
Educació sanitària, higiene ambiental, promoció de 
la salut, prevenció i detenció de malalties. 

Un programa cie Salut Pública està compost per un 
conjunt d'activitats sanitàries pures, més altres educa_ 
ti,es, enginyerils, o.-ganitzatives, etc., que t<'nen un 
objectiu únic. Aquest objectiu pot t'.·ssc·r millorar la 
capacitat cie lïndiviclu per afrontar la malaltia, evi
tar l'origen de la,malaltia .a avançar el tractament cie. 
la malaltia. 

2. AVALUACIÓ SANITÀRIA 

Tot programa cie Salut Pública es basa en ulls con!:'i
xcments més o menys aprofundits df' les rda('ions 
causals que fan que un individu caigui malalt. 
Aquests coneixements formen part de la disciplina 
anomenada Epidemiologia, que podríem clefinir com 
a "ciència que e;tudia les canses i la distribució de 
les malalties en les poblacions". 

L'avaluació sanitària d'tm programa cie Salut Pública 
consisteix a aplicar les tècniques epidemiològiques 
per verificar l'eficàcia del programa, és a dir, el grau 
d'assoliment dels seus objectius sanitaris. 

3. AVALUACIÓ ECONÒMICA 

Tot programa cie Salut Pública té uns costos cie fun
cionament i uns beneficis esperats. Els beneficis de
penen de l'objectiu del programa sanitari i del . grau
d'assoliment d'aquest objectiu. Aquests beneficis es 
poden classificar en els apartats següents: 

a) Costos de tractament mèdic estalviats.

b) Producció perduda per motius de salut que s'hagi
estalviat.

e) .Prolongació cie la vida humana.

d) Seqüeles de la malaltia que s'hagin evitat.

e) Estalvi en sofriment.

En alguns· tipus cie programes hi poden haver bene
ficis per altres membres de la societat que no siguin 
aquells directament afectats pel programa, en aquests 
casos es considerarà que hi ha externalitats al pro
grama. 

L'avaluació econòmica dels programes de Salut Pú
blica s'engloben dins l'anàlisi de la funció del ben
estar social i les tècniques específicament utilitzades 
són les de cost-efectiu i cost-benefici. La tècnica de 
cost-é'Ír·ctivitat s'utilitz¡¡ quan estú ckfinit un objectin 
sanitari i s'avaluen les diferents metodologies per as
solir-lo. L'anitlisi cost-he11efici s'utilitza quan es vol 
escollir entre diferents programes sanitaris que perse
gueixen objectius distints. 

4. CENTRES DE DECISIÓ DE PROGRAMES DE

SALUT PÚBLICA

l .t·s tasc1ucs de Salut Pública s'han considerat tradi
cionalment com una activitat de l'Estat, fins i tot en 
cis paisos capitalistes. La racionalitat de l'assignacq 
d'aquestes activitats a l'Estat rau en la consicleracio 
cie la Salut com 1m bé públic i, per tant, assumible 
pl'r , m ens també públic:. 

En el nostre país les activitats cie Salut Pública esta
\'Cll agrnpacles dins la Direcció General de Sanitat, 
qlle fins fa dos anys era dins el \!inisteri de Govcr-
11ació. Amb la creació dd '..!inisteri de Sanitat i Se
gnretat Social, la Direcció General de Sanitat va t•sser 
tr;tsllaclada al nou \lillisleri. A nivell provincial hi 
ha,·ia l t·s Jefatures pro, inci,.ls dl' Sanitat. transforma
des en crear-se el \linisteri en clelegacions territo
rials. Finalment, a nivell local hi ha delegacions de 
sanitat dins els Ajuntaments i metges ¡wrtanyents al 
cos de fum·io11;tris de Sanitat Nacional. Sembla que 
aquestes funcions poden t'·sser mati·ria de traspàs als 
ens ¡tutonòmics, i així co11sta en el projecte d'Estatut 
cie la Generalitat de Catalunya. 

Fora cie l'organització dt• l'Estat hi ha entitats i or
ganismes que tenen activitats de Salut Pública. üna 
enumeració d'aquestes seria parcial donada Lunplitlld 
del ventall d'activitats c1uc cobreixen i nue vall clc 
l'educació sanitària que es fa a les escoltis fins a les 
activitats d'algunes associacions voluntàries com la 
Creu Roja o l'Associació Espanyola contra el Cànct'r. 
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S. PROBLEMATICA DE L'AVALUACIÓ DELI
PROGRAMES DE SALUT PúBLICA

Tot programa de Salut Pública es fonamenta (•11 1n1 
model epidemiològic que estableix tmPs n·lacions en
lte causes dl' difrr<'nts tipus i efrctes en cl ni,·cll de 
salut de la població. Aqu1·sts mod<'ls no són en molts 
casos perfectament determinats. En alguns casos les 
relacions són ¡wrfrctanwnt desconegudes, mPntn· <'ll 
altr<'s tot d .que es cor1dx {s llna llista de factors de 
riscs que suposadanwnt afecti'n cl desem·oli1panH.:nt 
<lr- la malaltia: però les relacions que lliguen aquests 
factors i la malaltia són només hipòtesis. La manca 
de models causals limiti'n molt les possibilitats de 
!"avaluació sanitària d'un programa de Salut Pública. 
L'avaluació econúmica topa, a més a més dC' les difi
cultats epidemiològiqncs, amb dificultats per avaluar 
tant els costos com els heneficis dels programes. L ·a
,·,duació dels costos que assumeix una autoritat sani
túria a l'hora d'<'rnprendre un programa són, potser, 
els mc·s fàciis dC' calcular, si bé tenen la dificultat 
d'assignar els 'costos d'una activitat dirigida a assolir 
diferents objectius sanitaris. En Salut Pública C:•s fre
qüent el cas cl'una producció conjunta. Però Pls cos
tos que porten m(·s prolikma de càlcul són els assu
mits per la població que participa en d progra1na, 
i que des del punt cie vista d'una frn1ció de b('nestar 
social han d"é·sser col.lptahilitzats. 

El cúlcul dels hc1wficis d ºun pro¡,,>1·arna prcs('nta la di
ficultat de rnl'surar cis factors no monetaris, factors 
que en aquest tipus de programa tenen una impor
tància moltes \'egades decisiva. La ,·,doraciú cie la 
prolongació cie la vida humana com la d'evibtr la mi
nusvàlua física o psír¡uica i d"cvitar el sofriment, di
fícilm('nt es pot frr en basc de preus de mercat i 
portant el càlcul d'aquests beneficis s"ha de fer de 
forma indirecta. 

Una altra categoria de problemes per poder avaluar 
els programe.s de Salut Pública prové de la manca 
dïnforrnaci<Í estadística sobre malalties. La informa
ció que es recull regularment és molt parcial i no hi 
ha gaires estudis específics sobre la rnorbilitat al nos
tre país. 

6. L'APORTACIÓ DE L'ECONOMISTA

La participació actual de l'economista <·n l'avaluació 
dels programes de Salut Pública del nostre país, (·s 
pràcticament inexistent. Fins on m'ha estat possible 
de conèixer, no hi ha cap programa de Salut l'úhlica 
que s'hagi aprovat comptant amb una avaluació eco
nòmica d\1r¡ucst programa. El nombre d'economistes 
que treballin en ce1ttres que prenen decisions ('n ma
tèria de Salut Pública �s molt redui-t. Al revés del 
que passa a 1'1-fospital, on ['economista ti· la possibi
litat de fer tasques administratin�s, en Salut Pública 
aquestes estan prúcticamcnt a mans del personal 111<�
dic. Les tasques que són més fàcilment assignades 
fils economistes són les d'anitlisis dels costos, prepa
ració de pressupostos. comptabilitat i l'Studis sobre 
les macro111agnituds eco11òmiq11es del sector sanitar:. 

Les causes d\1qucst,1 exigua aportaci5 economista 
rauen t•n part en cl mateix economista i ('n part en 
el sistema sanitari. A Ics Facult,,ts d'Econòmiques ca
talanes ni tan sols no es rnenciona el nom de l'<·spe-

312 

cialitat Economia de la Salut. Les tesis doctorals 
aprovades en aquestes Facultats que mc'·s ,·acostt·n " 
tnrncs d'economia de la salut, s'han ft·t en el lt'1Tc1"· 
de l'anitlisi de la St·gurctat Social i del st·ctor Lnn,i. 
ct' 11tic. La manca de form,tció dels ccn1Hn11i,t·.·s ,·11 
,Tonon1ia de la salut estú, doncs, propiciada per lltl·l 
1nanca dïnteri.·s per part de les autoritats acadi'·-
1niq1H''>. 

Les autorit'1ts sanitàries no han estat ma i t(:tin· n·
ct'pti1 es a !"anàlisi t'l'Ont'miica de Ics se,1·, a�·ti, itats. 
El fet esm<'ntat n1oltcs vegatks pl'r la prernsa de la 
manca <k puhlicitat dels comptl's de la Sn,>111-etat S"
cial, n"{s un cx1·mplc mt'·s. 1\r¡11est fet t('.· d 11<·, arrels: 
d ·una hancla, la poca transparb1L·ia de l"acti,·itat po
lítica del•; últims anys i, de l'altra, cl frt (Jlle ds 
C,lrr<TS directius de la Sanitat espan\'ola ha;1 t'stat 
tradicionalment a n1a:1s d1· profrssionals cie la medi
cina. Els nwtgcs han \'ist poques n·gadt's la lHTl'S
;itat dl.' la col·lahoraciò de professionals no m¿·dií'S. 
i no tan sols dels t•conornistes sinú tampoc d'altres 
professionals: ,n<¡uitccl<'s, inJormittics, t•stadístics. so
ciòlc·gs, etc.; que teucn molt a aportar dins la plani
ficacic'i i la gestió de la Sanitat. 

7. EL FUTUR

Les c.1pcctati1·cs són optimistes a llarg termini, si h<·

no és clar quina serà l'evolució ;mmecliata. La pro
grcssi1·a crítica parlamentària sobre les acti,·itats sa
nitúrics d1·l govern i el creixenwnt pn·oc11pant cJ,:Js 
costos de la sanitat, posaran més accent sobre els as
pectes econòmics del sector sanitari. 

Els organismes autonòmics poden ésser una altra pos
sibilitat tl".1ctuació dels economistes. El fet que ,.J 
consl'll<:r de Sanitat del Consell Ce1wral dt·I País \'a
lenciú sigui un catedràtic de la Facultat d'Econòrni
que és un fet molt esperançador en ,1quest sentit. 

Les Facultats de Ciències tconòmiques haurien de 
pr<.'ndre un paper actiu en el clesenvo]upament de 
l'l's¡cecialitat 1l"Economia de la Salut. Accions a pren
dre són: promoure la realització de tesis doctorals, la 
creació d'equips d'estudi i la docència de cursos d'es
pecialització. Tenint en compte la precarietat de la 
situació actual caldrà establir relacions amb Univer
�itats estrangc'rcs per facilitar l'arrencada d"aquesta 
especialitat. La creació tant per organismes públics 
com privats tic beq11es específiques per especialitzar 
professional� l'll Economia cle la Salut, i cl finança
ment d'l'studis sobre aquest sector, són altres mesu
res per a desenvolupar l'Economia de la Salut al 
nostre país. 

Els Col·legis d'economistes poden també emprendre 
un paper actiu enfront de les autoritnts sanitàries tant 
a l'hora d'assessorar-se en tenies econòmics com a 
l'hora d'avaluar les implicacions econòmiques tleb· 
programes sanitaris. 



CAS CONCRET D'ECONOMIA SANITÀRIA: 

Ha1non C:ISBFHT. 

ELS PRODUCTES FARMACÈUTICS 

Segons l'Orí.(anitza, ii, \!11rnli,tl dt' la Sal11t ,v¡11l'lb 
pa�t ck l'eco110111ia qm· ,·s clt'C!i,:a a l't>,t11di dC'ls t¡·. 
rnes sanitaris. ,·conomia d¡· la qnitat o t·,·0110111i,1 ell' 
la salut, ti· ¡wr ohjl'l'lt·. c·11trc ,iltrl'S C'Oses. q11antificar 
¡xr perímlE's ck h'111¡b l'b n·cnrsos utilitzats l'll la 
prestaciú de Sf'neis dt: ,,i!nt, Li ,e,·a orµanit,,1,·i,'i i la 
seva finançació, J'dil'ii·ncia ,unli q11t'- ,·;issitrnt•n i
i'i tilitzf'n aquests ré·t·11r,m p,•r ., fins sa11it.1ris, i ,·ls 
efrctes dels s,·n·eis de s,d11t pe!· a la previsió, la ema· 
ti•> i la rehahilit.1ciú l'll la prndncti,itat indiviclnal I 

11:IC'ional. 

Lna part dP !'t•t·onornia dC' la saniL1t l'S aqn<'ll,1 q11e 
intt·11ta analitzar c0ls prinl'ipab components de la cl,·. 
nominada fnnció dt· produccic'i en d sector sanitari. 
t:n d'acpwsts components {·s, sc·nse cap dubte, f'l 1ne
dicament. Per a il·lustrar aquf'st puut s'ofen·is a conti
nuació una bn·u sínt,.si ck la sit11acic'i actual del nwr· 
cat cie productes formact'>utics a Espanya. 

El medicament {,s un poderó., i imprescinclihll' allxi· 
liar en el tractament i la cnra('iÓ cie les malalties. 

Per a la seva ohtf'nció i la seva posterior distribució 
es mobilitzen 1 ms recursos cntanwnt importants. 
L'am' 1975 la producció pujà a 76.000 milions dt· 
pessi·tes, un 12 % cie la producció total cie! sector quÍ· 
mic; la força de treball utilitzada entre· la producció 
i la clistrilmció pujà lX'.r al mateix ar1v a llll(''> 
100.000 persones aproxinrnd,1ment. 

Les principals caractPrístiqucs c¡ue presenta rofcrta 
són les següt>nts: 

l. Es dirigC'ix preferentment cap als productes que
permeten registres amb prens dt>,·ats, en especial al 
gnrp dels antibic'itics, que c'·s el r1ue ofereix 1111 crt'i·
xenwnt més gran quant a la c1uantital de procluctes
introduïts ('11 ¡,] mercat; ai:-.i matl'ix, arp1t·st grup con.
Linua essent al llarg cit· tot d períoclc· considerat
(l 967-1974) el TJ1és irn¡xJrtant amb gran diferència,
ja que el H)74 controb,·a d 28,l 'l, del mcrcat en 
termes de valor i cl 18.5 'J en unitats físi,¡llcS.

AltrPs grups ,tscenclcnts són: St''.rums i VacllllC'S, l'si
cotrops, Tònics i Hcc:onstituents, Teràpia Cardiovascu
lar i Lipotròpics i llipocoksterok111iants; encara que 
110 arribt•n a sobrepassar en cap cas el .5 % del mer
cat en termes monetaris. 

Es constata també 1ma correlació positiva t'ntre el 
preu mtijà i la variació de l'ofnta, alml'nys entre 
ds grups terapèutics més importants. 

2. La penetració estrangera C'S molt important, cnca.
ra quf' ac¡uest fenomen no és privatiu clc la indústria
farmacèutica espanyola, sinó c¡ue es produeix tarnbt'·

a gairr·hé tots els pa1sos europeus . 

. \1 llarg cit'! període consiclf'rat es percl')l '.'laranwnt 
un increment tlt·l dmnini estranger, que passa del 
--12,.3 '.; dt'l mercat el l %6 al .S:2,2 <,;, el 19ï6. És prc
visihlc, a m{·s, q1u· l'a11_í.(111ent de la per1etrnció estran
.trern continuï fins a assolir cotes properl's al 60 % del 
mercat. 

:3. La distrilrncir'i df' les , cndes ro111an pràctica111Pnt 
constant entre els clos.cTnts primers lalxiratoris, en· 
cara (!l!C es prndllcix una rC'distrilrneió ckl mC'rcat 
en detriment dels m<'.'s importants. El nivell cit- con
centració ,'.·s inferior al q1w es d<'>na ('n altres pa"i\os. 
i r·s proclneix ,w augment de la com¡x·tt'·ncia en el si 
dels subgrups terapèutics niés importants. 

Es detecta, així mateix, mia correlació ¡xisiti,,t entre 
la magnitud de la xifra de vendes i rl grau de com· 
pd<'-ncia. 

És prt>s11111ible un augment de la l'Oncentració a mit· 
jà termini, especialment si s'adopten mesures tendents 
a la racionalització del consum d'especialitats farina· 
ci·utiques. Aquest augment clc la convmtració deier· 
minarà un descens de les firm('s n.icionals en cl mer
cat, especialment aquelles en Ics quals predomini el 
cantcter especulatiu. 

-l. El nivell de (Jllalitat dels productes oue es tro.
ben actualment en el mercat, no és, en ocasions, gaire
satisfactmi. Cosa que implica quf' cl gran de salut
ck h població es veu nwrmat no solament per un
consum t>xcessiu de me:clicanwnts, sinó tamb/: per la
baixa qualitat, en ocasions fins i tot perillositat, d'a
quests.

El nivell cie'. qualitat detectat {,s més elevat entre els 
lahorntoris estrangers r111c entre els nacionals, cosa 
(Jllt' ens cond11cix .a una contradicció, atès que si com 
a consumidors és 11Pcessari irnpulsar una racionalitza. 
ció d'.1q1wst sector, corn a ciutadans és perillós por
tar-la. perquè in1plicaria u11 gran pcrju<lici per a la 
indústria naci011al. 

El preu final clels m:>dicamcnts depèn de clos àm
bits distints: la protlucció i la distribució. En la pro
clucció els aspectes 111{·s importants, i, per tant, amb 
més gran incidència, se'm els q11e c·s n·fereixcn a les 
primeres matèril'S, la prmnocit'i i la publicitat i els 
beneficis. Hespcctc al primer p11nt, es posa de mani· 
frst la nostra gran ckpendència de l'cxtnior pel <l\H' 
es refereix a productes de base, pro\·oc,rnt 1m clt>ficit 
comercial molt important, 12..7:29 n1;1ions de ¡wssetes 
d 197.5, i al qual 110 es vc·u solnció a mitjit tl'nni11i. 
La promoció suposa un ck,·at component cie] cost. 
apmximadament un 25 % del preu de \'enda dd labo
ratori al rnajorisbt, perc'J no ofereix cap bcrwfici soC'ial, 
ja c¡nc no compleix correctament la funcit'i clïnformar 
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el mf'tge. Finalment, cl nin·ll de berwficis, alnwnys 
pel que es refereix a la indústria nacional sembla <¡m' 
no tò actualnwnt la incidi·ncia d'èpoques anteriors. 

Respecte al sector clistrihtúclor, el seu desenrotllament 
irracion,tl incideix cie m,rnera negativa en el preu, 
¡X'rc¡uè fa recaure sobre aquest les conseqüèuncies 
d'una cleficient estrnctnració. °És necessària una re
modelació cie l'àmbit <le distribució, ja que de seguir 
la mateixa tònica, el cost de la distribució continw1rà 
augmentant sense aconsegi.1fr, malgrat això, que la 
rcnclahilitat de les oficines de farmàcia millori, al
menys a mitjà termini. 

Per últim, la política cie preus seguida fins a la data 
no ha aconseguit evitar una puia considerable dels 
preus dels medicaments, encara que sí que ha con
trilrnït a restar agilitat a l'oferta. Amb això no es 
vol indicar que els preus hagin de gaudir d'una lli
bertat absoluta, però sí que haurien de ser arbitraria
dcs mesures tenclcnts a la consecució d'una més gran 
agilitat tant a la baixa com a la puja dels preus d'a
quest tipus de productes. 

Per a això és necessari que 
en l'escandall oficial quedin realment reAcctits una 
sèric d'aspectes que fins a la data no s'han tingut en 
compte, cosa que servirà per a clarificar el panorama 
dels preus, alhora que pot incidir favorab�emcnt en 
la millora de la qualitat de l'oferta, especialmt>nt s1 
deixa de ser possible i rendablc el registre de pro
ductes d'associació mancats de validesa terapèutica. 

La demanda de medicaments prové de dos vessants; 
d'una banda, del mateix consumidor, mentre que l'al
tra sens dubte la més important, és la que resulta 
de' les prescripcions del metge. En tots dos casos es 
dóna, amb molta freqüència, una utilització del me
dicament que res no té a veure amb les funcions es
pecífiques d'aquest. Es tracta del que hem denominat 
com la funció "no tècnica" de les especialitats far
macèutiques. 

El nivell de consum apareix correlacionat amb diver
ses variables. De les que s'han tractat, sembla que 
la renda familiar disponible, cl percentatge de la po
blació protegida per la Seguretat Social i el percen
tatge de la població urbana, són les que estan més 
estretament lligades al consum de medicaments. 

En la distribució especial del consum es pot apre
ciar com les zones perifèriques i Madrid consumeixen 
molts més medicaments que les regions interiors del 
país. 

A l'àmbit de h Seguretat Social, la quantitat de con
sultes i medicaments consumits apareixen fortament 
correlacionats. Cosa que no fa més que confirmar el 
que ja s'ha repetit en moltes ocasions en el sentit 
que la Seguretat Social provoca l'elevat consum d'es
pecialitats famwcèutiques. 

51 s'admet la taxa de mortalitat infantil com un bon 
indica,for del grau de salut d'ona població, resulta 
que per a l'any 197 4 la incidència del consum de 
medicaments sobre la dita taxa va ser molt baixa; 
cosa que, segons la nostra opinió, corrobora que s'ha 
produït un consum excessiu, perquè, com ja s'ha dit 
més amunt, el medicament és un auxiliar molt eficaç 
i vàlid de l'assistència sanitària quan és .correctament
utilitzat. 
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6/3/8 BASES PER A APLICACIÓ DE POUTIOUES

PER A LA TERCERA EDAT 

Ignasi TORf;:E:\"T 

1. INTRODUCCIÓ

La preocupacic'i per la problemàtica de la tercera edat 
és creixent a causa de dos factors bàsics: 

Q1·ADRE !ll'lll. 

l. L'rnvelliment creixent de la població, mesurat com 
a percentatge rlc la població més gran de seixanta-cinc 
anys sobre Ja població total. 

2. T.a més gran demanda de drets i atencions, en espe
cial de prestacions econòmiques per jubilació.

Referit a Espanya donem Ics dades següents: 

:-1ASSA DE LES REl\"DES XO:\fBRE :\l\"C.-\L L\ll'ORT :\fITJA :\!\"U.AL 
ANUALS DE PENSIONS D'UNA RENDA PER PENSIÓ 

Ett milions J11dc.r Nnmbrr mitjà .fndcx /:11 ¡,tes. J11dcx 
Any de ptes. 1973 = 100 s;, de /!('11SÍOllS 1973 = 100 r¡c constants 1973 = 100 % 

1975 202437,6 175,8 3.320.237 I I 1.4 60.971 157,8 
1976 250.037 217,I 3.504. 125 I 17.6 71.355 184.7 
197ï 393.844,2 342,0 3.697.713 124,1 106.510 275,6 
¡c¡73 El 564.000 J89,8 3.908.936 131,2 144.285 373,4 

Font: Las personas en el sistema de Segraidad Social cspm1ol. :,.¡ inisterio de Sanidad y S. S. 

QL1D1<E núm. Z 

PEl\SIONISTES DE L\ S. S. DISTEIBCClú 
PE R TIPUS DE PENSió AL FI:\'AL DE 1977 

Classr de Nombre de 
pc11sió pcnúonistcs S/total 

Jubilació 2.051.654 54 '/r 
Viduïtat 829.801 22 '/t 
:\.!tres 915.825 24 ("i -

3.797.280 100'/t 

Font: La mateixa que els quadres. 

A les prestacions econòmiques s'uneix l'objecte dels 
serveis d'assistència. L 'establiment d'un model -que 
indiscutiblement s'ha de fonamentar en una filosofia 
sobre l'ancianitat incl1Jcnt dil'nsos programes asisten
cials, exigeix en primer terme una racionalització 
dels equipaments actuals. En aquest sentit cal l'elabo
ració d'indicadors tant pn a mesurar el nivell de 
dependència de J'anci:'t. cum demogràfiques, econòmi
ques, urbanes, etc .. de manera que <>l model e>tablert 
,igui orientat de nm es crnhig11acions i de \·alidesa en 
l'espai i temps a la ,at1,facció més eficaç de les neces
sitats existents. 

2. DEMANDA D'ATENCIONS ASSISTENCIALS

La demanda d'atencions socials i assistencials de la 
terrera edat ha estat notablemcnt infiuida per la cares
tia de les pensions, tant qualitativament l'import rebut 
com quantitati\·ament l'augment poblacional que pro
tegeix. L':tltcrnati\·a cl'atenciú residencial o institució
asilar obeeix molt més a una marginació social de 
l'ancià per ser "costós" mantenir-lo que a una neces
sitat assistencial en un eniocament plural d'alternatives 
que anirien segons el grau de dependència de í'ancià 
des del servei a domicili a atencions de reforç comuni
tari a residències o hospitalització. 

Gràficament cl defecte de ni1·clls baixos de J)cnsions és 
representat per l'àrea subratllada. 

Demanda de 
places en 

residències 
i hospitals 

GRA.FIC l 

!\ivell de places considerat 
adequat en íunció del grau 

de dependència de l'ancià 
ORW-LLI..ll.lllJLl..illilJ..LJ..Lu::n:=,......-_:_������ 

I\ i vell de 
prestació per jubilació 

o recursos de l'ancià

-- - .....______ 
N ive ][ econòmic a partir 
del qual la demanda de places 
no e,tà afectada per problemàtica 
econòmica de l'ancià 
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.-\quC'sta dC'manda é, creada tant per la marginació 
sociai a l'ancià com per la mancança de serveis de 
reforç comunitari (,crn:is a domicili, hospital de 
dia, t'!c. l i <expressa' realment en u11a orientació 110 
adequada de places residcncials i un allargament d'es
tadC's a ce11tres gerantolí,gics.

L'ordenació racio11al dels serYeis assistencials passa 
i11C'xcusablerm::nt per la independè11cia econòmica de 
l'ancià. 

3. AVALUACló ECONòMICA DELS SERVEIS

ASSISTENCIALS

El ('Oneixement de J'eicctivitat de Ics diYerses alter-
11atives de snvcis assistencials exigeix l'aplicació del 
mètode cost-bc11efici o cost-eficàcia. Benefici o eficàcia 
valorat pel mateix individu. Pt>r co11segiient, la medició 
de costos han d'incloure la totalitat de despcsC's. Aques
tes Ics podem classificar en: 

Referides directamcnt al programa: 

:\) Principals. Que marquen el nin•li adequat de 
despeses produïdes o consumides en l'aplicaciú del 
programa. 

R) Complementàries. Q11e analitzrn les despeses rnm
plcmentàrics també consumides en l'aplicació del pro
grama.

;( o referides di rectament al programa: 

C) Indirectes. Corresponents a despeses no cobertes
pel programa, però realment acreditades. Per exemple,
manutenció i allojament de J 'anci;1 qu,m a aquost se
li aplica un programa de senci ,ocial a domicili.

Donant per suposada la importància de la normalitza
ció comptable que entranya tot càlcul de costos, és 
d'assenyalar la implicació que distintes àrees (urbanes, 
rurals en els seus diversos graus de població. estruc
tura productiva, etc.) donen a la relació de preus dels 
diversos programes. La soluciú és a contemplar l'ade
quada combinació de diversos programe; utilitza1,t les 
tradicionals corbes d'indiferències per al coneixement 
de les preíerèncics de la comunitat. Per exemple, supo
sem que àrees geogràfiques Y i í'. on s'estableixen dos 
programes A (servei a domicili) i B (residencial). 

La relació de preus de les dues alternatives plantejades 
mesurades a nivell unitari -cost d'un anciü tractat 
en règim de sen·ei a domicili, i d'un ancià en règim 
residencial- e,taran repn•,.entades pels pendents a 
1-h l i a 2�b 2 n·spectivame?1t per a l'àrea Y i í'.. Tots 
dos junts (l) i (2) assenyalarien la cornhinacié, de ser
veis consumits dels do., programes també reierits a
les due àrees. 

316 

A Cost programa 
:-ier\·ei a 
domicili 
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a, 
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h, h, Cost programa 
residència 

Sense ier deri\·acions sobre l'estudi enunciat, pcdem 
concloure qul' en Ja comparació i la selecció de pro
gra!llcs s'ha de tenir en compte conjuntament le, pre
fe,·ències co11nmità1·ies mesurades en el nostre estudi 
teòric a tra1·és de corbes dï11dcfcrè11cia a111b els preus 
relatius dels programes en una aplicació a distintes 
;lree�. 

4. LA FUNCló OFERTA DE SERVEIS

l ATENCIONS A LA TERCERA EDAT

Les prestacions per a l'ancianitat en cl nostre estat 
df:'pcnen bàsicament del règim econòmic de la Segu
retat Social. en els seu., distints 1 -ègims -general, 
agrari i é'speciab-. La quanti,1 d'aquelles basada rn 
la capitalització de part de les cotitzacions és font ¡iri
mària de la seva finançació, així com d'altres serveis 
per a la tercera edat. El règim C'C011ii111ic de la Segu
retat Social ha de sufragar així mateix altres ¡ir�s
tacions -accidents, fall!ília, ctc.-1 l'assistència sanità
ria i altres ,en·cis. 

Aquest model de la Seguretat Social en què l'aportació 
de l'Estat és petita -a causa de la se\'a limitada capa
citat recaptatòria- influeix sobre l'atenció a la tercera 
edat. en especial pel que es reiereix a Ics prestacions 
i la jubilació. Sobretot quan la pressió estabilitzadora 
del govern no aconsellarà mesures d'elevació <le µres
tacions no amortitzables o finançades per ingressos. 

L'element política-econòmic és amb el nivell de renda 
del país les variables independents de la funció oferta 
de prestacions i serveis per a la tercera edat. 

.,. La finalitat d'aquesta comunicació estreba en la 
presa de consciència de la importància de l'element 
econòmic pel que es refereix a la planificació i els 
scr1·cix per a la tercera edat, i per ampliació a tota 
mena d'atencions ;;ocials. 

!\o cal dir que J'pconomista en aquests camps s'ha 
d'enquadrar en C'qllips interprofessionals en què parti
cipin metges, sociúlegs, as�istcnts socials, arquitec
tes, etc. La simple lectura de l'escrit així ho prdl'n: 
indicadors de dependència, indicadors demogràfic:s. in
dic.ados sociològics, etc., estan implkir,; L'll la possibili
tat d'establir models d'assistènc:ia eficaços. La cosa 
ee,conòmica no es redueix tampoc a llna simple avalua
¿ió comptable. Primer, perquè ha de tenir en compte 
relacions de preus distints. Segon. ja que està inmer
gida en un context ampli de pos,ibilit:tts i limitacions 
macroeconòmiques. 



6/3/9 CURS DE SALUT DE LA COMUNITA�
� 

Joan Josep AHTFLLS 

r.s F.H. U11in·rsitat cit' York.

CO\ºT!.\'CUT: Cl'!:\ BIBLIOCTIAFIC:\ 

O. .\'ATURALE<;A DE LES SESSIO'JS.

l. TIEFEH.È.\'CIES CEi\ER-\LS

0 AVALUAC!ú ECO:\è).\!ICA: 
CAB:\C:TEníSTIQUfS 

. ). A.\'ALUACió J)E TÈCNIQUES: 

ESTCDJ DE CASOS 

l. AVALCACJO DE POLÏTIQUES:
ESTUDI DE CASOS.

O. NATURALESA DE LES SESSIONS 

L'ohjccti11 de les sessions {·s d d'assolir familiaritat 
arnh cis trets mt'·s característics dP Liportació de L1-
11<1lisi econòmica al procós de prPsa d1· dPcisions d1·l 
sector sanitari. Hom farú esment de la peculiaritat i 
L1pmtació específica de L1val11acit'J econòmica dl' 
programes, polítiques i tractaml'nts sanitaris, p1·r 111it
jú d1: la descripciú del suport ti·cnic m(·s cle111e11tal 
i pt'r 111itji1 dl' la discussió d'11na selecció de casos 
il·lustratius. Els lligams de l'avaluació econòmica amb 
L1valu<1ció epi<lern.iològica i clínica seran també ap11n
t;,ts per hi'· qut• cl SPll plC' desenrotllament pertany 
a la segona ¡�art del 3r. Bloc, 13 del Curs. 

1. REFERÈNCIES GENERALS 

Hv,KEH, J. P.: BAJL'sºES, B. A.; .\losTELLEH, F. (edi
tors) ( IH7ï): Costs, Risks, cmd Be11efils of Surgcry. 
Tlll' C:hartered Institute of Public Finance and Ac
rnuntancy (1973): Progra111111e Budgcti11g: tire Ap
}JmfLrh. 
Cu.YEI!, A. J.: "\\'JSF.\L\:S, ].; \V-,1.KE, :\. (r·ditors) 
(HJí7): A11 A1motated Hil·liogra¡>h!J of HPn.lth 1".co-
11u111ics, .\Llrtin Holwrtson, Londres, pp. 1.5.5-194. 
Cl 1.YEH, :\. _[. \V1w:1n. J..::. C. (editors) (J 97'-;): t:co-
11onlic As¡>ecf.1 of llealth Sen;ices, .\lartin HnlH'rt
so11. ])¡). Gí-81. 

D-"l·lTT.,, A. l(_ i !'1.,H( L. D. \\'. (JCJ7:2): C:osf Jlc
nefici A1wlusis: Tl1cory 1111d l'racticl'. \Ltc\li!L111. 
C ,HCL1-Dl·111s. Jtrs1·p I l ()í\Ji: ,\/g1111a, u·{l,·xio11n s()
lne la t:11loració11 de ¡¡ro!f<'cfns ¡níl·li1,1s. Jorn.L(ll', 
cL\11úlisi Territorial, . .\ssoc·iacii°l C:at:tlana dl' Cii·11ci,1 
ílegional, ílarcl'lona. fl'hrL'r (111i11wngr.). 
]Hn,, C. (ILJ78): .\fodl'ni Cost-Hl'l1cfit .\!l'tliods: :\11 
l11trnd11rtio11 to Fi11mu-i11/, l·:Co110111ic a11d Social .-\¡,_ 
praisal of Det:e/o¡mwnt Prn¡ec/s, Tlw \lac \l illan Pwss 
Ltd .. 1.ondrcs. pp. Ci!-Wll . 
.\1Is11As, E. J. (H.lí:2): Lïe,nrnts o/ C:o.1t-llowfit 1\11a
lusis, Ceorge Allt'n C:. Un" i11, Ltd .. Lnndri:s. 
.\locru·:, P. C. i T11m1.,s. li. ( l <J7(i): T/w A1111!01111¡ of 
Dccisim1s, PC'ngniu Edncation . .\lod1·n, .\lan,ll!t'lll<'llt 
Texts 
l'EAHCE, D. \V. (Hlï8): Tlw ,·u/11atio11 of Social Cost. 
George Alien G. Unwin, I .td., Loll(lres. 
l'H1L1.1Ps, C. I. i WoLFt:, J .\'. (editors) (U,7ï): ·C/i
llical Pmctice and Eco11on1ics, Pitrnan \ll'dicaL 1't·rit. 
Social Seien cl' H.esearch Co1111<'il ( Hlïï): li ('(ilt/1 ,mel 
Ilealth Palier¡. Priorifies for Rcscal'ch. Tlw rl'JlOrl of 
an adcisoq¡ pcmel to thc Rcscarclt lniciaficcs floard. 
maig, pp. 7-10. 
SllDGE:-S, n. i \VtLJ,lA\l�, .-\ .. (!Yï8): Tlw J)rÍllCÍ¡)it's 
of Pmctical Cost-Brnefil Analysis, Oxford Uni,-crsity 
Press. 
"\Vu,LIA\!S, A. i A..--:DEHso,, H. ( Hlï.S): Etficic11cy in 
tlw Social Seruices, Basil Blackwell, Oxford. 

2. PRIMERA SESSIÓ

2.1. Anatomia del procés dP decisió en cl sector sa
nitari. 

2.2. nacionalitat, inform,t<·ió 
eçonòmic tic la decisió. 

valors: enfoca nien t 

2.3. \lercat, Béncs Públics, preus intangibles: J'pn-
focament cost-l)Pncfici. 

2.4. Anàlisi Cost-Benefici: una aproximació sistemit
tiea a la t:aloració en el sl'dOr sanitari. 

2.5. Fases nítiques: !c!Pntifieaeió dºdn·tes i valora
ció de beneficis. !\lcsurament del outcomc i mesu
rament d'intangibles . .\lesurcs físiques i mesures mn
netàriPs. 

2.6. L'anàlisi Cost-Efectivitat com a solució provi
sional. 
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2.7. Avantatges de l'avaluació econòmica. 

BIBLIOGRAFIA 

Ann;1.Ls, J. J. (1978): Perspectiva Social de la Sani
clad, GAPS, \latcrial fotocopiat dïHustració del Curs. 
Cm:E.x, A. (1976): Ecorwmics mid l /r>alth Scrcicc 
P/anní11g. A King Edward's Fund for Londres (1976), 
Health Scrviccs Planning, Lornlrcs. pp. 22-2b 
DA\'lES, B. i HEnvn,;, \f. (JH78): Uniüersalitu, Selrc
tivity rmd Effectivencss in Social Polic11, Heírn'rn,rnn 
Educational Books Ltd., pp. 1-23. 
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6/J/10 L'ECONOMIA DEL SISTEMA SANITARI

ESPANYOL 

Carme SA'.'JS 

L'ohjeniu d'aquest treball és ier una hrcu descripció 
del sistema sanitari espanyol, individualitzant les seves 
principals peculiaritats i intentar desbrossar una mica 
cl rami de l'anàlisi dels :ostos <lc la nostra assistència 
sanit.hia. 

En Ja descripció del sistema sanitari farem una doble 
classificació: segons les fonts de (111anç¡¡•·:c11t o ,eguns 
la naturalesa jurídica dels subjectes que presten scr
H'ÍS sanitaris. 

Segons Ics /011/s d,· fimmçum1·11t podem dir que el no,trc 
,i,1e111a ,anitar' és un ,istema mixt. ja que lc, fonts 
cie finançament són tr�s: pressupostos cie J'admini,tra
ció pública, rntitzacions a la S. S. i privada. 

Les activitats ,anitàrics /11íbliq11rs es poden definir com 
Ics finançades a tran:s del sistema fiscal i prestades 
per l'estructura de l'administració pública. L':\dminis
traciú Central, ks Diputacions i els .-\juntélments tenen 
íuncions sanitàries. com també en tindran en un futur 
Ics entitats autonòmiques. Els .-\juntaments tenen 
icna111ental111,·11t encomanades funcions cl(• control del 
medi ambiental i J'assi,tència sanitària de beneficència 
a les quais han de dedicar com a mínim cl S'/,, del seu 
pressu¡>ost. Les Diputacions tenen encomanada iona
mentalmt'nt l'assistència psiquiàtrica. L'Administració 
Central té encomanades funcions pre,·entives encara 
que també realitza algunes funcions curatives a través 
de la :\IS�.-\ (Administració Institucional de la Sani
tat :S:acional). Amb l'estructuració de les entitats auto
nòmiques es preveu que aquestes desenrotllin funcions 
sanitàries que actualment són competència de l'Estat i 
de les Diputacions. 

Un segon sector, la S_. S
_.
, és cl .. més important dins 

cl nostre sistema sanitari quant a recursos de què 
disposa. La S. S. espanyola té dues fonts de finança
ment: les quotes que paguen treballadors I empresaris 
i el sistema fiscal, fonts que en cl pressupost per al 
1979 es preveu que seran el 88 % i el 10 %, respecti
vament, dels ingressos corrents totals de la S. S. Les 
cotitzacions repercuteixen de fet sobre els consumidors 
(l'empresari trasllada, si li és possible, al preu de vencia 
les quotes al seu càrrec) i sobre els treballadors, ja 
que Ics quotes al seu càrrec disminueixen realment el 
seu salari i també perquè les quotes dels empresaris 
repercuteixen, en part, en un nivell més baix del salari 
contractat. 

En aquests últims 10-15 anys s'ha produït una impor
tant transformació de l'assistència sanitària de la S.S. 
que es <leu a dos fets fonamcntab: en primer lloc l'am
pliació de la població protegida i la progressiv'l unifica
ciú dels beneficis sanitaris d'aquesta població i, en 
segon lloc, i com a com;cqüència del primer clement, 
l'extensió de la solidaritat entre Ics diierenb categories 
de: treballadors. 

L'any 1963 la pohlaciú protegida per l'assistència sani
tària de la S.S. era de quinze milions d'habitants. 
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:\questa x11ra es \'a anar ampliant ràpidament >Ohret<Jt 
a partir del i96ï de manera que L111y 1970. amh la 
posta en funci•.manwnt de més règ-ims especials de la 
S.S .. ,·arriba ja a la xiíra <le vint-i-cinr milion,. é� 
a dir, Ics trc, quarte, part, de: la població espanyola i 
cl 19ï6 aquesta xiira arriba a gairebé vint-i-11011 mi
lions, és a dir. cl 8-l ', cie Ja població espanyola.

:\l mateix tt•mps <ha tendit cap a la uniiormitzaci() de 
lc.- prcstarion., ,;anit.trie, a què té drt·t la pohlaci,, 
protegida pel, diicrcnt.- règims de la S.S. Si <'li un 
principi l'as,i,tència sanitària 1k la S.S. era per l'obrer 
assalariat. mé, endavant i progn·ssi,·amcnt yan reni 1· 
dret a aquesta assi,tència sanitúria el., ¡,¡·11,iuni,ll'. cl, 
autúnoms. l'tr.. i últinnmcnt el, c.,criptors de llihrrs i 
representants de comerç_ t'S'l·nt prC\·i,ta Ja intcgrariÍ> 
de tob eb Ri·i:ims t''-'pcciak 

.\questa ampliació i aquesta uniíormització signifiquen 
que grups cie.: població a111b molt poca ,apacitat de 
cotitzar tamhé accl'dcixcn a 1111 alt nin•ll de cobertura 
de l'assistència sanitúria i. en conscqu¡;11cia. que es 
transfereixen ingressos pr0\·ine11t;; de lc.:s cotitzacions 
del sector industrial a aquests 110:.i arribat� al sistt•ma 
de la S. S. (Règims especials). 

Í!.s a dir. es trenca l'antiga rclaciú entre ni,·ell de 
cotització i nivell de cobertura, eixamplant-se la soli
daritat i:ntrc Ics distintes categories de treballadors 
(camp - ciutat: R. especials - R.C.). 

Lï111passi' que actµal1:;..:11t hi ha en l'assistència ,ani
tària de la S. S. ve donat precisament per la contra
dicció que hi ha entre la pressir> cada cop mé, gran 
per part del co:1junt de la poblacic'> pl'r tenir dr('l a 
accedir al mateix nivell d"assistèn,ia sanitària i les 
limitacions que comporta cl sistema de füunçament de 
la S. S. a través de quotes dels empresaris i treballa
dors en un 88 %. En l'actual moment de crisi econò
mica s'ha posat en un primer pla cl paper <lc la rotitza
ció en l'encariment del lloc de treball i en la poten
ciació de la inflació. Les propostes dïncrcmcnt del 
finançament estatal de la S. S. ¡ll"ett:ncn precisament 
no agreujar més aquests dos efecte negatius dt· la 
nostra S. S. La proposta de Servei l\ acional de Salut 
(SNS significaria, per tant. alleugerir considerable
ment el pressupost de la S. S. (en cl Pressupost per al 
1979 l'assistència sanitària representa cl 28 ,¡; del total 
de prestacions). 

Imbricat amb cis dos sectors descrits -públic i S. S.
apareix el sector pri,·at. ,11 • està format pel conjunt 
de prestacion� sanitàries 4uc són finançade, directa
ment pel consumidor o per les Assc¡.,,urances priv;idcs 
d'assistència mèdica amb què es protegeix el consumi
dor. ·Pcr,ò cl sector sani:ari pri,·at no viu cie l'estreta 
franja de població Sl'IIS<' pro:ecci.-> de la S. S .. ,inú que 
viu sohrctot de la pnhlació prote�icla per la. S. S. 
:\ixi>¡·, dú11a pen¡ui· vi 11i,l'II ª"istt'ncial ck la S S. L;, 
molt baix. Si I!O es pruducix u11;1 millora ,ubsta11cial 
d'aquesta assistència de la S. S., la demanda pri,·acla 



de prestacions samtancs tendirà a augmentar a causa 
de la més gran "sensibilitat sanitària .. de la població 
i del més alt nivell de vida. 

Hem \·i,t, doncs, tres modalitats diferents de finança
ment de l'activitat sanitària. Si prenem en consideració 
la notura!rsa jurídica dels subjectes <1ue produeixen 
el serveis sanitaris, el panorama canvia: serveis amb 
finançament públic o de la S. S. són prestats per insti
tucions privades i, al contrari, prestacions finançades 
directament pel consumidor són donades pel sector 
públic o de la S. S. Per exemple, les clíniques pri
vades que disposen d'tm concert amb la S. S., amb 
entitats municipals o amb la Diputació; hospitals de la 
S. S. o de Ics Diputacions (Psiquiàtrics), on també 
s'atenen malalts privats, [es Mútues Patronals d'Acci
dents de Treball que funcionen amb finançament de la 
S. S.; o la situació gairrhé de sector públic de molts
hospitals comarcals, que són fundacions de beneficència
particular sense ànims de lucre en molts casos amb
participació de l'Ajuntament en. la seva Junta rectora
i que funcionen gràcies a concerts amb la S. S., :\jun
tament o Diputació.

En rcs,mt, en el nostre sistema sanitari hi ha una neta 
separació entre les íuncions de prevenció de la malaltia 
(exercides pels ajuntaments i l'Estat) i les funcions 
curatives qeu són exercides per la S. S. i el sector pr·i
va.t. A més, fins i tot dins la S. S. es dóna en alguns 
casos una separació neta entre els serveis d'assistència 
sanitària de diferents ens gestors de la S. S. (l. S. t-I., 
)..fútues Patronals d'Accidents de Treball, S. S. funcio
naris, S. S. militars). És a dir, hi ha xarxes sanitàries 
paral·leles i descorrnectades. 

Els recursos públics (estatals i cotitzacions S. S.) 
s'apliquen a finançar en part serveis del sector públic, 

COST ASSISTÈNCIA SAKIT ARIA 

Seguretat Social 
Direcció General Sanitat 
Assegurances Voluntàries 1falaltia 
Assegurances Voluntàries Accidents Trebaíl 
!vfinisteri Aire 
:Ministeri Terra 
Ministeri Marina 

Despesa Sanitària total 

però cada vegada més també serveis del sector privat. 
Així tenim que del 1967 al 1976, i amb pessetes cons
tants, l'increment de la despesa hospitalàri.1 per estada 
fóra per les Institucions pròpies del 152 </,,, mentre 
fóra pels serveis concertats del 455 'k. En aquest ma
teix període, mentre l'increment de població protegida 
amb assistència sanitària fóra del 64 '/,, la despesa 
hospitalària mitjana per persona protegicl;; va incre
mentar en un 300 % per les Institucion, ¡:ròpies: en 
un 800 </e pels serveis concertats. (Dades del Libro
Hlanco de la S. S .. :\fiE. Trabajo 1977). 

És a dir, hi ha una demanda en gran part finançada 
públicament i una part de l'oferta difícilment influeJJ
ciablc per part dels ens públics finançadors, tal com 
v.curem més endavant. 

EL COST DE L'ASSISTÈNCIA SANITARIA 

La pregunta sobre quin és el volum de recursos mone
taris absorbits pel sistema sanitari espanyol difícilment 
es pot respondre, ja que la falta d'estadístiques és 
aclaparadora. 

En la publicació lnvestiyación sobre la asistcncia far
mach1tica en Espa1ïa, publicada per l'I:'-JP l'any 1977, 
es va valorar el cost de l'assistència sanitària prescin
dint de la medicina privada sobre [a qual no hi ha 
dades. En el conjunt S. S., Direcció General de Sani
tat, Assegurances Voluntàries de 1Ialaltia i d'Acci
dents de Treball i els tres :vfinisteris de l'Exèrcit, 
destaca per la seva importància la S. S., que el 1970 
representava el 75 % d'aquest conjunt i el 1973 cl 81 'lo. 

MIL J\IILim,:s PESSETES 

19ï0 

48.233 
5.394 
2.549 
6.326 

254 
1.509 

293 

64.559 

19ï3 

109.609 
7.973 
4.241 

10.532 
389 

2.266 
423 

135.435 

Font; INP, Jwvestigación sobre la asistcncia farmacéittica en Espa,ïa, Madrid, 1977. 

Si comparem la despesa samtana de la S. S. amb el 
P.LB., constatem com el percentage fou del 2 % el
1971, del 3% el 1975 i del 3,6% el 1978.

Hi ha una evident tendència al creixement de les des
peses sanitàries de la S. S., encara que es mouen en 
nivells molt inferiors als europeus: 

ASSISTÈNCIA SANITIÀ.RIA DE LA S. S. 
% RESPECTE AL P. I. B. 1975 

7,8 Luxemburg 8,7 Bèlgica 
Dinamarca 11,3 Holanda 12,4 
Alemanya 10,8 Regne Unit 7,6 
França 7,5 C. E. E. 9,4 
Irlanda 8,5 Espanya 3,02 
Itàlia 10,8 

Font: Elaborat per A. Rull, M11ndo empresarial.
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C01fPARACIO DE LES PRESTACIOKS DE MALALTIA D'ESPA�YA A�rn LA �lIT]:\;\:\ 
DE L'EUROP:\ C011UNITARIA. EN PERCE'.\!TATGE DEL P. I. B. 
(INCLOSES LES IXDHl'.\!ITiZACIO'.'\S ECONOMIQ'CES) 

10 '/r 

-

s '/, 

� ::;.-

=-

1970 1971 1972 1973 1974 
Font : Elaborat per A. Rull M1mdo emprrsarial.

Diicrcnts factor;. influeixen en aquesta tendència al 
creixement de les despeses sanitàries de Ja S. S. 
espanyola. En primer lloc i tal com ja · s'ha \'ist, 
l'ampliació i la unifortnitiació de la S. S. En segon 
lloc, la necessitat de millorar quantitativament i qua
litativament l'assi,tència sanitària que presta là S. S., 
ja t¡ue estem a nivells molt inferiors als europeus 
(5 llits per 1.000 habitants quan a Europa són 10; les 
prestacions sanitàries de la S. S. represe1:ten el 1978 
el 3 '/, del P. I. B. mer·tre la mitjana dels nou països 
del �l creat Comú és del 9,S '/c ). En tercer lloc cl 
progrés de Ics tècniques mèdiques que ha estat rapi
díssim, seguint la tendència del món més desenvo
lupat. 

Aquests ràpids progressos de Ics tècniques en la medi
cina moderna requereixen materials i instruments sani
taris cada ,·egada més sofisticats i. per tant, més 
costosos i increments molt importants dels costos d'un 
personal cada vegada més' especialitzat i imprescindible, 
ja que són pràcticament inexistents eb increments de 
productivitat en el sector de serveis sanitaris. 

.-\ixí, per exemple, els dos grans factors d'augment dels 
costos hospitalaris als Estats Units qel 1955 al 1968 
han estat els augments dels costos de personal i cis 
canvis en la naturalesa dels serveis prestats en el seu 
abast, la seva intensitat i la seva sofisticació (!). 

En valorar el paper del progrés tècnic en l'increment 
de la despesa sanitària és convenient reflexionar sobre 
la seva incidència en el conjunt de la població. Així, 
veiem que a França tant l'any 1951 com l'any 1966 un 
3 'i< de la població va utilitzar una tercera part de tots 
cis recursos sanitaris existents (2). Això significa que 
l'espectacular augment de la despesa sanitària a França 
no modifica la seva de<licació massiva a un grup reduït 
de la població. És fonamentalment aquest petit grup de 
la població, greument afectat per un mal, que es bene
ficia del ràpid progrès de les tècniques mi-diques. 

En quart lloc cal analitzar també quina és la incidèn
cia del sector privat en la formació de la despesa sani
tària de Ja S. S., tema que s'analitza en el punt 
,cgt1cnt. 
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C. E. l�.

� 

Espanya 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 

PAPER DEL SECTOR PRIVAT 

1. INDÚSTRIA FARMACÈUTICA

L'incremtnt dcb preus farmacèutics a Espanya del 
1967 al 1973 t!30 '/,) ha estat superior a l'increment 
del cost de la vida t1: cl mateix període (99 r¡,) (3) 
Aquesta realitat contradiu la versió oficial segons la 
qual els preus estan controlats i _congelats. Tot intro· 
duint en el mercat nous productes ,in1ilars als anteriors. 
cis laboratoris -farmacèutics burlen la disposició legal. 
De fet, en el mercat farmacèutic hi ha un nombre 
desorbitat d'especialitats, moltes de les quals no tenen 
gairebé cap \'alor terapèutic-, des del punt de vista far
macològic. 

A la S. S. E. la despesa farmacèutica per habitant é& 
tres vegades més elevada que en cl K. H. S. anglè5 
i un 50 '/, superior al de la principal mútua italia
na (IKA�ll: 

DESPESA FARMACÈUTICA PER CAPIT A

NHS (Gran Bretanya) 
INAM (Itàlia) 
Espanya (total) 
Espanya (S. S.) 

Fonts: 

632,5 ptes. (1971-72)
1.334, l ptes. (1971-72) 
3.043,0 ptes. (1975) 
1.967,0 ptes. (1973) 

C i fres NHS e I K :\ 11 : "Foglio di informazione sulla 
riforma sanitaria ". núm. 2. Grupno di laboro per la 
Sicurezza Sociale delia direzione del PCJ, 1975. Elabo
rat en pessetes segons la mitjana del canvi dels darrers 
dos anys. 
Espanya: 
S. S.: El 111cdiw111r11ta .\' s11 m torn,. Ed. Laia. p. 166.
Total: Elaboració pròpia (4).



Dith cl total de dcsp('sa sanitària de la S. S. espa
nyola ];t íannúcia ha tingut un pes dcsorhitant. 

PERCE:--JTATGE DE DESPESA FAR�!ACI?.UTICA EN REL\CJ() .l. LJ\ DESl'ES:\ S.-\'.\ITAR!:\ 
TOTAL 

Gran Bretany (>."HS) 
Itàlia (IXAM) 
Pra.nça 

Espanya (S. S.) 

9,4 (1973) 
20 (1971) 
22 (1972) 

44 (1973) 
36 (l 976) 
22 (Pressupost 1979) 

Ponts: Gran Bretanya: Com¡,e11di11m of hcalth statistics, 1977. Itàlia: BFRI.J1'Gl m i St.\RP,\, La R1fnrma 
Sanitaria, Ed. Reuniti, Roma, 1974. França: .l.Jan .'.\fAY\"ARD, l!ra!th Carc in thr E11ro¡,ca11 Co1111111111ity, Londres. 
Espanya: Lib ro Blanc o de la S. S.. :\fadrid, 1977, p. 698. 

Si tenim en comotc oue la S. S. absorbeix cl 70 % del 
consum farmacèutic espanyol caldrà conèixer el seu 
comportament en relació a aquesta indústria.. 

DESPESA, FARCÈUTICA TOT.A.L l DE L'I�P (.'.\!ILIO>.°S DE PESSETES) 

.\krcat total a p.v.p. 
Vendes a ¡·¡:--.¡p a p.v.p. 
'/r l�P en relació .'.\1ercat total 
Co,t per a l' I >IP de les anteriores vendes 
l)iicrència entre vendes a p.v.p. 
Descomptes dels la b. farm. i 
·· rappel ·· lab.
:\ portació del beneficiari 

i cost: 
maga t., i 

19ï0 1971 1972 

58.306 57.511 63.301 
26.157 34.168 41.352 

54 59 65 
17.985 23.808 30.401 

4.831 6.387 6.444 
3.341 3.973 4.507 

1973 

78.125 
53.460 

68 
40.713 

7.500 
S.247

Pont: lm!csti9ación sobre la asistencia farmacéutica ni Es¡,aiia, INP. :\fadrid, 1977, p. 564. 

1974 

87.743 
61.635 

70 
47.647 

8.354 
5.634 

.\!e!llrC' que l'any 1970 l'INP representa el 54 % del 
mercat farmacèutic el 1974 passa ja a representar-ne 
el 70 '1!,. Del quadre anterior no se'n desprèn que els 
rtsponsablcs de la S. S. hagin fet una política. amb 
cunsonimcia arnh cl seu progressiu i més gran poder 
monopolístic de compra que teòricament té J'INP, ans 
al contrari, els percentatges de descompte que li fan els 
labüratori,, les farmàcies i els magatzems en conJUllt 
han anat en di:m1inució. El resultat és que des del 1970 
;d 1974 !"expansió del mercat farmacèutic (82 %) es 
deu fonamentalment al gran increment de vendes que 
h indústria farmacèutica realitza a l'INP (136 (,{) 
scnsc que aquest n'obtingui, en canvi, cap contrapartida 
(cl cost per a IT\1 P exi>erimenta encara un increment 
superior: 165 %. 

INCREMENT EN EL PERlODE 1970-74 DE LES 
DESPESES FARMACÈUTIQUES (EN %) 

).{ercat total a ;,.\'.'). 
Vendes a l'INP a p.v.p. 
Cost pcrt a i'IN [' de les anteriors 
Increment del cost de la vida 
Població protegida per l'INP 

Fonts: 

82 
!36

vendes165 
51
14

lm·1·sti1111rió,1 sobre la asistencia fannarrutica 01 Es
pa,ïa. i'.\" P. :-.ladrid, 1977, p. 564: 
Pol·laci<Í11 ¡,rotcyida: IN E, Anuari,. ¡:stadístico (1970: 
25.154.0()(); 1974: 28.621.000). 

325 



La S. S. ha permès que la Indústria farmacèutica (el 
51 0/,, del mercat a mans estrangeres) imposi les scvc 
condicions oligopolístiques bo i renunciant a jugar un 
paper important en la contenció dels preus farma
cèutics. 

2. PAPER DE LA PRESCRIPCIÓ MÈDICA

En la despesa farmacèutica, a més de les relacions 
I;',/ l'- l ndúsfria farmacèutica. també hi intervenen al
tres factors. Pensem, en primer lloc, en el paper que 
fa el metge en receptar. La situació actual d'un metge 
que en una hora ha de visitar quaranta o cinquanta 
malalts ha portat a substituir la relació metge-malalt 
per una prllctica administrativa que s'identifica amh la 
prescripció farmacèutica. 

El consumisme mèdic -més visites. mé, an:'t!i,is. més 
radiografies, més medicaments- és l'efecte i alhora Ja 

:.JO�fBRE D'HABITANTS PER FAR}fACIA 

l·:spanva 
Franç; 
Itàlia 
Portugal 
. .\lcmanya 

2.538 
3.000 
4.300 
4.500 
5.735 

Font: Íll,•estigación .... INP, p. 518. 

En aquests moments l'excés de farmàcies és un obsta
cle addicional a la nova política farmacèutica <¡ue hau
ria d'iniciar la St"guretat Social. 

causa, de J'acentuaciú d'aquesta despersonalització de 4. LES CLÍNIQUES PRIVADES

la pre'stació sanitària. 

i\ ixí, tal com ho podem veure en el quadre següent, 
el nombre de receptes de 1970 a 1974 ha augmentat en 
un 65 cie, mentre que a Anglaterra va augmentar en un 
JO '/r,. Al Regne Cnit el nombre de prescripcions per 
habitant és de 6 (5), mentre que a Espanya el nombre 
de receptes per beneficiari és d'i I.S (6). 

Més que parlar de sohreconsum farmacèutic caldria 
centrar l'atenció en la sobreprescripció farmacèutica. 

INCREME:-:T DEL 1970 A.L 1974 (En o/r) 

Regne Unit Espan._va S. S. 

::,,J ombre de receptes per capita 9 46 
'.\7 ombre de receptes 10 65 
Cost total de les receptes 63 167 
Cost per recepta 37 61 

Fonts: 
Regne Unit: Compendium of health statistics. 1977. 
Espanya: Invcstigació11 ... , INP, 1977. Elaboració prò
pia (7). 

3. LES OFICINES DE FARMÀCIA

En la composició del cost farmacèutic, hi apareix un 
altre factor de pes evidentment menor però que també 
hi exerceix la seva influència com és l'oficina de far
màcia. Les oficines de farmàcia durant eb anys cin
quanta i seixanta han experimentat una gran expamió 
en Ics seves vendes i beneficis, la qual cosa ha estat 
motiu <l'atracció per a l'obertura de noves oficines de 
farmàcia. Una política molt a curt termini i sense cap 
mepa de planificació ha portat a una �aturació d'ofici
nes de farmàcia en moltes zones urbanes amb la con
següent disminució dels seus guanys. 
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El desenvolupament del sector farmacèutic privat grà
cies a l'expansió rle la S. S. no és l'únic exemple �¡ue 
e� pugui posar d'imbricació del sector privat amh el 
sector públic. 

Tenim les clíniques privades, que d'una forma cada 
vegada més massiva basen la seva rendabilitat o la 
seva supervivència en un concert de serveis amh la 
S. S. A través de l'evolució de les despeses de la S. S. 
en institucions pròpies i en Serveis concertats. s'hi veu 
clarament cl pes cada vegada més gran d'aquests 
darrers (17,5 el 1967; 29 % el 1970 i 32 C/r el 1976 
respecte al total de despeses en institucions pròpies 
més serveis concertats (8). 

En el ràpid augment de despeses en serveis concertats 
cal destacar el paper que juga lïnc:-cment dr des
peses per estada, molt més ràpid que a les institucions 
pròpies: 

I>JCRBíENT DE DESPESES PER ESTADA 
DEL 1967 AL 1976 (EN PESSETES CONSTA�TS) 

Institucions propi es 
Serveis concertats 

152 r¡,.. 
455 r¡,. 

Font: Li/Jro Blanco de la S. S .. �.fadrid, í977, p. 655.

Aquest procés té els seus aspecte, po,itius i cis seus 
aspectes negatius. D'un,t banda, reprc,enta una Illé, 
gran utilització dels recursos existents (acords amb 
hospitals municipals i clíniques), però ta111bé ha sig
nificat un transvasament de recursos públics (cotitza
cions i Estat) cap al sector privat sense exigir-ne cap 
control com a contrapartida. 

El pes del sector prÍYat en relació a llits hospitalaris, 
molts d'aquests en concert amb la S. S., és considera
ble (31 % del total de 1lits). A C::talunya arriba al 
60 o/c. És on <l'una manera més accentuada l'Estat a 
•ravés de Ja S. S. ha <.:omplert una funció exclusiva
lllent subsidiària amb el traspàs de gran part de la



gestió dels ,crvcis sanitaris al sector privat. El nom
bre de llits públics és d'l,27 per 1.000 habitants mentre 
que la mitjana espanyola és de 3.14 i, per exemple, la 

:\\'\' 1971 

província de llfadrid arriba a 3.71 llits públics per 
1.000 habitants. 

Pcrcc11tatgc de llits segons 
la sc;:•a de¡,c11dh1cú.i patrimonial 

T o/al llits 
per 1.000 lwb. 

Llits públics 
per 1.000 hab. Sector públic Sector prii•ot 

Província de Barcelona 4,72 1,27 27 73 

Catalunya 5,24 2.10 40 60 
Província de Madrid S,46 3,71 68 32 

Província cie Sevilla 3,78 3,17 84 16 
Província de Granada 3,05 2,68 88 12 
Província de :\ l bac et e 4,32 4,02 93 7 

Espanya 4,62 3,19 69 31 

Font: Im·cstiguc1ó11 . , ¡:,.;p, p. 294, on pren com a font la Secretaria <lc la Comisión Central de Coordinación 
l !ospitalaria. Inclou eb llits psiquiàtrics. 

:\questa situació ratalana és un exemple clar de com 
l'Estat capitalista, sense cap mena de control demo
cràtic, cedeix sempre davant les pressions dels inte
ressos especulatius. L'Estat ·només és present en cis 
llocs on no hi ha suficient negoci per al sector privat 
(àrees subdesenvolupades) o bé en els lloes on compleix 
una funció de prestigi polític i de proporcionar millors 
.serveis a un funcionariat i a una cl ase política soste
nidors del sistema (cas de Madrid). 

5. ELS METGES

La convivència dels sectors privat i públic repercuteix 
també en la pràctica mèdica. El 81,4 % dels metges 
espanyols treballen a la S. S. però alhora la majoria 
exerceix en el sector privat (consulta pròpia i/o 
!lftitues privades): 

PROPO.RCJO DE !vfETGcS QL'E EXERCEIXEN 
LA MEDICINA A 

Sanitat 
Seguretat Social 
Altres organismes públics 
Societats mèdiques 
Altres 
Exercici privat 

Font: lll'vestigación ... , INP, p. 196 

C(� 
23,5 
81,4 
17,6 
42,3 
17,4 
57,5 

Aquesta dedicació múltiple dels metges (per terme 
mitjà cada metge en exercici té 2,4 llocs de treJall) 
repercuteix directament a la Seguretat Social amb una 
assistència de primer nivell molt deficitària en el camp 
i a Ics ciutats, la qual cosa ha provocat reivindicacions 

socials a tot el país. t: na part considerable de benefi
ciaris (9) no utilitzen els serveis de la S. S. Aquesta 
renúncia de drets està molt relacionada amb el tipus 
(qualitat) de l'assistència sanitària que ofereix la S. S., 
marcada pels seus orígens evidents de ·· medicina per 
a pobres", i que els metges han contribuït a mantenir 
per així poder dedicar una part del seu temps al sector 
privat. 

La conseqüència d'això és que per poder conèixer les 
despeses mèdiques d'una família assalariada, en molts 
casos caldrà sumar: 

la cotització a la S. S.: 

el preu més elevat dels articles que compra pel fet 
d'incloure la cotització dels empresaris a la S. S. 

pagament d'una iguala o mútua privada; 

pagament al metge privat; 

pagament del percentatge dels medicament de la 
Seguretat Social. 

6. EN RESUM

Durant aquests quaranta anys, la S. S. no ha tingut la 
voluntat política d'imposar al sector privat (fann.àcia, 
clíniques, metges, etc.) unes condicions econòmiques 
i un control de la gestió favorables als seus asse
g11rats. 

Aquesta política de supeditació al sector privat implica 
donar prioritat al criteri de lucr:i.tivitat per al sector 
privat sobre un criteri de prioritat cie les necessitats. 
En lloc de procurar donar una millor assistència sani
tària que permeti elevar cl nivell de salut de la pobla
ció, es dediquen una quantitat de recursos rada vegada 
més gran a serveis hospitalaris sofisticats dels quals 
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només es beneficien reduïts nuclis de gent però <¡uc. 
en canvi, proporcionen més lucre al sector privat (me
dicaments, aparells mèdics, clíniques. etc.). 

ALGUNES VALORACIONS SOBRE L'EFICIÈNCIA 

DEL SISTEMA 

La pregunta <,)e si els mitjans utilitzats troben justi
ficació en els resultats obtinguts és diíícil de respon
dre. Aquí Espanya no s'han re--alitzat aportacions en 
aquest camp. Intentarem afrontar el problema d'una 
manera indirecta: fent una romparaciú encara que 
molt elemental entre l'estructura de la despesa sanità
ria d'Espanya i la de la Gran Bretanya i al mateix 
temps els respectius nin·!!, qualitatiu., dl' cobertura 
sanitària de la població. 

En i'elecció de la Gran Bretanya com a punt de refe
rència, hi intervé una valoració política important: 
considerar que la Gran Bretanya és el país de l'Europa 
capitalista on més plenament s'ha reconegut cl dret a 
la salud des de l'any 1946. quan a i11,t:'1ncie, cl'.\neuri11 
Beva.n, ministre de Sanitat en el govern laborista. es 
va crear el )/ ational Health Servi ce. El Servei l\ acio
nal de Salut anglès és U'1 equipament col-lectiu públic 
amb possibiiitats d'oferir una política sanitària general 
i cobri r tots cis risc� sanitaris de la població. Tanma
teix, l'assistència sanitària que duu a terme el N. H. S. 
es veu negativament afectada per la ideologia tecno
cràtica de tractament de la malaltia, pel fet de no 
posar en qüestió les seves causes socials i econòmiques. 
i pel sector privat (farmàcia. indústria d'aparells mè
dics i assegurances privades) que intenta mtroduir-se 
i parasitar el sector sanitari públic. 1íalgrat això, les 
comparacions internacionals -amb tota la seva relati
vitat- permeten veure la major eficàcia econòmica i 
social de l'assistència sanitària anglesa sobre la dC' 
països com França. Alemanya. Itàlia i, no cal dir. 
d'Espanya. 

L'organització sanitària anglesa té actualment, sota una 
mateixa unitat administrativa, els hospitals, la medici
na extrahospitalària, les ambulàncies, les inicrmeres i 

llevadores que presten ass1stencia domiciliària, l'assis
tència sanitària a la maternitat, a la infància, le, vacu
nacions, cis centres de salut, la planificacir', familiar 
i l'epiclemiologia. 

l'<xkm :i,;senyalar com insuficiències el que encara no 
hi estiguin integrats C'!s serveis srxials, la rehahilitaci,'>. 
la dificultat d'integració dels metge•; en la gcstirl clcl 
srn·e1, la mentalitat d'hospital-centrisme que encara 
predomina a it'., t•,colc:s de 1ncdicina I qut' e.,tà t•n con
tradicció amb l'orienta,i(¡ general del :\! ini;tcri de Sa
nitat de fomentar els Centres de Salut (]()}. 

El :-J H. S., pel fet de ser l'únic comprador de molts 
b&ns i sen·eis. ha exercit realment cl seu podrr mono
polista. aconseguint, per exemple, que els preus de 
venda dels productes farmacèutics siguin inferiors als 
de la resta d'Europa (li). 

El >!. H. S. oferl'ix un servei sanitari complet i públic 
que permet la plani ficaciú i la participació ciutadana i 
que ha buscat la racionalització de la medicina cura
tiva, Súbretot de la medicina general que n'és el seu 
pilar fonamental. amb cl pagament als metges de forma 
capitati\·a, "descomercialitzant" per dir-ho així, l'acte 
mèdic, alhora que ha aconseguit menors desigualtats 
regionals i socials en matèria sanitària <¡ue Franç;t, 
Alemanya, Suissa, Itàlia, Espanya, etc. Així, per exem
ple. a Fran,a la més gran taxa de mortalitat correspon 
al,; obrers que alhora són els qui menys van al met
ge ( 12). En canvi a la Gran Bretanya, la classe obrera 
també prcsrnta una més g-ran incidència de malaltíes, 
perii el nombre de consultes per persona i any aug
menta tarnbié per aquest sector social. És a dir. cis 
obrers anglesos encara que ('Stiguin més vegade, ma
lalts, corn a mínim van més sovint al metge que la 
resta de ciutadans (13). 

:\ Gran Bretanya, en un moment escollit ;1 l'atzar dr 
l'any 1973, la taxa de malaltia afectaYa rl :<8 '1� dels 
homes i el 30 <f< de les dones, amb una incidència que 
anava E'll augmrnt segons ]'('dat (14) i que variava con
,iilcrablement segons les classes socials. Les malalties 
cr.-ntiqucs afectaven doblement els peons que els pro
Ít·,sionals. Les malalties agudes estan més ben distri
huïdc, encara que també s;hi manté aquesta tendència. 

PERCE)ITATGE DE POBLACIÓ A.:\fB :\.l.\L\L Tl,\ CRò�!C\ 
GRUPS SOClOECo:,.;c):\f!CS. GRA� BRET:\�YA. 1973. 

\(�U)\ PER SEXES I PEi� 

Professionals 
Empresaris i directius 
Caps intermedis 
Especialistes 
Semiespecialistes i personal servei 
Peons 

Font: Compc11{fi11111 of licalth statistics. Taul:t 5.2.

Les variacions regiona·ls són petites. :\ :\n�laterra la 
població de la regió del Nord té una incidència de ma
lalties un 18 % superior a la de la regió Sud-Oest. Si 
considerem tot Gran Bretanya, les diferències màximes 
�·estableixen entre Gal-les i Escòcia amb un 42 �l més 
.de gal·lesos malalts que escocesos (15). 

A Espanya no hi ha estadístinque completes i oficials 
de morhilitat. L'estudi realitzat per l'INP l'any 1977 
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Crànics 
!Jo me IJo¡¡a 

13,3 
18,7
22,4 
19,5 
21,7 
28.3 

11,7 
16,2 
21,2 
18,0 
25,0 
32.3 

Ag11ts 
!!0111c Dnnn 

7,8 
6.9 
7,9 
3,6 
8,6 

10,1 

8.9 
9,3 
9.7 
8,1 

10,2 
10, l 

l nz•c stiyación sobre la asisteticia f11n1111chlfica en Es
¡,a,ïa. es basa en les da.des recollides en una enquesta 
a la població i que ens donen una certa claredat sobre 
aquest tema encara que subratlla las difirn!tad,., de w111 
encuesta sanitaria sobre este aspcctu, J!I q11,. /'•',. /,, 
que respecta a la población, no s1c111p1 e' sa/,,· i11di,·ar 
con precisión las cnfermedadcs ouc ha Padeàdo l 16). 

Considera la cnfermcdad en el sentida mas amplio del



th111i11 0 :  cualqrticr malestar que i11tcrr11 1 1 1¡,c rl prrfccto 
rst11do de salud. i11dct>l'lldi!'lltc11 1c1 1 /c de su gra, ·rdad 
n dr Sit duraci1ín .  Es refere ix II nu1!quirr .1it1wciri 11 q11r

la ycntc ctmsidcra 11o r111al111c11 tr ra 1 1 10  c11fcr111 cdad. 

:\faig-rat Ics defi c i ènc ies d 'aqucqa enquesta eníront 
d'unes dades ang leses molt mé:; r igoro,c, ,  Ja  com para
ciú filtre Ja s i tuac ió de morbi l i tat espanyola i J 'an¡desa 
�s eloqüent .  

En un any, a E, panya, les malalt ies afecten proporcio
nalment mé, eb més pet i ts  de  qu inze anys (ï5 .ï 1

1
1, ) 

que la poblac i/, més  g ranel d f  qu i n ze anys ( 62 .9 '11, ) .  
:\ l a  C ran B retanya, e n  canv i .  hem v i s t  com l a  incidèn
cia de les malal t ies  en un moment deter11 1 inat augmenta 
amb l 'edat .  

Encara que con e i  , c r  exactament les causrs d e l  d i  Íl'
rel l t  co111po1·tamr11t a l s dos paï,os requereix un estud i  
que no sï1a rea l i t zat  , i  que podem avançar que refl ec
te ix  ïahso luta fa l ta  de protecc ió  d,0 la  salut infan t i l  a 
Espanya. 

També é s  fonamental, davant la morbilitat, cone1xer 
l es  desigualtats geogràfiques. El perc�n.t2.tgc de perso
ncs que druen emmala l t t r  com a m1mm una veg-ada 
l 'any va des dt l  49 '/, a Catalunya i r l  54 �;, a :\ ragó. 
fins a l  72 '/, a L\ nda lus ia Oriental i al 8 1  '/r a Extrc
ma<lura,  és a d i r .  c is  ex tremeny, rlctten emmala l t i r  un 
66 'i més que els catalans (sempre des d'tm punt de 
vi sta subj ect iu) . 

Encara que aquestes dades no sigu in  molt r igoroses, 
ja que l'S basen en allò que la gent entén per malaltia 
i , per tant, h i  poden haver condicionaments cultural:; 
i m portants en les respostes del qües ti onar i ,  s í  que em 
poden donar una idea sobre les espectacu lars desigual
tats en les condicions de  vida entre una zona i una 
altra · en definitiva, són un aspecte més de la d i coto
mia ' desenvolupament/sulxicsenvolupament que s 'ha 
,onsol idat durant aquests quaranta anys d e  franquisml'. 

Finalment prenem en consideració l 'absenti sme laboral 
com a indicador de l 'estat de sa lut  fisica o mental dels 
t rebal ladors .  A l a  Gran Bretanya e ls  dics d 'absència 
l'any per act iu  absent són 1 7. mcn frc que a Espanya 
són 24 . .S dies ( 1 7 ) .  

S i  a aquestes considerac ion s, h i  afegim l a  comparac i ó  
econòm ica feta e n  l 'apartat anterior, es  pot d i r  m 
resu m que ens t robem amb una oferta i uns  estúndards 
sanitaris molt ba ixos : a l ta morb i l i tat infant i l ,  impor
tants  desequi l ib r i s  krri toria l s  en la  i nc idència de  la 
mala l ta, estès absent i sme labora l ,  nombre de l l i t s per 
cada 1 .000 habitants molt baix, nombre de receptes 
per habitant molt a l t .  excés de fa rmàcies a les zones  
urbanes, inex itència d'una pol ít ica de pro moció de la  
sa lut ,  assistència san i tà ria de la S. S .  que exclou deter
minades malalties (cròniques,  invà l ids .  dèbils menta l s, 
etcètera) i grups socials  marginats (ve l l s ,  m i nu svà
lids, etc.) que no reuneixen condic ions per posse i r  una 
cart i l la ,  caos en l 'ass is tènc ia san i tàr i ,t de pr imer n iYel l 
de l a  S. S .. hospita l - centr i sme, etc .  

:\ questa .. misèr ia san itàr ia . . es prescrna a l hora amb 
una gran d i stors ió  en l ' assi gnació dels escassos recur
sos que fins a ra s'han dedi cat a l a  san i t at púb l i ca 
(S .  S . ,  Estat, etc . ) ,  segons es desprèn de l 'clcmrntal 
comparaci t'J amb la Gran B retanya que hem real i t za t  
(elevat percentatge d e  l a  despesa farmacèutica. reduü
descompte conced it per la i ndústcia farmacèut tca, ele
vat in crement de  les despeses per estada en els servei s 
concertats ,  c ln,1t pe rcentatge de l l i t s  pri vats a les 
àrees r iques ,  drdicació mú l t i p l e  de ls  metge que enca
reix c l  pressur 'ost fam i l iar ded icat a san ita t ) .  

E n  dc fi n i t i \·a . e l  \: . T l .  S .  é ,  capaç d e  ¡ , rc,tar 1111a 
ass is tència san i tàr ia  gratuita per al consumidor i r<· 
duir l e s  d i ferències regionals i soc ia l s  al hora que acon 
segue ix  que la despesa san i t à r ia global s i gu i  i n frnor 
a l 'europea. La S('\·a organi tzac ió  i l a  s('\·;1 fi lo,1 1ti a 
permeten avança,· en el cam í de la in te _g raci ¡', , an i t :'1 r ia 
de la cu raciéJ i la rehahi l i tac i r, amb la ind: igaci <', dl' l ( ' ,  
causes social;; i econilm iques de la mala l t i a  

En cam· i .  a E,panya l a  fi losofia i la pr;ic t ica pol í t i ca 
del  franquisme ha anat co

.
n fi ;:m ran t un sector ,anitar i  

pú bl ic  molt  més sotmès ;¡ !e,  pression, del  ,ec tor p r i 
va t  i a l s  d iferent:;  grups  de pressió de l  règ i 11 1 ,  la  qua l  
cosa s ignifica que e l ;; augments d e  despe ,,t san i tàr ia  
que es produci xen es  dcttC'll més a un ,,¡m ponent mone 
tar i  ( moti vat per la d i storsi ó en l 'ass ignació dels  rent r
sos  amb l 'obj ect iu de mantenir la  lucrat i v i tat  c i e !  srctnr 
pr ivat ) que r<:al ( m i l l ora de l 'oíe rta sanit;iria i de l s  
e,tànda rd� de salut ) .  

E n  aquests moments ,  doncs, passa a u n  pr imer p l a  l a  
necessitat d 'an;'d i si econ òmica i de voluntat pol í t i ca  per 
afrontar correctament e! problema de com mod i ficar 
l 'actual ass ignaci c'i de rernrsos en e l  camp sani ta r i ,  és 
a d i r ,  de com abordar cis problemes de d i sminu i r  l a  
de ,pcsa iarmacèu t ica ,  posar l 'accent e n  una correcta 
ass i ;; tència cxtrahospitalària ( 1 8 )  i en la  p romoció de 
la sa lut .  potPn ciar cl sec tor púb l i c  en det r iment de la 
lucrat ivi tat  del secto r privat ,  descen t ra l i tzar l 'act 1 :a l  
centre de decis i t'l rn matèr ia  sani t itr ia rn11 1  és c l  '.\ 1  i 
n isteri  de Sani tat i S. S . .  controlar clcmocri1 t icament 
tota una nO\·a estructura descen t ral i tzada. crn \· iar la 
ideologia d ' hospital -centr isme que es diion a l s  e stud i s  
d e  medic ina. l'tc .  

NOTES 

( l ) Hobcrt J. !v!AXWELL, Economía 1J San idad, "Tribu n:,
)vlédica" ,  núm . 755, maig 1978, Madrid .
(2 ) G.  RósCH,  Ecortomie ries soins médica11x en Frmice,
París, 1969, "Consommati , rn" , núm.  1 1 2 . 
(3) Elaborat per Ramon Gisbert.
(4) 1 07 .200 milions de ptt·, .  de dt'spcsa fam1acèutica
a p.v.p. dividit per 35 .225 .000 habitants ens dóna la
xifra de 3 .043 ptes . 
(5) NHS : ·346,2 m ilions de receptes el 1 975 per a 
55. 930.000 habitants .
(€-) SS :  3 28 mi l ions de •cceptes e l  1 9 7 -1 per :\ 
28 .621 .000 beneficiar is .

3 29 



(7) Espanya 
1\nmbrc recq,tC's 
Nombre receptes per bcncfi-

1970 

cian 7 ,9 

Cost total recepte.s (mils ptes.) 20.698.797 
Cost per rccq,ta (pt,·s.) 104 

1974 

11,,5 
55.222.403 

lb8 
Font: fovestig11ció11 . . , J'.\P, \ladrid, l 977. )i ombre de 
beneficiaris segons l'J\"E. 
(8) Lil,ru Blanca d..: la SS, Madrid, 1977. 
(9) Joaquim VEncÉs, El traboiodor a11te la SS, cncues111, 
Ed. Avance. 
(10) El 1972 cl 54 Sé dels metges treballawn a hospi
tals. Alan Y!AYNAHP, He11lth Care i11 thc l::uro¡iean Com
munity, Londres, 1975. 
(11) Alan \IAY"A''º· Ilealth Care in the E11ropcmi 
Comrn11nity, p. 209. Citació a Cooper ami Cooper, lnfPr
rwtio,wl Price Comµarison: a study of tl,e pri<.:,'s of ¡,/wr
maceuticals in the UK arid eight cow1tries in 1970, :\fa
tional Eeonomic Development Office, August 72, Londre.s. 
(12) G. Rosen, Elements d'écrmomic médicale, París, 
1973. 
(l.J) A. J. CcLYEH, Need and the Natio11al Tleo{fh 
Seri;ice. Economies ond social clwice, York Stuc!ics in
Economies, \1artin Hobcrtson, 1976. 
(14) Comµcndium of heulfh statistics, 1977, Office of 
Health Econcu11ics, Londres, taula 5.1 
(15) ld., figura 5.1. 
( I 5) l1westi¡;ació11 sobre la asistenciu farmncéritica en
Es¡wrï.ri. Est11dio socioeco11ómico sobru el con;,wto de la
!l.,�ste11da s.,nitnria es¡,urio/a, \1inisterio d(' Trabajo, l'-íP, 
Yl-77. 
(l 7) Gran Uretanya: Comperuli11m of hen/t/, slati.\1ics, 
1977; Espanya: lm;esl. .. , IN-77. 
( 18) .f:s de gran importància la definicic', de la forma de 
pagament al metge de primer nivell, ja que a través 
d'aquesta forma s'està <lcfinin:t r·n ;!r;,n ¡,art c>l nrnclel 
sanitari que es vol. 
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7/1 LA FUNCIÓ SOCIAL DE L'ECONOMISTA

La major part de la població desconeix cl què és, 
què fa i a què es dedica un economista. Aquesta ig
norància és normal si considerem la relativa joventut 
de la professió en [a seva vessant moderna i norma
litzada en unes matèries concretes aue constitueixen 
la Llicenciatura i quo a més la posta en pràctica 
de l'Estatut de l'Economia no ha ajudat a clarificar-la. 

Tanmateix. els problemes que sol resoldre l'econo
mista són els mateixos. encara que ampliats degut a 
l'avenç tecnològic. que cis que tenien plantejats els 
homes del Neolític. o de la Grècia clàssica. 

L'economista està capacitat per a prendre opcions 
entre diferents alternativc;; més o menys clares. amb 
millor o pitjor informació. dins d'un marc determinat 
de relacions socials i en un escenari tecnològic pre
cís, malgrat que degut al seu rol sociopolític pot ser 
que mai no exerceixi àquesta capacitat. A més, amb 
uns estris de trebaíl més o menys útils pot predir 
situacions futures. 

Però, per sobre d'aquestes funcions, l'economista és 
un «tècnic» en l'anàlisi de la societat, de les rela
cions i conflictes entre cis homes i d'aquests amb la 
matèria i la tècnica. 

Aquesta funció tan «elevada» fa precisament que 
sigui tan difícil d'encasellar popularment un econo
mista. Tothom sap que cl metge guareix cis malalts 
i que l'arquitecte dissenya edificis, però és difícil 
entendre que un economista sigui un ,,analista de la 
societat». 

Realment, molt pocs economistes o pràcticament cap. 
«analitza la societat», ni tan sols una part concreta 
d'aquesta. El que es pretén dir és que l'econo
mista s'enfronta amb problemes que tenen el seu 
origen en la manera de desenvolupar-se d'una socie
tat concreta, en els conflictes que es produeixin entre 
diferents grups socials. en Ics decisions que es pre
nen quan existeixen vàries alternatives en la lluita 
contra l 'escassesa de recursos materials i monetaris. 
en J 'optimització de situacions específiques. 

A un nivell més concret. per exemple, un economis
ta està capacitat (o pot estar-ho) per a decidir si a 
un país determinat li interessa aixecar cl seu nivell 
de competitivitat i la manem de fer-ho, si una em
presa qualsevol ha de substituir homes per màquines, 
quina és la millor manem d'invertir cis diners que 
l'estalviador diposita en els bancs i caixes, quins 
valors han de vendre's o quins han de comprar-se 
en Borsa, quins productes han d'exportar-se; per a 
decidir també sobre projectes alternatius d'obres pú
bliques o sobre localitzacions de plantes energètiques, 
per a predir corn evolucionarà el nivell de preus o 
l 'atur per a estudiar en profunditat un sector pro
ductiu, cte. Per aquestes i infinitat de coses més. 
serveix un economista. 

Això no vol dir que l& societat demani professionals 
del tipus dels economistes i que aquests obtinguin 
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la suficient formació com per a poder enfrontar-se 
a aql!csts problemes. 

Amb tota probabilitat. en una societat tan complexa 
com la nostra, i donada la relativitat de Ics possibles 
solucions, és enormement difícil que l'economista 
«tingui èxit» en la seva funció en cl mateix aspecte 
en què pugui tenir-lo un metge (que fa d'una persona 
malalta una persona sana) o un arquitecte (que cons
trueix un edifici de no res). 

El màxim que pot aportar un economista és assolir, 
mitjançant les seves decisions o els seus consells i 
afavorint uns grups socials en detriment dels inte
ressos d'altres, rebaixar una mica cl nivell de preus. 
o atenuar lleugerament l'atur. o vendre més produc
tes d'una empresa, o comprar unes accions que pre
sumiblement pujaran. o localitzar una refineria sense
atemptar massa contra el medi ambient o els inte
ressos turístics. etcètera.
1 tot això perquè ens trobem davant d'una professió 
relativista, com relativista és la societat, els seus con
flictes i, en definitiva. el mateix home. 

S'ha dit que un economista modern és una barreja 
de filòsof i matemàtic. Indubtablement totes les re
duccions són inexactes i, per tant, perilloses. però 
poden servir per a donar una imatge. encara que 
en certa manera estereotipada, d'una realitat. 
És ..:vident que l'Economia no és una ciència empí
rica, però que tampoc no és una ciència especulativa. 
Possiblement la barreja d'ambdues (empirisme i es
peculació) dificulta l'encasellame.it i utilització d'un 
economista modern. A més, el procés de norma
lització de la ciència econòmica no és, ni molt 
menys, tancat. Fins fa poc cis economistes parlàvem 
d'«abans» o «després» de Keynes. com cis físics par
len d'«abans» o de «després» d'Einstein. 

Actualment aquesta simplificació és totalment ine
xacta, degut al canvi sofert pel món a partir de mit
jans dels anys setanta. El cos de doctrina kevncsià 
resulta ja insuficient per a analitzar cis problemés eco
nòmics de les societats avançades. per això les seves 
proposicions no poden solucionar a completa sat is
f acció els esmentats problemes. 

E:s obvi que la crisi per la qual està passant cl sis
tema occidental (l'oriental tambc:, però per diferents 
motius) ha posat de moda una altra vegada els eco
nomistes. l aquí convindria d..:ixar molt clar que:. 
primer. un economista no és un màgic que cli�pos,_1de solucions per a tot. i en segon lloc. que la fun;::10 
d'un economista consisteix a sotmetre <lis òrgans 
de decisió política (ernpr..:saris i c1dministració) Ics 
opcions possibks. amb Ics seves despeses i _Lis seus
beneficis. Consegüentment. la seva rcsponsabil1Lat se· 
cial quedu molt disminuïda. encara que. per d..:scomp
tat. no vulguem dir que sigui ;'ul·la perquè la ncu
tralit,,t de la ciència no ..:xist..:ix. especialment quan 
aquesta analitza la societat. 



l ndubtab!èment. en aque,t pron:·, de crisi material. 
·,ns i tot ideològica. que patci, c'I món occidental.
:l paper dels cco1101nistcs es I cu sotmès a unc, pres
,1011, dels diferents grups ,ocials amh mires a la
uti!izació política de lc, «rccL'J)tcs,> per :,olucionar
problemes concrets.

l per aquesto 1·ia entrem en cl conceptL· d'«c·i:ono-
111is1a-polític». t:in en 1·oga darrerament. En altres 
professions ç, tracta del tècnic po,at al ,cn·ci. cons
�1cntment o inconscientment. de l'ordre social impe
rant. o en contra d'aquest. Aquesta reflexió potser ens 
apartaria una mica de l'objectiu del present discur,, 
però en qualsevol cas. ha d'ésser tinguda en compte 
per no evadir-nos de la rcaliwt. 

En un altre ordre de coses, pots..:r convindria esbos
sar, a aquest nivell de simple, reflexions. quina és 
J 'accl'.ptació pràctica qul'. obté J 'economista <l 'avui 
en cl mercat de treball. 

Aproximadament un 70 ºº dels cconomist.::s catalans 
treballa a l'empresa privadn. L ·empresari catalil o el 
qui en fa. és un demandant d'economistes. Quin 
concepte t.: de i ·economista aquest llogater? A grans 
trets podríem dir que no gaire bo, almenys quan es 
tracta t.l'algú que s'acaba de llicenciar: un cop pas
sat cl període d'aprenentatge. cl concepte va millo
rnnt. ï quan l'economista en qüestió fa e.l'empresari 
(cas no gens estrany a Catalunya: 2 d<: cada 10 
economistes). llavors els resultats van essent millors. 
Si aquest plantejament -no contrastat empírica
ment- fos cert. hauríem de convenir que un econo· 
mista serveix per a fer d'empresari. o per a pren
dre decisions. i està poc preparat, tant anímicament 
com pràcticament, per a funcions molt especialitzades. 

D'aquí ve que la frustració de l'empresari mig català 
respecte als economistes sigui, almenys d'entrada, 
important, Ja qual cosa reprodueix un coll d'ampolla 
en la col·locació dels nous llicenciats, o la seva sub
ocupació en tasques que poc tenen ·a veure amb 
la professió. 

En altres camps. com la docència (9 % de l'ocupació 
dels economistes) i l 'Administració Pública ( l O % ). 
o els Serveis Socials (non profit organitzations), l'ac
ceptació de l'economista és molt més fàcil i el rendi
ment molt més gran.

Quant a l'exercici lliure de la professió. és un camp 
encara poc explotat quantitativament i que pot ofe
rir. almenys així ho sembla, certes expectatives a 
curt termini. 

Malgrat tot, la polèmica especialització vs/genera
lització té plena vigència, a causa principalment, a 
la nostra manera de veure, del nivell de desenvolupa
ment de la nostra societat i de les nostres institu
cions, conjugat amb uns atavismes que arrosseguem 
de situacions passades i que impedeixen la fluïdesa 
del mercat de treball dels economistes, ja que en 
aquests moments la demanda es dirigeix cap a llocs 
de treball específics. Amb el temps això es va supe
rant i les expectatives a mitjà termini semblen mi· 
llors per als economistes. 

A majors nivells de racionalitat a les nostres empre
ses i institucions, majors possibilitats tindrà un eco
nomista. Com més necessària sigui la informació 
per prendre decisions, més facilitats tindrà un econo
mista per a trobar feina, i_ com més amplis, comple
xos i relatius siguin els problemes a resoldre, menys 
li costarà a l'economista trobar un camp on poder 
aportar els seus coneixements i, sobretot, la seva 
formació i mentalitat. 

Mnlg.rat tot. encara que Ics c.,pccta1ives semblin 1111-
llors. hom no pot oblidar la situació actual. 

[l fet <l'ajusta?· a !a demand,1 social cl que 0s avui 
un economista se'ns prcscnt;1 b;1sta11t difícil. i d'aquí 
ve la insatisfacció. considcr,1hlemcnt generalitzada. 
de dcm,,ndants i ofcrents. 

En aquest sentit ens hi referirem en la subponència 
que tracta del mercat de treball i l'economista. 
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7/2 LES FUNCIONS DEL COL·LEGI J 
Enfront d'aquesta realitat que hem intentat sintetitzar. 
es trncta ara de preguntar-se quin és cl paper que 
ha de jugnr el Col·legi d'Ec:ono111istcs de Catnlunva 
per umalitzar lc, vies de solució als probkmc:; que 
tenim plantc:jats. 1 per a complir amb cl que cis 
nostres col·legiats I l:1 soc:icta! dcmancn al Cul·lq:i. 

La vida del Col·legi podria dividir-se en ducs f.1,e,: 
la primera des de la Sé:\,l fundació l'am· 1959 fins 
a l'octubre del 1977 i h: segona a partir d'aquests dos 
darn:rs anys. 

Cal reconèixer que cl gran mèrit cie les primeres 
juntes fou. precisament, posar en funcionament i.:I 
Col·legi, dot;1r-lo de cartJ de naturalesa jurídica. ai,e· 
car-lo. físicament i atreure els llicenciats. En cl> ,litre, 
aspectes cis ddicih es van pos:1r de mnnifi.:st. l. 'ac
tuació no era democràtica -si de cas paternalista-. 
nu donav,1 cl nivell de sencis adients i en projecció 
de cara a l'exterior -la seva funció més important
fou molt escas,a. i quan va intentar obrir-se. les con
notacions que oi'aia no corresponien ni a la realitat 
de la proícssió :1i al rol socí::il que li cr:1 adient. 

l)'aqui que cis ec,,nomistc, considcrt:s,in que cl Col
legi «no servia per a res».

Amb l'entrad .. 1 de la junta actual. l'octubre del 1977, 
s'intenta canviar en profunditat aquesta imatge: cl 
Col·legi es democratitza. es comença -encara que 
lentament i amb moltes dificultats- a oferir alguns 
serveis als economistes. i sobretot s'aconsegueix mi· 
llorar la imatge del Col·legi a J 'exter ior. Potser f1qucst 
hagi estat l'aspecte més rellevant de l'actual Junta 
i dels col·legiats englobats en Ics diferents comissions. 
En altres paraules. s'ha posat �l Col·legi i els econo
mistes catalans en relació amh la societat i les insti
tucions, s'ha connectat la nostra professió amb la rea
litat social i política. 

Però aquesta és una tasca ncccssana, potser priori
tària, però que no s'exhaureix i que ha de profun
ditzar-se. 

Cal assenyalar també que el nostre Collegi ha estat 
un avançat. a nivell estatal. del procés democratit
zador i· d'actualització de tots els Col·l<!gis. 

El degà del Col·legi de Catalunya va estar escollit 
president del Consejo General de Colegios de Eco
nomistas de España i la tasca realitzada allà ha estat 
important. encara que ha tingut poca projecció a 
l'exterior. 

Tanmateix les llacunes que encara ofereix el Col·legi 
de Catalunya com a institució de serveis són molt im
oortants malgrat J;i decidida voluntat d'anar cobrint· 
les. al rn4teix temps que es potencia el Collegi amb 
nous col·legiats i mitjans materials. 

El Co'.lgrés que estern r;alitzant és una prova palpa
ble dels aires renovadors que amaren la nostra pro
fessió i. per descomptat. la nostra institució collec· 
tiva: cl Col·legi. 
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Ara és cl moment. dono. de reflexionar conjunta
ment sohrc què hn d'ésser cl nostre Col·legi. tenint 
en compte les seves actuacions passades i els seus 
actuals ddicits. 

i\12:uncs idee, poden centrar aquesta discussió. En 
nrimn lloc hem de constat:ir In crisi del Col·legi en 
la seva forma origintiria de gremi. Aquesta crisi es 
pot explicar nel desenvolupament de Ics forces pro
ductives i pel paper que ju¡rn avui J'cconomisia en 
la societat. El Col·legi no put ni ha de defensar inte
ressos i privilegis corporativistes dels seu, col·li.:giats 
i ha de trob,11 un nou rol social. Intentarem a\'ançar 
en a4ucsla recerca d,;linitil'<1ment uns objectius ge
nc:rals. malgrat que som conscients que aqucstJ és 
una tasca que 110 é, :, J'ab.ist d'un nombre reduït dc 
ponc'Jlts. 

Aconseguir pi.:r a lii professió d'economista una imat
ge profcs,ional i social adequada al seu pes real dins 
de la vid:1 social i garnntir que l\:xercici de la pro
ft:ssió sigui realitzat en profit de la societat poden 
ésser ks linalitats bi1siqucs a assolir en cl futur. 

L ·anterior .ifirmacili comporta entendre cl Col·legi com 
un organisme actiu no tan sols pel que fa a la regu
lació i el rnntrol de l'exercici professional. sinó pel 
que respecta a Ics seves relacions amb Ja resta dïnstt· 
tucions econòmiques i no econòmiques del país. 

En efecte, i per molt contradictori que sembli. l'única 
garantia que la nostra «corporacto» i cis seus 
111,;111bres nu adoptin posicio1,s gn:mialistes en detri
ment dels int.::rcssos de la comunitat radica en cl 
control estricte de l 'activitat professionals i. per tant, 
indirectament en l'actualització de coneixements. en 
lc.s normes d';1ctuaeió. cn la lluita contra l'intrusisme, 
etcètera. D'altra banda. és evident que la incidència 
clutadana cie la nostra 'institució afavoreix cl prestigi 
de la denominació d'«Eco11omista» i potencia molt 
clarament la imatge del grup social que representa. 

L'assumpció per part del Col·legi d'aquesta actitud 
deliberadament activa que proposem. sobretot en la 
seva vessant de projecció pública, no ha d'ésser in· 
terpretada com una «politització» del Col·legi. Les 
preses de posició públiques. que en la majoria dels 
casos i segons la lògica <lemocrà!ica acordarà en nom 
del Col·legi la corresponent Junta de Govern. no són 
altra cosa que !'aplicació a la pràctica de l'opinió 
molt generalitzada que defensa la conveniència <l'és· 
ser presents en els debats dels problemes que afecten 
la nostra coHec,ivitat, quan la seva temàtica tin
gui relació amb la nostra profes�ió. La crítica so
cioeconòmica, la clarificació d'opcions tècniques, la 
proposta de solucions alternatives, :iixí com la in· 
formació que el ciutadà en general demani. han 
de ser óbJCctc de les declaracions públiques del Cot
legi, a<loptades amb independència d,�Js criteris dels 
altres òrgans de participació en la vida política. 
econòmica i social a fi i efecte d'aug,uentar la capa· 
citat d'anàlisi i de reflexió de Ja resta de la societat. 

Aquesta tasca. com la de divulgació dels principals 



conceptes econòmics. és lenta. però absolutament nc
ccssi1ria pc:r a l'acceptació social de l'economista i 
per a l'acn:ptació simultünia de la seva responsabi
litat social. de la manca de Ics quals es ressent en 
excés la professió. l.a consecució d'aquests dos im
portants objectius n:dundari1 sense: dubte rn benefici 
d'una revaloració de la signatura de l'economista. 

D'altra banda. i dav:rnt la wt::il inoperància de l'ac
tual Fstatut Profcssion,il de l'Economista. cl Collegi 
hauri1 de ser excepcionalment sensible a la problc
mi11ica professional dl'ls seus membres i la seva línia 
d'actuació en aquest camp com a mínim igual d'ac
tiva que ja hem refc:rit. 

De l 'anterior afirmació es desprèn. òbviament. una 
primera necèssitat: la de compta.r amb un Estatut 
que garanteixi millor cl compliment de la nostra 
funció social. 4uc reguli efectivament la prilctic:i de 
la professió i que la defensi d'intromissions d'altres 
professionals no inclosos en el Col.Jcgi. bé perquè 
cl seu àmbit d'actuació sigui diferent o tan sols una 
part especialitzada de l'Economia. 

'Jo podem oblidar tampoc que. com tota institució. 
el Col·legi ofereix un marc de rcbció professional 
-és a dir. d'intercanvi d'experitncies. de discussió de 
temes d'actualitat. cte.- i de contacte entre companys
que caldrà aprofitar. per ser cl més adequat dels
existents, gràcies a la seva relativament àmplia repre
scntativitnt de diferents especialitzacions.

En aquest sentit s'haurà de plantejar ineludiblement 
el debat en profundidat. fomentant, a ser factible, 
una participació massiva dels temes que resten pen
dents cie definició en l'estructura interna i objcctius 
concrc:ts Jcl Col·legi de Catalunya. Recordem els prin
cipals: honoraris professionals. adaptació Jeis Esta
tuts de funcionament a la nova descentralització del 
Col·legi. problemàtica del secret professior:al i dels 
visats. instauració del torn d'ofici: li mi tac ions objec
tives i subjectives del Collegi. sindicació, etc. 

Aquest darrer tema merci x un breu comentari. Atc
nent Ics elaboracions dutes a terme per la resta de 
Ics ponències i també per la present, s'ha vist ben 
clar que cl Col·legi no s'ha de transformar en un 
sindicat de quadres. malgrat la insuficiència ma111-
festa a aquest nivell de les centrals sindicals (en fase 
de descnvolupamcnt). El que semblaria més adient 
fóra la integració de l'economista assalariat dins de 
les centrals, ·però com un co/.lectiu assalariat de pro
fess101wls cie /'eco110111ia. amb una sèric de mecanis
mes d'actuació al seu abast que els permetés l'exis
tència d'unes formes específiques d'expressió i de 
reivindicació col·lectives. El critai que pot ajudar 
a comprendre aquesta opinió seria el d'autonomia en 
l'elaboració i unitat en la defensa ric llurs interessos 
comuns. 

D'altra banda, s'accepta el paper motivador i agluti
nador que han d'instrument;;r cis sindicats en el 
camp de la defensa i reivindicacions laborals del 
col·lectiu de professional de l'economia. Totes aques
tes asseveracions no impedeixen que s'accepti i es 
demani al CoJ.legi una assessoria jurídica i laboral amb 
un enfocament individual i que s'admeti la defensa 
d'un futur Estatut Professional, així com determina
des preses de posició oúbliques davant de problerr:à
tiques laborals que afectin col·lectivament els econo
mistes. 

Finalment, només ens resta esbossar les possibles lí
nies d'actuació en cl futur dels serveis que ofereix 
actualment cl CoJ.lcgi als seus membres, l'anàlisi cleta-

llada dels 4uals serii objecte de Ics corresponents co
rnunicacions. Els més import,mts són: 

a) Borsa dr.: treball. rcSL'!'l'ada exclusivament als Col
legis . .\lalgrat Ics ineludibles limitacions econòmiques.
ha de rcc:structurar -se novament per tnl d'intentar in
cidir en cl mercat de treball de manera que redueixi 
la subocupació i la subrcrnuneració. així com l'atur. 
Això tan sols serà factible si aconsegueix garantir uns 
mínims per la contractació d'un economista i un ele
I at grau de particip,Íció en l& tramitació d'of:rtes 
i drn1andc,. 

h) Cursos de /or111uci(í, reciclatge i especialització.
Per la cada I cgada niés gran importància de la for
mació respecte al nivell d'ocupació, com a la seva
mobilitat. l'Escola de Pràctica Professional de l'Eco
nomista (EPPE) hauria d'emprendre una campanya
d'cxtcnsió J'aqucst� scrl'cis. tractant en allò que fos 
possible de col·laborar amb Ics Facultats de- Ciències 
Econòmiques i altres institucions especialitzades en
l'organització de cursets semblants.

cl Serveis ussistenciuls i d'assessoria. L'ampliació 
J'aquests serveis serà una de les tasques més ingrates 
de totes Ics que hagi d'assolir cl Col·legi a partir 
d'ara. s·haurit d'acabar de definir el Pla General de 
Previsió del Col·legi. completant-se amb altres asse
gurances. especialment les d'hospitalització i jubila
ció. La creació d'una cooperativa de crèdits, l'adhe· 
sió a economats d'altres organitzacions professionals 
o \'obtenció de descomptes en diferents minoristes,
són objectius a tenir en compte en un futur no massa
llunyà.

Per últim, el servei d'assessoria hauria d'organitzar-se 
en una doble vessant: una jurídica, vers l'àrea labo
ra!, i una segona or¡entada cap a la resolució dels 
p:oblemes professionals: les agrupacio:1s d'economis
tes (bufets col·lectius), agrupacions amb altres pro· 
fessionals. l 'aplicació dels honoraris, etc. 
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7/3 EL MERCAT DEL TREBALL

INTRODUCCIÓ 

Aquesta subponència pretén donar una visió genez:�l 
d'una sèrie de problemes que afecten la profess10, 
així com d'unes problemàtiql'es comunes. Pel fet 
que en di l"erses ponències ja s'analitza de form¡¡ 
molt més wncre:a i específica la problemàtica del 
mercat de treb¡¡]] en les diferents vessants de la pro
fessió. s'ha procurat traçar aquí unes línies generals 
que. ll"..!lguna manera. puguin significar un_ comple
ment i una classificació al que s'han exposat en Ics 
di verses ponències professionals. 

1. EL PROCfS DE FORMACIÓ DE L'EC0'-10-
MISTA. LA SEVA INTERACC!O AMB EL OLA
DRE JNSTJTUCIONAL (FACULTAT I MERCAT
DE TREBALL)

l. l. CARACTERITZACIÓ DE l.'ESTUDJANT DE
CIÈNCIES ECONOMlOUES

L'estudi de la ciència econòmica ve caracteritzat dins 
el sistema actual educatiu a Espanya per l 'absència 
de l'Economia corn a matèria d'estudi a l'ensenya
ment secundari, circumstància que, si bé ha estat 
tractada aquests últims anys dins de Ics re111odch1-
cions dels plans d'estudi, concretament del BL P. 
sembla da vant cis coneixements generals dels estu
diants 'que ingressen a la Universitat. prou insufi
cient. 

Davant l'anterior afirmació, es pot constatar que la 
presa de decisió de l'estudiant està clarament condi
cionada, entre altres motius, per: 

ai Inexistència de coneixements clars del que supo
sa la Ciència Econòmica. En altres camps dèl saber 
;_¡questa problemàtica no se suscita. ja 9ue l'estudiant 
sap del cert què és el que va a estudiar. 

b! Possihle ci1troncament de l'estudiant amb una 
empresa o un treball ja anteriorment � la Llicencia
tura. Respecte a això no es pot oblidar que a la 
Facultat de Ciències Econòmiques, hi aflueixen gran 
quantitat d"estudiants majors de . 25 anys i que la
vincul,1ció c.,1stent entre cis estudiants nocturns I ds 
que treballen en Rancs i Caixes d'Estalvi ta_mbé és 
gran. En aquest sentir és de destacar. en vista del 
quadre següent. la vinculació existent de l'estudiant 
de Ciències Econòmiques i un lloc de treball com 
;i economista. 
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Economistes que treballen 
durant la carrera 

Total 

74 °v

Amh un trchall r"t'Íi.lcionat amb 50 °o 
els estudis 

(Enquesta economistes catalans, 1979) 

cl Un altre element a considerar és cl rebuig per 
parl d"altres estudiants vers cis {;,tudis d'altres _Facul
tats o Escoles. casi.l que suposa un flux add1c1onal 
dels indecisos que sïncorporcn a l'estudi de l'Eco
nomia. incorporació que. si més no. es veu fortament 
influenciada per la no clara especificació del terme 
Cl È'>CI ES t:.CO:'-iO\l IQUES. 

1.2. ANALISI DEL PROCÉS DE FORMACIÓ 
DE L'ECONOMISTA 

És convenient donar una lleugera ullada al procés 
de form¡ició de l "economista. que aquest serà un dels 
clements aue condicionarà de forma important l'accés 
i les condicions d'aquest al mercat de treball. 

L'economista en formació es troba, donat el camp 
d'estudi de les ciències socials, que l'economia no 
és una carrera estrictament tècnica més motivat d'una 
manera diversa cap a l'anàlisi dels processos socials, 
que la resta dels estudiants. 

Un clement addicional se, ;a la consideració de l'Eco
nomia com un camp pràcticament inexplorat, vast, 
i un món on potser les majors dificultats amb què 
es troba l'individu són Ics interaccions entre les 
variables. La lògica econòmica no és un mètode d'es· 
tudi fàcil de captar, però és un mitjà surn¡¡mcnt im
portant per arribar al coneixement per aquell que 
la posseeix. 

A part d'aquestes consideracions teonques, s'hauria 
d'observar quina és la situació de l'estudiant dins 
cl marc de la Universitat. En aquest sentit s'hauria 
de destacar el fet de la desvinculació de l'estudiant 
amb la Universitat. fet que. a més d"altres factors, 
porta cap a una certa desconnexió i degradació dels 
continguts. Tot i així aquest procés no ve només 
del costat dels estudiants. sinó que el professorat, en 
molts casos. té una dedicació limitada a la Univer
sitat. ja que aquesta nu satisfà Ics necessitats salarials 
del personal docent. ;_iixí com una certa falta de 
vocació pedagògica. Davant aquest conjunt de cir
ct1111stàncics. l'estudiant n;acciona amb una aprecia
ble atonia _enfront dels possibles benefic.is que es
pugum derivar de la seva estada a la Universitat. 



U.1 \ u n t  a ques ta  n, 10  e, po" ihk  dcr i \ ar com ;¡ con
clus ió c l  fet que .  ta l  com ho va defin i r  en c l  seu
nwm.:m 1\ l a rk Bt1u1< .  « l '.: n, .:n v ;1mc r 1 1  u 11 i \ · crs iu1 r i  su
posa Lr r1 ;1 l' u r, : 1  d "ol,,t ack,  c ,; c ,1 111 i 1 1 :r t ,  a dotar l \:s-
1 u d i : 1 n t  d "u 1 1 ; 1 c apa L i t i l t  en  l :1 prc', , 1  ,k dcc i 5 ion , » .
c i rcumst {l ll c i a . "  .1 qu cs t a .  q uo: n o  és rc lkv.1n t  en aquests
temps . donada la desv alorac i ó  ci t: l s  t í to l s  acadèmics .
per l a  qua l  cosa ens  quedo.:m amb d concepte de
l a  n1r,;i d "obta,· ks .
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r n  aques t  apa r t a t  an :r l i t z ;i rcm lc, causes  del perqu è· 
cl me rca t  ck t n.: h :, I J  ,:., t r¡,ha  en u n  c lar  dc,a i Ll ' I . 
1 : 11 r r imcr  l l oc \ l' Íc:m a lgunc, ,:e J c,  poss i b l es c i r
cums t ànc i e s  q u e  envo l ten  l 'oferta de tn:b a l l .  d ins  
cL1q u c· s t  cksa j u s t .  ! . "a pa r t a t  sq!Ll c' n t  t rac t :r r·i, ck dcs
emma sL· , 1 rar  l ,> poss ib l e:, c í r L" : l l lb l i1rn.: i c ,  que e ll \  u i  ten 
L, d,·rn aml , t  de  t reba l l .  

( ,  c· \ · i ckn q u e  c l  mome n l  c u l m í n : , n t  de· J ¡_¡  probkmü
t i c" , 1  ,:, l 'accé, de l 'es t u d i a n t  L'nn10mis t a  al merca1  
J ,· ! reb a l l .  mercat que  no fu nc i o 11 a .  tal com sugger ia  
\V a l ra s .  a t ra vés de l  su'Jhas ¡ ¡.1 dor que assigna tots c is 
rcc i 1 rsos de form:1 e fi c i en t  l 'n desn,c n t i r  l es  tes i, 
dl' Wa l ras en t i ndrem pro u  donant una m i rad, , a l  
mercat  de trcha l l .  ohsen a n t -h i  un  panorama poc 
afa lagador.  en c l  q ual  c i s  economistes . fonament al
men t cis sorg i t s  duran t  ks da r re res pro moc ions .  es 
t rohcn o bé en a tu r .  ü b .' .  i aquest és e l  cas més 
im port a n t .  subocupal , .  

L 'ü c t u al c ri s i  on  s \1 11 e i x L' I I  l a  i n flació i e l  desocupa· 
ment .  a més de conjugar-se amb un  creixement nu l 
o escàs.  c i rcum;, t irncics que  s 'han t i o i ficat com ;i es·
tagflació ,  o i n flac ió  t r ist a . ha t ingu t com a pr inc i pals
« pat idors» la poblac ió ju ven i l  de  1 6  a 25 a nys .  que
no  t roba la possi b i l i ta t  d 'obte n i r  fe i na per  pr imer a
vegada .  Aquest fet assole ix p roporc ions  a larmants  ja
que .  si bé en c: I segon t rimestre de 1 978 c l  nomhrc
d 'a tura t s  ascend i a  a 938 .000 . 52 5 . 1 00 eren menors de
25 anvs ( 5 6  °v l .  x i fra que posa de man i fest la i ncon
gruència en t re la po l í t ic , ,  educat i va i l 'o ferta de tre
h.1 1 1 en  un  sistema sotmès a u n a  durn cri s i .  Aquesta
l axa  d "a t u r  en t re els joves és m olt superior ;i l a  dels
p r i n c i r3 ls  països d t: la  C . E . E .  ( 2  m i l ions)  amb ta,es
(17 °o m i tj ana ) ,  més bai xes (40 % França .  46 % G ran
Brc ta nva .  27  ,,,, R fA ) .

1 .4 .  CO '\J D ! C I ONS EN Ol.J t S ' I N G R ESS1\ EN  F L  
,\1 1-: RCAT DF  T R EB A LL  

F I s  p roblemes cspt:cífics a m b  què es troben  e l s  cco
nomistt:s en els moments ac tua ls .  der i va t s  de la seva 
es tada a la  F;icu l t m .  podríem t ip i fi c a r- los en e l s  
següents : 

J .  E l  grau de cont: i xcments dels  econom is tes .  tan t  
a n i ve l l  qua l i t a t i u  com a n i vel l quan t i t a t i u .  Actual 
ment la U n i versi t a l  ofere ix a l s  estu d i ants u ns serve is  
que són l luny de l 'òpt im .  Per una part  ve iem com 
en c i s  d a rrers anys s 'ha p roduït un i n crement  consi
derable en cl nombre d 'es tud ian t s ,  sense que la i n 
fras t ruct ura u n ivers i türi a .  tan t  a n i vel l  d 'espai com 
a n i ve l l  de professorat .  hagi sofert l a  ma te i xa  evo
l u c ió .  D 'acord amb c l  que s 'ha dit an ter iormen t .  junt  

" l a  major o menor ckd icaci ó  de l 'estud i an t  ü l a  
se\'a formac ió .  constatem c l  ba ix  índex d 'efec t i v i ta t  
de l  s i s tema educa t iu .  degu t  al ba i x rendjment d'a· 
ques t .  De cada l 00 estudi an ts matr icu la ts només 1 3  
acon segue i xen  l a  l l i cenci a t urn .  Per a l t ra banda.  un 
clement  important és la r igi desa de l 'ac tua l  l l e i  u n i 
vcrsi t ii r ia .  i l a  fa l ta  d 'un projt:ctc adequat de l le i  
d 'autonomia un iversitària .  S 'haur i a d e  menc ionar tam
hé l 'ex i s tència d'uns programes d 'estudi rígids que 
cada vegada són més dis tants  de la rea l i ta t  soc ial i 
dels i n teressos dels estudiants .  D¡¡vàn t ;iqucsta s 1 1ua
ció de fa l ta de concordança en t re eís temes estudiats 
i k, pos te r io rs t a sq u�s dc: l s  fu t u rs l l i ccnc i ,l l :, s ' hauri a  
de pr..:ndre mt: surcs oport u nes s i  no ,·ol c111 c ;i u rc e n  
l "ub;,o lcscènc ia  dels conei xement, .  cosa que: fa r i :i de 
l 'econom isw no un recurs nccc,sari  per :1 la ,oc i e 1a 1 .  
s i n cí u n  n:cu rs t o t a lment  ociós .  

2 .  ln un  a l t n: r ia d ï clL·c, lwu ríe111 de m enc ionar  
t ambé c l  fe t que  la  fragrnc11 t : 1 c ió  as: l u a l . gencr;i l 
cmrrcsa . , i  hl' res pon a un  n i t e n  d 'espc:c i a l i t zac ió i 
c fi c i è: n c i .i de J "ecuno111 i s 1 a .  és per a l t ra  b :u1 da tan ra
d ica l  qu e· 1 ·euJ 1 1om i, ta  cie gencr;i l .  c' ncarrcgat d 'estu
d i a r  ,· l , is tema econòm i c .  rcrd mol tes vegades de 
\· i s t .i l : 1  u n i t a t  t:conòmica furrnmen ta l de l 'esmentat 
, i , t c' m: 1 . l 'e mpresa .  Per  a l t ra b :!n d.i t :i m bé es p lan teja 
c l  p rob lcnw i n vers .  donat (J l l l' 1 1u .:s poss ib le  man -
1 e 11 i r  1 ·e s t ruc tu 1 ;i de l  1110 1 1 1 c· n 1  al· t u a l  qut: pcrmt:t als 
,·,t u d i ;i n t >  d 'empresa perd re l :1 , i , i ó  q u e  són en un 
, i , r c1rn1 econòm ic .  

3 .  E n  un s i s tema cconò111 1 c  e n  cre ixcmcrn.  I c s  ac t i 
v i tab  produc t i ves han sofer t  un procés d 'e xpans ió .  
1 an 1  en c i s  n i ve l l s  produ c t i us com en c i s  l abor a l s .  
d c  t ecno logia i gest i ó .  fe ¡ ,  aques t s  qu t: .  j u n t  amb Ics 
r i gideses del sistema un ivers i tar i  quan t  a contingut 
i quant a forma d ' impart i r  la docència ( les c lasses 
mag is tra ls  del segle X\ï :. comport a un desfasamen t  
en tre els conei xemen ts i la pràctica d e  la v i d a  real , 
o dit d 'una  a l t ra manera. podem concl oure que l a
flexib i l i tat  de  I c s  necessi tats é s .  en  aquesta economia
en un  camí de creixemen t .  molt  més gran que la
flexib i l i tat acadèm ica .

-1 .  Un  clemen t  importan t .  q ue cons t i tu c i :-. un  ft:110-
men obst:rvahlc en tot e l  món  occ iden ta l .  és la de
¡,.radació dels títols u nivers i t a r i s .  degradació t an t  a 
n i vel l  acadèmic ,  com en el seu val or soc i n l  i en el 
seu va lor  de mercat .  

� - U na caracter íst ica de In ;�rohlcmàt ica  de l 'econo
m i s ta t: n cl seu en fron tament davan t de l  mercat de 
t reba l l .  ser i a ,  i amb això es reco l l i r ien part dels 
a rguments  an ter i ors . l 'obsolescènci a dels coneixements ,  
c i ;cun1s tànc i ;i suscert i ble de presen tar-se en  branques 
del conei xement en p lena evoluc ió  i desenvolupa
ment .  ta l s  com l a  q uímicn o la fís i ca .  E n  economia 
la presènc i a  de noves figures és a l 'ordre del d ia ,  
t an 1  en c l  n i ve l l de Ics  tècn iques emprades pe l s  eco· 
nomistes .  l l eg iu  c i bernèt ica ,  com en el n i vell de les 
un i tats p roduct ives , la  i n tervt:nc ió  estatal .  

6 .  Assenya lada ja l a  presènc ia  c l  'aquests problemes 
en un món en cre i xement  i en un p rocés un l a  i n ter
depen dènc ia  .:s c 1T i ,cnt .  fonamen ta lmen t  d in s  c l  món 
func iona l . ens t robem amb que un de l s  problemes 
més greus .  f i n s  i l o t  a n i ve l l  i n s t i t uc iona l .  és l.1 cre i 
xen t  subs t i t ui"b i l i ta t  en  I cs func ions q ue re;¡ [ i tw l 'eco
nom i s t a .  Su bst i t u.,b i l i t at q ue n i  nos t re en t endre és 
mol t i m perfec ta i const i t u c i ,  una fragmentac ió cl 'a l 
ternat ives a l 'hora de reso ldre c i s  prob lemes.  A q u í  
podríem posar l 'exemple de l 'c: n ¡! i nyer i de l 'econo
m i s ta ,  si bé c;i<lascun té tasques mol ts  ben d i feren
c i ades .  t:n c a ra q ue com plementàr ies .  la rea l i t a t  del 
mercat  ens mostra com la fi¡¡ura de J 'eco nom is ta  és 
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moltes vcgadc', suh,títuïd;i per la de J'en¡2i 11 :,n. :·c't 
que comporta nomhro>OS ekmcnb de conllictc. degut 
a la formació i la visió de la realitat molt diferent 
d'ambdós. 

7. Un element addicional i de la més gran importàn
cia é� la qüesti6 de l'especialització. que �orgeix per
nom brases causes.

En primer lloc l'especialització vindrà donada per la 
necessitat de concretar i poder ampliar cis coneixe
ments en una determinada temàtica d'Economia. Una 
altra causa que ens porta a la necessitat de l \:spe
cialització seria q..1.e en el moment actual de crisi 
general del sistema, per a Ics empreses (dins del ter
me d'empreses, s'hi engloben tant l'administració com 
l'empresa privada) actt,talment un economista és un 
!actor car; per tant, st la seva retribució ha de ser
adequada.'l'economista ha de rendir a l'empresa uns
serveis gairebé especials o uns serveis d'espccialist.J
en la temàtica que li correspongui.

Arribats a aquest pun, podríem connectar amb un 
elemt:nt que podem observar en totes les ofertes 
d'ocupació. i aquest és l'experiència professional. que 
d'alguna o altra manem es pot caractcritz,ll' com ;1 
especialització; aquí sorgeix. doncs. u:ia distorsió. do
nat que cis economistes m..:s jü\ cs de Ics últimc� 
promocions no disposen de cap tipus cl 'especialitza
ció. ni en cl nivell d'experiència professional. ni en 
cl r.ivcil d'especialització acadèmica. 

? LA li\'SLl�Cló DE L'ECONOMISTA Dll\'S EL 
MERCAT Dr. TREBALL 

2.1. SITuACló !\CTuAi_ 

2 l.l. NIVELLS D'ATUR l SUl10CUl'ACIO 

D'acord nmb èls resultats obtinguts en l\;nquesta so
bre la situació socioprofessional dels economistes a 
Catalunya, l'any 1979. el nivell d'atur d'aqucts pot 
estimar-se en un 5 % , percentatge que comparat 
:1mb altrcs nivells d'atur presenta cl següent detall: 

% 

Economistcs aturats ¡¡ Catalu11,,,1 s.o (l) 

Atur total a Catalunya 6.4 (2)

Atur total a Espanya 8.7 (3) 

Atur 111 i t.ià rrnïsm O.C.D.E. 5,5 (4) 

(l) sobre total cconomistes Catalunya (gener l (J79).
(2) (3) (4) sobre total població ,1etil·a (desem. 1978).

Com es pot apreciar. el nivell d'atur dels econo
mistes a Catalunya és sensiblement inferior a l'esta
tal, més baix qu� cl del Principat i semblant al ni
vell mitjà dels països de !'O.C.D.E. Si analitzem el 
detall dels motius de l'atur de l'economista català i 
ens limitem a aqucl!s estnctarnent laborals. cl nivell 
d'autr se situa al voltant del 3,5 %. situació que 
donat el moment econòmic actual podem considerar 
com bastant favorable. Tot i així. una situació no 
tan favorable és la que presenta cl nivell de subocu· 
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p;1ci,·l. ;1mh 1111 pcrcenWli.!C ckl l 'i',. ,obre· c·I 101;,l 
d 'cc,J110mislc', c;ll;ilans. l)'c lc, anteriors d:1dc·, e'' l'd· 
dc· 11 c·,trcure duc·s cu11clu,i,lns d<1,;1111 Ics qu;il, c,il 
r,·lk,io11;1r. c·u111 só 11 : 

L,11 20 ', del, c:,·u11<Jllli,tc•, c;ttidans no 1n:b;tlicn 
am com ;1 cconomislès. 

- lrn l 'i ', del, cco 110 111i,1c, c11alan, no h.111 1rc·h,1-
llat 11/U/ l'Olll a LTOnomi,tc,.

Els principals motius adduits com a causants de l'an
lcrior ,ituació. ordenat,' segons la ,c1 ;i i111port:'t th i,1. 
�Ú!l: 

�01 l 1.0 

f'alw d'oportuniwt 

r alta d ·c.\pcri0ncia 

Falta dïm-cntius 12.ü

l'rilllc'l' atur 6.ï

En rcalit�acíó estudis ). 7 

'.\lotiu, familiar, -U

r._Jotius laborals ·U

Altres motius (no especificats) 16.6 

La meitat dels economistes en ,ituació de suhocup,1-
ció addueixen com a principals motius d'aquest la 
,c1,1 falta d'oportunitat i experiència. circumstàncies 
interrelacionades i que vénen motivades en gran ml:
sura pel desajust que existeix entre la seva formació 
i les actuals demandes específiques del mercat. Un 
altre motiu important és cl desequilibri injustificat 
entre l'oferta total d'economistes i la demanda pro
fessional baixa en excés. davant la necessitat que 
hauria de tenir-se'n en un economia en canvi i en 
desenvolupament. 

Crear a mitjà terme una clara transparència de mercat. 
així com la conscienciació del demandant, sobre la 
necessitat d'incloure en unes estructures operacionals 
i de decisió fa capacitat analítica i de raciocini de 
l'economista. semblen ésser premisses prèvies per una 
via de solució. 

Així mateix, a curt terme, un reciclatge formatiu. així 
com un dcscens 'de: la pluriocupació d'ccono111i;,t,> 
srn1blcn ésser solucions vàlides. 

La valoració de Ics anteriors ,1lternati\'c:s pn pdrt 
del demandant i oferent. així com cl seu grau cie 
n:alitz,,,,ó pràctica. s'ha d'esperar que portin a l'ern
nomista a un nil'cll d'incentius tan monetari, com 
professionals que pal·liïn la situació de subocupació 
per falta d'incentius. 

El que s'ha fet fins ara sembla vàlid per ab c'cono
mistes en primer ntur. si bé la creació d'una c:struc
tura de suport i cj¡1rificadora com una Borsa de Tre
ball seria de gran ajut per als economistes. 

2.1.2. COMPORTAMENT DE L'ECONOMISTA 
EN «FUNCIONS» 



Com es dedueix de l'anterior capítol. els economistes 
catalans que treballen com a tals signifiquen un 
80 °ó de la realit:it, distribuint-se en les següents es
pecialitzacions professionals. 

6() % treballen en empresa privada 
12 % treballen en exercici lliure 
10 % treballen en Administració Públic.i 

9 ºó treballen en l 'ensenyament 

.':,":ipi,·cia de forma clara que· èl 111aj,1r percentatge 
de-l- ,·c·unrnnistc, (70 ',) treb:t!lc-11 a J'empre·,:1 i e, 
di,:rihuc'i,c11 en la rèsta de scuors d'c.1eupaci(l :1111h 
11i1 c·I/, 'L'lllhlant,. 

Un rècquilibri entre sectors matisaria en crran mane-
1-:1 la imatge actual de l'economista. don,�1t-li possi
bilie;1t, a cii i a la societat. cosa que permetria donar 
i rdm:-. consegüentment, el valor afegit com a pro
ksoion,il específic de l 'economia que és. 

l l, ni1clls d'ingressos totals nets per tots cis con
c·c·ptc, slÍ:i cis ,cgiicnts: 

L 

1000 pic,. l 

de �00.í l .000 ptes. 
de 1.001/2.000 ptes. 
de 2.001/'5.000 ptes. 
110 CO!l!C<tcn 

39 
40 
15 
b 

Ai,,1 ens permet (l';1fin11ar que 111és de la meitat dels 
economistes catalans que: treballen com a tals ingres
sen pel seu treball més d'un milió de pessetes netes 
anuals. �ituació que pot consider,1r·s..: com a prou 
satisfactòria. Si b(: cal mesurar que aproximadament 
un 40 '!'Ó Jeis economistes catalans ingressen, conse
giientment, menys d'un milió de pessetes amb la cor
responent situació d'ingressos relativament baixos. Ob
viament. aquesta mitjana s'ha d'entendre corn a tal 
i ha de ser matisada en funció de l'edat, l'expe: 
riència i la promoció dins cl lloc de treball. Tot 1 
així s'ha de tenir present que un 30 % dels esmen
tats economistes realitzen alguna activitat marginal 
n:munerada (pluriocupació). 

l.a importància de l'economista i la seva estructura
ocupacional respecte als sectors productius a Cata
lunya i cl seu nivell ocupacional i de \,afor afegit es
pres en ta com segueix:

Indústria 
Agricul./pesca 
Serveis 
Total 

CATALUNYA 

Tuta! població activa 
V.A.B. Ocupació 

47,9 
3,9 

48,2 
100,0 

52,1 
8,2 

39,7 
100.0 

Econo
mistes 

Ocupació 

41 
l 

58 
100,0 

(l) FONT: Banco de Bilbao ( Renta Nacional), año
/975.
(2) Fo-.T: Enquesta economistes any 1979.

L'ocupació de l'economista en el sector de scrni, 
és superior a la del total de la població activa, sector 
de major 1·alor afegit. L'ordre en cl percentatge d'ocu
pació de l 'economista català segueix al de la impor
tància del valor afegit a Catalunya a nivell de grans 
sectors, cosa que permet valorar cl seu paper quant 
a generador i receptor de rendes així com la seva 
importància en l'estrueturn econòmica de Catalunya. 

NlVELLS SOCIOPOL!TICS 

Si analitzéssim de forma indicativa la composició de 
:,t?,-c i edat de l'uni1cr:, de: llicc:nciats en Cièncic:s 
Econòmiques veiem que: la sc1 a distrihució és la 
�cgücnt: 

Sexe 9o Edat ºlo 

Homes 89 menys de 29 anys 41 
Dones li de 30 a 39 anys 44 

més de 3g anys 14 

La professió és eminentment masculina. si bé en 
cis darrers anys la tendència és d'incrementar·s'hi el 
nombre de dones; així mateix és jove degut a la 
novetat com a disciplina universitària (el 85 % són 
menors de 39 anys). 

Tant el nivell de sindicació ( 11 �ó) corn cl de mili
tància política (11 %) són idèntics. Si bé sembla rao
nable el pes del nivell de sindicació, per la proble· 
màtica específica de l'economista i l'actual procés de 
desenvolupament de les centrals sindicals. sorprèn 
fins a cert punt el nivell d'afiliació. donat l'atribut 
humanístic i intel·lectual .,que té l'economista, cosa 
que el predisposa a tal activitat. Tot i així. donada 
la importància que tenen cis economistes que treba
llen a l'empresa i degut a Ja seva absorció de temps 
a aquestes, així com la seva dedicació a àrees no 
específiques a la seva formació i mentalitat. poden 
justificar fins a cer: punt el nivell resultant de mili
tància. La preferència a l'afiliació a un sindicat en 
concret per part dels economistes catalans sindicats. 
és �¡ següent. en ordre decreixent: CC.00 .. UGT, 
CNT, altres sindicats. 

Les ideologies més afins a la manera de pensar dels 
economistes catalans és la següent: 

con serv adoris me/ l i be;·a l i s me 
social democràcia 
socialisme/comunisme 
no contesten/altres 

% 

21 
35 
34 
10 

Resultat fins a cert punt similar al de les darreres 
eleccions generals a Catalunya. 



2.?. COI\ DICION,\NTS ACTUALS l 
EXPECTATIVES FUTURES DEL l'v!ERCAT
l)f.: TRlHALL

l-ins aquí hem vist quines eren les condicions en
què es mou l'economista i quina és la situació actual
d'aquest; per tant, per a completar aquest estudi,
hem d'atenir-nos a quines són Ics motivacions de la
demanda d'economistes per comprendre una mica
més bé Ics G1uscs que porten al desajust actual dins
de· l'esquema de tisores de Marshall.

En aquest sentit. la demand,! d'economistes en cis 
moments actuals està subjecta en una mesura més 
gran a Ics condicions estructurals de l'economia es
panyola i catalana. a més que la cojuntura dc:prcs
siva actual ha accentuat els nivells de subocupació 
i atur dels economistes. Així, doncs, s'obscrya una 
contradicció en un nivell d'objectius pel fet que. 
si bé J 'empresa està travessant uns moments plens 
de dificultats a rnés de trobar-se davant nous fenò
mens que no són suficientment coneguts (elevació 
de costs. nou règim fiscal. necessitat d'atendre d'una 
manera coherent les amortizacions a fi d'obtenir una 
més gran racionalitat de la inversió. etc.), rebutja 
o accepta en menor grau la presència de l'econo
mista. la funció del qual seria. i en aquests moments
depressius cncnra més, la de racionalitzar tolès Ics
fase, del proc,�s de producció a fi d'assignar els re
cursos d'aquella forma que suposés unes despeses
de funcionament, control i gestió menor. Així. doncs.
l'empresa dedica més esforços a reduir els seus costs
de producció en base a reduir la seva «plantilla»,
mentre que seria. creiem, més racional (sobretot en
una visió a llarg terme) parar esment a racionalitzar
c·b c�Jon;o:; de J;i l on;,1 de t n;ball. tant pel que fa
;1 la mi1 d'obra co111 pd que f,1 a l ·esfera de gestió
i control.

Tot i ai:-.1 hem d'assen}alar que aquc,tes funcions 
de l 'economista comportan un grau ekvat d 'c,perièn
ci,1 (o el que en podríem dir especialització) i 0s evi
dc·nt que en aquest punt les promocions més joves 
no poden cobrir aquest buit. Així. doncs, cal atenir
nos a l'aprenentatge de l'economista i la necessitat de 
dinamitzar tant cis seus coneixements com la seva 
posta en pri1ctica. El Col·legi d'Economistes i la Uni
versitat tenen un important paper a jugar de cara 
que l'economista. tant cl gn1duat com l'estudiant. dis
posin d'uns canals d'alimentació dels seus concixc
m.:nts i priH.:tiques que incideixin po,itivament tant 
sobre l 'economista com sobre l'empresa. 

L'n altn; element que. caracteritza_ les condicions en 
què es mou l'economista dins e! mercat de tr�ball
s.:ri,1 l'c:-.cessiva oferta de ll1ccnc1ats en general .1 no 
únicament d'economistes, que en tot cas sena la 
més rcdu"ida. ])es de la seva crt:ació el 1959. la Fa
cultat de Ciències Econòmiques i Comercials de la 
Universitat Central de Harcdona (després Facultat 
de Ciènci.:s Econòmique5 i Empresarials) ha acollit 
més dt: ?0.000 estudiants dels quals només 3.752 hun 
obtingut. fins avui. cl corresponent títol de llicenciat. 
l'n la se1 a banda la facultat d'Econòmiques de la 
Universitat Autòno111;1 de Barcelona. i d'ençit la seva 
creació el 1968. ha expedit 495 títols de llicencia¡_ 

Podem afirmar que són aproxi111adamcnt 4.500 eco
nomistes cis qu.: 1·iuen i treballen a Catalunya. El 
Cul·legi d'Econo:nist.:s ck Catalunya té prop de 2.000 
col·legiats. Tenint en compte que és tJTia professió 
no1,1 i co111parant cl nostre: nombr.: d ·economistt:s 
amb la població total del raís, i en relació a la mit
jana dels països de !'O.C.D.E .. no podem afirmar en 
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cap moment ni en termes absoluts ni n;latius que hi 
hagi un excés de llicenciats. Enfront de 8.000 en
gi1w.:rs industrials. més de 10.000 advocats i prop de 
20.000 llicenciats en ciències i lletres, la xifra de 4.500 
economistes no sembla en cap mesura exagerada. a 
no ser pel fet d'ésser una de les professions més 
1101 es. 

En aquest punt sembla que les empreses en el mo
ment de llançar-se a la ,cccrca d'un individu per 
ocupar un lloc de treball determinat acut al mercat, 
sense uns criteris clars de contractació, no analitza què 
pot ser-li més beneficiós: contractar un .:nginycr, un 
economista o un professor mercantil. per exemple. 
Es demostra per part de les empreses una certa pre
venció cap a la formació rebud·a a la Universitat a 
l'hora de contract,1r un individu: «l'empresa no busca 
titulats. sinó que busca persones capaces de resoldre 
problemes». Així. doncs, assistim a una distorsió del 
mercat de t reball i podríem fins i tot ,�ücstionar cl 
funcionament de la Universitat, car cis coneixements 
universitaris són en un segment limitat de l'oferta 
c!c treball, un element amb una importància limitada. 

En aquest punt es podria connectar amb el tema subs
tituïbilitat originada tant per una distorsió de la de
manda de treball com per l'excessiva oferta d'aquest. 
¡\ més es planteja un procés de producció amb 
nova tecnologia tant cie gestió com de producció on 
t:nC'arn no s'ha arribat a _delimitar els temes propis 
de <.:ada un dels estudis professionals. L'empresa·, 
doncs, té la possibilitat d'acudir a diferents fonts 
d'oferta (economistes. llicenciats exactes. llicenciats 
fbics i enginyers. cte.), qu.: ocasionen en g.:ncral 
subocupació pel fet que les dites funcions no acostu
men a <.:orrespondrc a les aptitud� del demandant de 
treball. 

Aquest procés de substituïbilitat descrit anteriorment 
pot matisar-se en cerra mesura pel grau d'cspecialit· 
zació que pot assolir l'.:conomista. Un fet que pot 
demostrar això. atenent-se a les dades de l'enquesta. és 
que es pot observar que els nivells d'aturats i subocu
pats estil en relació inversa respecte a l'especialitza
ció. Per tant, cl volum d'aturats i subocupats que 
estan especialitzats és menor que el volum dels atu
rats i subocupats que no ho està. 

aturats+ subocupats especialitzats 

Total 
economistes 

4,64 % 

aturats+ subocupats no especialitzats l 5,36 % 

total aturats+ subocupats 20,00 % 

Després d'haver fet aquest repªs a la situació de 
l'economista. podem passar a l'anàlisi de la situació 
del Mercat en els diferents camps: 

S 'observen uns nivells d'atur bastant baixos en rela
ció amb altres àrees de llicenciats mentre que la 
taxa de substituïbilitat és més elevada. Aquest fet 
pot s<.:r explicat en hase a: per una part la versatili
tat cie l'economista a adaptar-se, gràcies a la seva 
formació. a llocs de treball que en tcona no 11 cor
respondrien. Així cis nivells d'�tur són �clativa_mcn_i
baixos. pel fet que un cconormsta. s1 be no tmdra 
dificultats per estar subocupat, trobarà un lloc de 
treball fruit de la gcncraLtat i versatilitat de la seva

formació. Aquesta tendència a la subocupació és tan-



matcix perjuuicial per la posterior promoció de l eco· 
nomis;a pc'I kt que si b0 ,oluciona prubknws d ·acc.:s 
al 111erci1t de ll,'hall a Li ,nrtida de l.1 F:1cult:1t (uis
minuint la implll'lirncia del primer :1tur) no report¡¡rà 
a l'ccunomisu1 una e:-.pcriè:11-:i:1 o c,p,:c-i,ilitz:tciú. En 
aquest sentit. l'economista csdcvindrú ,·,ti1tic en no 
dtnamitz;ir cis seus coneixements i pràctiques. La mo
bilitat professional de l'economista en aquesta situació 
no serà un fet positiu. sinó que arribar¡¡ a ésser un 
factor negatiu. que incidirit a la seva promuci0. 

La ,ituació c,mcntada cs ,cu agrcujad.i pel lksconei
xcmcnt per part de l'oferta de treball de lc, t:1,ques 
quc pot dcscn\'olupar l'c:conomista dins c;_I n1:1rc de 
l't.:mpresa. D'aquesta forma ens trobem enfront d'un 
prnbkn1a d'informació :li qual ha de n.:spondn.: no 
tan sols l'economista sinó que també és tasca del 
Col·legi d'Economistes. de la Universitat i de la pròpia 
empresa. S 'hauria. doncs. de clarificar Ics polítiques 
<J"ocupació de les empreses en basc a Ics seves ne
cessitats. ks polítiques de formació a la Universitat 
i les polítiques d'a�tuació del Col·legi d'Economistes 
pel fet que només amb l'actuació ordenada d'aquests 
trc:s segments é, possible clarificar la dinàmica del 
.r--krcat de Treball. 

-· L,1 situació de la de;nanda en els difc:rents sec
tors:

Per una part diferenciarem cl ,ector sccund:1ri i cl 
:,Cctor tcrci,tri. Aquí s'obscr\'a que l'economista s'in
sereix fonamentalment en el sector terciari, encara 
que s'han ck ckstacar ks noves c:-.pcctativcs que cl 
sector :,,',·undari ofereix per a l 'cconornista. degut al 
procés de tcrciarització d'aquest. Aquest procés de 
terciarització s'ha vist. gràcies a l'actual crisi estruc
tural. deprimit; tanmateix. creiem que hauria d 'ac
tivar-se pels motius abans esmentats (és a dir: ra
cionalització del procés productiu). En vista del 
prncés de tcrciarització en els països de la C.1:..t.. 
(on el nombre de llicenciats en el sector industrial 
respecte al total de la força de treball és més gran 
que en cl nostre país), la nostra futura incorporació 
ha de ser analitzada prèviament. i. per tant. les 
actuacions dins aquest camp han J'iniciar-se ja. Es 
tracta, doncs, de racionalitzar el sector industrial i cl 
seu esquema de funcionament. 

Malgrat que cl sector agrícola presenta una clara 
regressió a Catalunya pel q·ue toca al seu valor 
afegit i nivell d'ocupació, creiem que ha estat fins 
ara un camp inèdit per a l'�conomista. Ap::ircixc11 
dos elements qu.: justifiquen el futur paper de l'eco
nornisia c.Jins aquest sector. La tradicional crisi es
tructural de l'agricultura i la futura integració a 
Ics CC.EE.. fa que sigui necessari un procés d'ade
quació a Ics actuals i noves perspectives econòmi
ques. 

Un cop vistes aquestes característiques generals. po· 
dem analitzar els àmbits professionals concrets en què 
es mou l'economista: 

Pel que fa a les emprcscs podem diferenciar dos 
mercats: la gran empresa, que ha constituït en els 
darrers anys un sector amb una demanda d'econo· 
mistes en expansió. Tanmateix, en els moments ac· 
tuals està deprimida i sembla que les expectatives de 
creixement són les del creixement vegetatiu d'aquesta. 

Les P.M.E. ofereixen unes expectatives revitalitzado
res per a la demanda d'economistes, la favorable 
evolució d'aquesta demanda dins d'aquest àmbit és 
fruit de la creixent complexitat de la gestió empre
sarial. 

A l'Administració. l'economista sembla que es va 
obrint camí. Les noves necessitats derivades de l'au
tonomia i de la reestructuració de les corporacions 
municipals portaran a curt terme un creixement ex
ponencial de la demanda en aquest camp. 

El sector que ofereix una de les millors expectatives 
a curt terme, malgrat les dificultats que comporta, 
¡:s l 'exercici lfiure. que si bé necessita una notable 
I alentia. la dificultat cie les noves tècniques de ges
tió fan necessari un creixement d'aquest camp d'ac
tivitat de l'economista. fonamentalment amb l'objec
tiu <lc col·laborar amb Ics P.M.E. 

El sector que ofereix Ics perspectives menys optimis
tes a curt terme és el dels serveis d'estudi.", que 
encara que van tenir una notable importància pel 
que fa a la seva demanda d'econornistes, el creixe
ment futur d'aquesta creiem que es presentarà com 
el vegetatiu. 

l.a majori,! del, criteri� fins ,iquí exposats es presen
ten corn a vàlids per a una situació conjuntural com
l'actual i previsible per als r.nys pròxims.

PROPOSTES D'ACTUACló 

l. RLSrECTr /\ Li\ FORtv1AC1ó
DE l TCO'JOr-.JIST'.
----- ---- -- - --·--·- �------

U Col·kgi haur;'1 de p;1nici par :1e1 Í\ ament en l 'clabo
r:1cilÍ deb plan, d'c·,tudi dL· Ics Facultat:, per tal 
que· ,·s recullin Ics propostes que a continuació ex
posem: 

Tots cis informes elaborats pels diferents sectors 
d'economistes insistci\cn en la ncccs,itat de ílexibi· 
litzar l'elaborac,ó i el posterior desenvolupament dels 
plans d'estudi per aconseguir una rnajor vinculació 
del:; cconornistcs amb la reulitat socioeconòrnica· i 
clarificar. a la vegada. l'im1bit d'c�tudi amb la raciona
lització de ks especialitats. 

Es creu igualment necessària la més gran vinculació 
de l'estudiant . amb l'empresa perquè aquest pugui
desenl'olupar I ampliar els seu, c0"·?:\emcnts pràc
tic� 1 qt;e al matci\ temps s'apropi J'cstu,h1nt a la 
problcmittica econòn1ica general i d'ocupació. 

Fomentar una major facilitat d'accés al reciclatge 
professional. a través d'iniciatives t:n cl sentit d'una 
Escola de Formació de postgraduats. en col·laboració 
amb les Facultats i l'Escola d'Administració de Cata· 
lunya. Pel que fa a aquest rema. l'EPPE sembla l'ins
trument més adequat per assolir aquests objectius. 

2. RESPECTE A L'EXERCICI DE LA
PROFESSI O

Dotar el mercat de treball d'una major transparència. 
El Collegi d'Economistes podria jugar un paper im
portant amb un major desenvolupament d'una borsa 
de treball. dotant-la d'uns mitjans qualificats pel seu 
funcionament actiu (arxius d'ofertes i demandes me
nats per experts. etc.). 

Introduir més l'economista en sectors fins ara inè
dits per nosaltres, com és ara urbanisme. sanitilt, en-
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,c·n,,:1mcn1. sen·ei, ,ucials. L'tc·, Aquesta mc,u1,1 racio
n:il1t1.aria c'ls prucessos d'assign::ició i distribució de 
rccur,u, i ;1 la 1-egad:1 ahsorhiri;1 l'atur existent ;ictual-
111c111. 

Sostenir J'cxcrcic; de la professió fomentant iniciati-
1·es com les dc creació d ·,1ssessorics comunes i centres 
de comunicació per Ics petites i mitjanes empreses 
,,·nse capaeiwt per n1a11te11ir individualment uns ser
I cis d 'assc'ssuria i e,tudis. 

). RESPF'CTF. AL COLLEGI 
-------·-- --- ---

1'1 Coll,:gi d'Economistes hauria d'assolir un paper 
actiu de cara a dorwr una més gran projecció de 
Ja imatge de l'economista a la societat. 

Igualment haurü de garantir a la pràctica Ja funció 
social de J'cconc,.nista en base essencialment a la 
qualitat del seu trcb:::!l professional. 

FI Col·legi nu 11:i dc transformar-se en un Sindicat 
de Quadres. atès quc sembla més adient la inte
gr:tció de l'econom'a.a d'¡;iguna o altr::i rnancra a Ics 
ccntrals sindicals. 
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GENERALITAT DE CATALUNYA 

PRESIDENCIA 

Senyor alcalde de Barcelona, senyores, senyors: 

Va ser amb força complaença que vaig acceptar l'amable invitació del Col.le

g1 d'Economistes per a presidir el primer Congrés d'Economia i d'Economistes 

de Catalunya. 

I la raó és ben senzilla. Sense menysprear la importància del paper social 

que juguen els professionals de l'economia en el món actual, us haig de con 

fessar que va ser sobretot mogut pel record de que fou la Generalitat de Ca

talunya la que instituí, a la primera meitat dels anys trenta, els primers 

estudis d'economia dintre del marc de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Moltes coses han passat des de llavors, ja ho sé. Amb la desaparició de la 

Universitat Autònoma també ho feren els estudis d'economia, i vàrem haver -

d'esperar vint anys perquè, encara que en circumstàncies molt diferents, es 

pogués cursar la carrera d'econòmiques a la nostra Universitat. 

Ara que estern en plena etapa de recuperació de les nostres institucions polí

tiques i de la nostra llibertat d'autogovern, ens cal esperar fermament que 

ben aviat les nostres institucions universitàries podran gaudir d'una veri

table autonomia per tal d'orientar totes les seves activitats i els seus es

forços cap al resorgiment intel.lectual i professional de Catalunya. 

En els moments presents els problemes polítics que té plantejats els nostre 

país són molt importants i del caire que prenguin les solucions que els do

nem depèn el nostre futur com a país. Però no hen d'oblidar que els proble

mes aconòmics són molt i molt preocupants tant ací corn a la resta d'Espanya i 

arreu del món. 

Sovint es diu que si no sorn capaços de trobar una sortida als greus progle

mes econòmics que tenim plantejats ens arrisquem a malmetre les realitats que 

amb tant d'esforç hem aconseguit. I crec que aquesta reflexió és encertada. 

Ara bé, em sembla que en el cas de Catalunya l'abast d'aquest pensament és en 

cara molt més profund, ja que no necessitem només, corn tothom, solucionar el 

dramàtic problema de l'atur. Nosaltres necessitem també trobar unes noves for 

mes de funcionament per a la nostra economia que ja no pot continuar creixent, 

corn va fer en el passat, amb grans desequilibris socials i territorials. 

I això ha d'ésser així primerament per raons de solidaritat i de justícia, de 
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la qual tantes proves hem donat en el passat; però jo crec que també ens cal 

aquesta nova manera de fer en el terreny econòmic per tal de poder assegurar 

el benestar futur dels catalans. 

Ja se que no és únicament de vosaltres, economistes, de qui hem d'esperar la 

solució d'aquests problemes transcendentals per al nostre futur; però em se� 

bla lògic que, com a professionals de la matèria que sou, esperem de vosaltres 

i fins i tot us exigim que la vostra aportació en aquest procés sigui substan 

cial. 

Per això, quan he vist les qüestions que penseu desenrotllar en aquest Congrés 

he comprovat, amb goig, que els grans temes que centraran el vostre debat:l'au 

tonomia de Catalunya, el seu procés d'industrialització, els aspectes territ� 

rials d l'economia, la integració europea, etc.; desborden, de bon tros, l'i� 

terés d'una professió. Jo gosaria dir que interessen tot el país i per això -

han d'interessar particularment els polítics que tenim la responsabilitad de 

realitzar una obra de govern sòlida i, sobretot, projectada vers el futur. 

Si, alhora que treballeu a trobar solucions als problemes que com a professi� 

nals teniu en els diferents camps de la vostra actuació, sou capaços d'aportar 

elements que puguin contribuir a centrar aquestes grans opcions de la nostra 

economia, crec que haureu fet una aportació valuosa a la tasca col.lectiva en 

què tots nosaltres i, per tant, la Generalitat de Catalunya, estem implicats. 

Es aquesta una tasca que necessita de la col.laboració de tothom, evidentment 

en primer lloc com a ciutadans, però també com a professionals en cadascun dels 

molts camps específics en què se subdivideix l'activitat social general. 

Senyores, senyors, congiem que aquest Congrés que avui comença sigui un èxit 

del qual tots ens puguem sentir orgullosos. No em resta més que felicitar al 

Col.legi d'Economistes de Catalunya per la seva iniciativa i pel treball d'oE 

ganitzar aquest Congrés i desitjar a tots els participants que puguin veure 

coronat el seu esforç amb uns resultats que els omplí de satisfacció per la 

tasca acomplerta. 

Barcelona, 24 de maig de 1979 
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DISCURS D'IN�UGURACIO DEL SR. FRANCESC RAVENTOS 

PRESIDENT DEL PRIMER CONGRES. D'ECONOMIA I D'ECONOMISTES DE CATALUNYA. 

Sr. Batlle de Bnrcelonn, Sr. Secretari General del President de lo Generali

tat, Srs. Degnns de les Fncultnts de Ciències Econòmiques de ln Universitat 

de Barcelona i lo Universitnt Autònomn de Bnrcelonn, Srs. de ln Mesa d'Honor, 

Srs. conferencinnts, ponents, congressistes, compnnys i nmics tots: 

Ln celebrnci6 del Primer Congrés d'Economia i d'Economistes de Catalunya, és 

unn fita històricn per n lo nostra professi6, jn que ens h� permès reunir 

per primera vegndn el col.lectiu dels economistes de Cntnlunyn, nfflb uns ob

jectius molts clors, com són el d'nnnlitznr ln nostra professi6 per millo

rar-lo i el de contribuir n estudiar possibles sortides nls problemes que 

té avui plontejndn l'economin cntnlnn�. 

Com tots snbeu ln nostrn professió és unn professi6 jove, però, malgrat 

nixò, en nquests 20 nnys que hnr1 pnssnt des de ln sortidn de la primern pr2_ 

moció, el propi desenvolupnment professionnl, l'especinlitznció en òrees 

ben diverses i els importnnts cnnvis que hi hn hngut en ln societnt, fnn jn 

innjornnble unn ""�lisi n fons de ln nostrn professió per n conèixer els dè 

ficits que tenim i introduir-hi les correccions necessñries per a poder n

frontnr el futur �mb èxit. 

El Congrés ens permetrñ tnmbé de definir molt millor quin és el paper que 

l'economist� hn de jugnr en lo societot. Estem convençuts que de •ien en 

micn els gconamistes ens estem fent cada cop més acreedors del reconeixe

ment públic, grncies n l'eficàcia de lo nostrn gesti6 en 1� creació de be

nestar. 

�s doncs unn grnn sntisfncci6 que la inicintivo de ln Juntn de Govern del 

Col.legi d'Economistes de Cntnlunyn sigui avui unn renlitnt, grrtcies ol 

trebnll de tnnts compnnys que hi hnn dedicat els seus esforços, els quals 

es veuen nvui plennment recompensnts en veure el ressó i ln grnn portici

poci6 que ho rebut entre els economistes. El fet der més de 500 congressis

tes és unn demostrnci6 cloro d'aquest ressó. 

Un tret bñsic ds l'èxit del propi Congrés ho estat l'esperit d'obertura i 

de pluralisme que l'hn presidit des del pri�er mome•t, car es tractava 

d'això, d'expressar els problemes i les alternatives de solució des dels 

diferents nngles existents en tota societnt democrñtica i plutnl COM ,s lo 

nostra, i en ln que el col.lectiu dels economistes no n'és una excepci6. 



En fer ln presentaci6 oficial del Congrés fa pocs dies nl Pnrnninf de lo 

Universitnt Centrnl em vnig referir·a· que des de fo molts nnys s'està via 

quont una crisi generolitznda. 

No es trncto només d'unn crisi econòmica, sin6 que es trnctn d'una crisi 

ideològicn; político i social. Pot semblnr unn pnrndoxn que malgrat l'olt 

nivell de vidn nssolit pels països europeus, cadn co�¡es fnn més pale1e1 

les demandes i les espectntivea innteses, i coda cop s'enforteix méa un 

sentiment de frustnci6. Voldria només conatntnr que nvui es qUestionen 

serioenment principis que �nn estot els pilars fonnmentols de l�octunl 

sistemn europeu, des de ln fi de ln 2g guerra mundinl. Les crfiques so

bre el propi model de creixeMent econòmic, ln sensibilitznci6 creixent 

envers certes fonts d'energio i lo movilitznci6 ecologista en s6n al

guns exemples. Un nltre tema important que fa trontollar els valors con

vinguts a Europn és el ressorgiment del sentiment nocional de moltes nn

cions, que durnnt molt de te�ps no hnn pogut expressnr-se. 

Tot nixò i molt més es plnntejn i ol mateix temps s'interrelnciono amb lo 

conseqUèncin directa més greu de ln crisi econ�mico: els goirebé 20 M.

q'aturots que hi hn ols pnisos de l'O. E. C. D. Situnci6 tnn greu que ª.!. 

tà generant un·nltre canvi important: lo previ$sible reducció generolitr

zndo de lo set•ann lobornl europea que en pocs anys es pot situar a �

hores. Pensem per un �oment ln profundo significació d'aquest canvi i les 

repercussions que en tots els ordrea tindrò. 

Tots aquests s6n nlguns exemples dels molts canvis ;i problemes que n ni

vell general npnreixen nmb la crisi n ln que m'he referit, i que en bon 

grau s6n els problemes en que es troba Catalunya i l'Estat Espanyol. 

Per poder-hi conor sortidn ol nostre nivell col un debat n fon�, debnt 

que resulto j� imprescindible i inajornable. 

Col trobar re,postes concretes nls diferents problemes. �quest és un gran 

repte per a tota ln societat i en ella hi han de jugar un poper i�portont 

els professionnls. 

Si em refereixo expressnment o nquesta és perquè són ells els que han go.!:!_ 

dit del privilegi de rebre major fol't!l�oió,i de disposar d'informnci6 •olt 

per sobre dels altres, d'aquí que lo sevn respob�nbilitnt to�bé sigui 

molt �és gron. 



�s realment unn grnn repte per n tota i cnldrñ l'esforç.col.lectiu per 

poder convertir lo crisi actual en progrés i benestor. 

Pels economistes el Primer Congrés d'Economin i d'Economistes és l'eina 

que ens ha d'njudnr en nquest repte. Un objectiu bòsic d'nquest Congrés, 

co� hem dit, és onnlitznr.n fons la nostra professió n fi d'nconseguir 

posnr les bnses per n milloror-ln, n�b nquest fi i en l'ñren professional 

són set les ponències que estudien els problemes específics de les diver 

ses vessnnts de ln professió, aixI com els que ens són co�uns. 

El tret general és el de rebutjnr el concepte greminlistn de ln profea

si6, en el sentit de defenso de privilegis, 1 tombé el de fugir de crear 

un elitisme professionnl. El que s! que cnl que defensem n fons, és el 

verdader professionnlisme, és a dir aquell que, n pnrt d'nconseguir que 

aquest� sigui un QÍtjñ per guanyar-se la vidn, permeti l'nuto-reolitzo

ció personal i posi l'èmfasi en lo capacitació i en el ple sentit de res 

ponsnbilitat professionnl. Entenem qua el professionalisme quan renlment 

co•pleix amb lo funció socinl que li hn estat enco•enndn i que ve ju1ti• 

ficodn per ln contribuci6 nl benestar que lo p�ofessió fn n ln comunitat. 

Com contribueix l'economistn n lo creaci6 de benestnr? Alguns trets bà

sics són els segients: 

- Ajudnnt n ln recionnlitznció econòmica.

- Estudiant i explicitnnt les diferents nlternotives per n resoldre els

diferents.

- Administrnnt els recursos escassos.

- Facilitnnt ln comprensi6 del fet econòmic, posant-lo n l'nbnst de tot-

hom.

- Porticipnnt en el debnt dels grnns temes econòmics.

·- En definitivn, essent un bon professional.

Ln nostrn tnscn d'annlisi i síntesi de ln professió és importnnt i el 

Congrés d'Economin i d'Economistes de Cr.rtolunyo ho fnrñ pelàs, però o 

�és el Congrés servir" d'exemple i d'estímul per nltres professionals. 

Això jn ho succeït, per exemple, en el Consell Genernl de Col.legis d'f 

conomistes d'Economistes d'Espnnyn, del qunl en sóc President. En el dn¿: 

rer ple d'aquest Consell General es va exposor lo inicintivn del Col.le

gi d'Economistes de Cntnlunya i les possibilitnts i nbnst que tindria el 

Congr�s. Ln conclusió un;nime vn ser: 

- Felicitnr el Col.legi d'Economistes de Cotnlunyn per ln sevn iniciati

va i copocitnt de fer una raolitnt de la celebració del Congrés.

- Constituir un estímul per altres Col.legis d'Economistes de l'Eatnt,

alguns dels quals s'hnn compromés n efectuar els respectius Congre1soa

n les eevea mocions o regions.



- �cceptor convocnr un Congrés d'Economistes n l'Estnt Espanyol en el que

es forio ln síntesi,,de totes les �portocions fetes pels economistes en

els diferents congressos.

EsteM convençuts que mitjnnçnnt un debot n fons del que és i que ha d'�.!

ser la nostrn professi6 en sortirem tots beneficints. L'nportnci6 que els 

20.000 economistes de l'Estat Espanyol, i entre ells els 4.590 de Cotn

lunyn, poden fer n lo Comunitat serñ molt gran i positivo. Saber �dequor 

lo professi6 a les necessitots reals presents i futures significarà el r� 

coneixement i el prestigi per a aquesta. 

Aquest esforç de tots re�lment cnl fer-lo perquè ens trobe, en un moment 

històric ol quo! jo em vnig referir tn�bé suficientment en la presentaci6 

del Congrés. El Congrés dels economistes de Catalunyn és un ncte més d'o 

fir111oci6 com n poble, d'un poble que se sent solidnri nmb tots els nltres 

pobles. Per nixò estem molt contents de poder comptar nvui nmb nosaltres 

amb qunlificnts experts en diversos temes provinents de l'Estnt Espanyol 

i de diversos països d'Europa, com tombé sentim molt goig de tenir entre 

nosaltres a companys economistes provinents dels diferents Col.legis d'E 

conomistes de l'Estnt Espanyol. 

I és realment excepcion�l el moment especialment per a Cntnlunya, perquè 

coincideix en el temps omb l'inici del debnt en el Pnrlnment de l'Estnt 

Esp�nyol de l'Estntut d'Autono�in, No és una coincidèncin que el Congrés 

giri entorn del Desenvolupnment econòmic d'una Cntnlunyn nutonòmico. 

Aquest des del primer moment ern un temn oblignt per resoldre les neces

sitats que nvui l'economia cotolnno té plantejades, per nixò en el Con

grés s'oprofundirñ en temes tnn i�portonts com: 

- Les finnnces de l'outono•io.

- El model de creixement econòmic.

- Ln plnnificoci6 territorial i fi!sica.

- El pnper de Cotolunya dins el nou morc europeu.

- 4 pnrt d'un te�o d'infraestructura, com és el que per pre!!.

dre decisions en el ca�p econòmic ens col disposar d'uns

siste�es d'infamaci6 racionalitzats.

La participnci6 i l'interès demostrat per lo celebroci6 del Congrés ha 

estat molt gran, no solament en l�élaboraci6 de ponències, tant en el 

temari professional com en el temari econòmic, sin6 en tots els aspectes, 

per oixò crec que és obligat expressar el nostre ogrniment sincer n tots 

aquells que han fet possible aquest Congrés que avui innugurem, al Pre

sident d'Honor del Congrés, President de la Generalitat, nls Degans de 



les Facultats de Ciències Econòmiques de Barcelona i Bellaterrn, al Bollle 

,e Barcelona per lo sevn nssistència, als co•ponents de ln Mesa d'Honor, 

coordinndors de potlències, ponents, conferenciants, n aquells que o•b el 

seu ajut econÒMic hnn peI111ès de resoldre ela problemes mnteriols, i o tots 

ela participnnts en el Congrés, tots rebeu el nostre ngrniment. Gi�cies 

a les conferències, o les ponències, a les comunicacions, i nl debat i la 

participaci6 de tots, n pnrt de fer �és representatiu el Congrés l'enri

quireu amb el vostre tebnll i presèncin, fet que pe .. etrn co.clusions més 

profundes i per tnnt més positives. 

En nom de ln Juntn de Govern del Col.legi d'Economistes de Cntnlunyn i de 

ln Comissi6 Orgnnitzndorn del Congrés d'Economin i d'Economistes us ngr!!. 

eixe molt sincern•ent ln vostra nssistèncin i pnrticipnció nl mateix 

temps que hem permeto fer un vot perquè nquest Congr&s sigui un èxit i 

les seves conclusions siguin ben útils per n ln professi6 d'economistn i 

per CC1tnlunyo • 

. •Mol tu gràcies! 

Queda inaugurat el Primer Congrés d'Economia i d'Economistes de Cntnlunyn. 





JOAN SARDA 

- Senyor Batlle de Barcelona, senyor secretari general de la

Generalitat, senyor President, i amics tots.

M'he trobat amb que el Col.legi d 1 Economistes sol.licita que 

jo faci una expècie de consideracions generals i inicials d 1

aquest congrés. 

No sé ben bé quins són els mèrits que tinc per això, suposo 

que una vegada més com ja ha dit l 1 amic Serra és el de l 'e

dat i per altra banda jo al Col.legi d 1 Economistes no els hi 

puc negar res, s'han portat tan bé amb mi, m'ha tractat amb 

tals consideracions que naturalment jo seria, encara que fent 

un esporç i tenint d'improvitzar, com seran aquestes paraules 

improvitzades, faci aquest esforç i us dirigeixi dues parau

les, que vosaltres també en direu el que hi cregeu convenient 

perquè no sé si serà massa encartades. 

He vist que el congrés té dues vies, una és la via de refle

xió sobre la professionalitat de l 1economista, les seves ca

racterístiques, les seves implicacions, etc. 

Per tot això, jo no crec que sigui cap autoritat per a dir -

res. L'únic que puc fer és desitjar que efectivament l 1 econo 

mista pesi cada cida més, i es faci veure cada dia més la se 

va presència en la societat i en l 'Administració pública i en 

l 'empresa privada. 

Crec que estem en un moment en el qual això s'ha començat a 

fer, és a dir jo crec que en el curs de la meva vida he vist 

passar l 'economista de una figura decorativa, que feia bonic 

de tenir en a les empreses que algunes no ho tenien pas,m� 

ssa així, a ser una cosa que l 1empresa i la gent reconeigui, 

això potser si que serveix per alguna cosa, jo situaria i ho 
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situo, perquè m'afecta molt personalment, potser el moment 

de l 'estabilització del 59, quan ens vern adonar de que "ho

m e h i h a u n s e c o n o m i s t e s q u e fa n u n e s c o s e s '' i q u e s e r ve i x e n 

per qualcom, que sembla que surt alguna cosa"!, Bé d'això ja 

fa molts anys, h'anat creixent, que l 'economista s'anat fent 

que s 'anat centrant, que això continuï, que continuï en bene 

fici de las societats i en benefici dels economiestes. 

La segona part del congrés, bé l 'altre via, no la sigona part, 

és de temes sobre l 'economia de Catalunya. Hi entren temes com 

el de la industrialització, desenvolupament, Hisenda, informa

ció econòmica, etc., especialment de cara a un futur inmediat 

de Catalunya com a unitat aufònoma dins l 'Estat espanyol. 

I és a dir, crec que si que realment, com ja s'ha dit, és un 

encert haver convocat aquest congrés, en aquests moments en que 

es planteja una sèrie de problemes importants, en el moment de 

la transformació de l 'Estat espanyol en un Estat democràtic 

en un estat pluri-nacional i pluri-partits. Totes aquestes c� 

ses fan que el congrés tingui evidentment temes nous, i temes 

d'actualitat per entrar-hi i poguer reflexionar-hi a fons. 

En primer lloc de l 'aspecte del moment de transformació de l' 

Estat espanyol en estat democràtic i de la transformació de Ca 

talunya en una Catalunya autònoma, haig de començar dient que 

no arriba precisament a uns moments d'eufòria econòmica.sinó que 

arriba a uns moments, que jo diria almenys de dessajust general 

de l 'economia mundial que afecta als països europeus, que afec

ta a l 'Estat espanyol, que afecta als països desenvolupats in

clús, que afecta a tothom i que fa que haguen de repensar mol

tes coses i que fa a més a més que dificulti molt més aquest -

procés en el que han entrat, de democratització de l 'Estat es

panyol i. de constitució de les institucions de les comunitats 

autònomes. 
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No deixo de tenir, en fi, un xic en consideració el que pati 

ràn els homes que han d 1 afrontar les responsabilitats políti 

ques d'aquesta sèrie de transformacions en un moment com l 'ac 

tual i això crec que els hi haurem d'agrair sempre. 

Perquè en aquest moment tenim, per una banda una crisi que va 

començar que semblava una cosa conjuntural i avui ja no sabem 

si ho és, que va ser la crisi energètica que ens va sorpren

dre a tots a l 'any 73, i per un altre banda tenim una serie de 

raons estructurals que han anat venint i que em anat veient,

quasi diria més, com són els processos de desenvolupament, no 

són el que eren abans. 

Les grans inversions que avui es fan, són més aviat per a su

primir les del treball que pel . D 'aquí vé que per 

una banda, l 'augment demogràfic brutal, l 'explosió demogràfi

ca brutal que s'ha produït en el món i d'altra banda aquesta 

involució, no involució, aquesta transformació del procés de 

desenvolupament en la segona etapa de la industrialització,fa 

que un gran problema que no és només espanyol, no és només c� 

talà, es de tot el món, que és el gran problema de l 'atur. I 

problema que fins ara no li hem trobat el desorigador, ni li 

hem travat la fórmula per les solucions donades, totes aque� 

tes formes en que es va presentant la moció econòmica. 

En quant al panorama espanyol, bé jo diria que el panorama es

panyol a més a més té uns problemes propis, a més d'aquests g� 

nerals, que l 'afecten i que ens afecten a tots. Té en el seu as 

pecte negatiu, una inflació que l 'any passat va arribar a ser 

del 17%, és a dir un augment dels preux de consum de un 17%, i 

que enguany el govern preten reduir al 12% i que em penso que 

quasi cap del s que estem aquí, creiem que això es realitzi. El 

probable és que anem més avall. Tenim el problema de l 'atur en 

el qual al voltant o més de un milió d 1 espanuols, està i estan 

sense feina. A part els problemes de sub-ocupació que ja exis

tien a moltes regions espanyoles i que eren ja una cosa tècni-
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ca, tradicional, tenim abui la desocupació industrial, que 

en alguns estats industrials arriba a xifres molt considera 

bles, a alguna ciutat de Catalunya fins i tot és així. I ai 

xò fa que sigui un dels motius greus de preocupació. Tenim 

una inversió privada amb tendència clara a la baixa. L'any 

passat va ser de un menys 6%, si a això afegíem que la poca 

que hi ha, no es manifesta en la creació de nous llocs de -

treball, sinó més aviat en la disminució dels llocs de tre

ball, això ens fa veure quin és el tipus de problema o la di 

ficultat del problema amb el que ens afrontan. 

Tenim un desequilibri en el sector públic amb un dèficit con 

siderable, amb un dèficit que malgrat la reforma fiscal, l 'any 

passat del ministre Fernàndez Ordoñez, que és una reforma pr� 

gressiva,i que evidentment donarà rendiment aquest any, però 

tot i amb això la despesa pública està disparada i la majoria 

dels governants de Madrid, no veuen la manera d'aturar-la rà 

pidament. Enfront de tota aquesta sèrie d'aspectes negatius 

potser hi ha un de positiu que és que el comerç exterior ha 

millorat considerablement, va arribar a començaments d'any a 

que les exportacions cobrien un 80% de les importacions, cosa 

que a Espanya no s'havia produït mai, a que tinguem una bala� 

ça corrent encara, és a dir que va ser en temps de la reforma 

en temps de l a revolució del ministre Fuentes l 'any 77. Bé que 

ha estat en positiva, pertan tenim uns excedents,i 

un argument de reserves que continua creant aquests problemes 

terribles a l 'Administració monetària però que continüi, que 

continüi ja sigui per mitjà de uns crèdits, ja sigui per mit

jà de l 'ús de les remeses, etc. 

El pla , ha de ser de problemes conjunturals que es 

sobreposen en els estructurals dels que he parlat. Tenim una p--9 

lítica governamental que no ha trobat encara el seu mon. Una e..9

lítica governamental, fa poc es va fer una manifestació sobre3 

ixò, amb una sèrie de mides de caràcter monetari, però que evi 

cientment no són les úniques que s'haurien de prendre, sinó que 
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s'en haurien de prendre molts més per a treure l 'economia 

del pou en que hi és, i ni així, jo crec que a curt plaç, 

com que almenys hauríem emprès un camí. Aixó fa que haguem 

carregat la més gran part de la càrrega de la política ec� 

nòmica sobre la política monetària i que jo que precisament 

formo part del comitè executiu del Banc d'Espanya, veig de 

quina manera les nostres disposicions o les nostres mides, 

causen una sèrie de prejudicis de tot el sistema econòmic, 

però crec que són inevitables, sinó volem que la cursa in

flacionista torni a reempendre's de una manera considerable. 

Sóc conscient de que aquestes mides són insuficients, que en 

necessitariem d'altres, però de moment en tenim unes i el 9Q 

vern es carrega tota la càrrega sobre l 'autoritat monetària. 

Bé, això és una visió general, diem-ne, del panorama en l'

Estat espanyol. Ara la Catalunya autònoma es troba, que va 

començar la seva vida amb els problemes de tipus mundial o 

de tipus estructural dels que ja he fet esment, i amb els

problemes propis de l 'Estat espanyol, és a dir, amb una sè

rie de problemes de tot ordre en els quals s'afegeix, els 

que ens hi són propis, és a dir els de la pròpia economia ca 

talana que també té els seus problemes importants, i dels -

quals encara no em referiré a tots, però si en parlaré d'al 

g un s. 

Crec que en matèria de política conjuntural, és a dir, en -

quant a la influència que poguem tenir sobre la política g� 

neral, bé seran uns participants importants en aquesta polf 

tica general. Però, és a dir, el pes de Catalunya és apro

ximadament el 20% del producte interior brut que és catala 

amb relació a tota el resta de l 'Estat espanyol, doncs molt 

bé, això ens donarà una influència sobre la marxa general de 

l 'economia espanyola. 

Però a més a més hi ha una política urbana a catalunya, que 

aquesta si pot ser la Generalitat als òrgans de la Catalunya 

autònoma, hi podrian tenir una influència de cara al futur, 
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encara que jo crec que aquesta influència no serà inmediata 

i que no ens hem de fer la il. lusió de que les coses es re

formaran de la nit al dia. 

En primer lloc patim de una industrialització i de una dis

tribució demogràfica a Catalunya totalment desequilibrada, 

la franja litoral que té per centre Barcelona i que s'exten 

potser a una vintena de Kms. cap a l 'interior però no més, 

és una franja altament desenvolopada industrialment, altament 

concentrada demogràficament, però que deixa el resta de Cat� 

lunya sense aquests elements digeum-ne de desenvolupament. 

També tenim en aquesta zona un més alt terreny, tenim una Ca 

talunya més pobra, agrícola que és quasi tot el resta de Ca

talunya, excepte alguns focus, menys poblada, basada bàsica

ment en l 'ag ri cultura. 

I en tercer lloc tenim un dèficit evidentíssim, claríssim de 

infraestructura de serveis públics que es refereixen a trans 

port, educació, sanitat, etc., que són totalment insuficients 

i que el nostre amic Serra ho pateix suposo com ningú. Perquè 

sobre tot són visibles, de una manera clara en a la ciutat de 

Barcelona i en els seus entorns. Ara bé, aquests problemes,� 

quests desequilibris interns, contra els quals, crec que una 

política en la Generalitat hi pot fer alguna cosa amb el temps , 

com es poden enfocar?. Bé, jo no crec que els economistes ha

guem donat encara unes solucions coherents a aquest volum tan 

gran de problemes que s 'ens ha tirat a sobre en els últims 3 ó 

4 anys, que anem un xic despistats encara, però si que hi ha u 

nes quantes coses encara que han de posar en relleu i que les 

hem de manifestar de una manera molt clara perquè la gnet en 

tingui conciència. I perquè canviïn una mica la mentalitat g� 

neral que s'anat creant enfront del desenvolupament, enfront 

de la creació de llocs de treball, enfront de una sèrie de co 

ses. 
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Jo diria en primer lloc que les zones molt concentrades de 

mogràficament i industrialment, avui el cost social de una 

nova unitat empresarial o industrial és molt més gran que 

el benefici social que s'en treu. Es a dir, això voldria

dir, que em fet tot el possible perquè en aquesta zona dels 

voltants de Barcelona o del litoral, no s 'hi estableixin no 

ves indústries de les tradicionals, ni d'altres potser,crec 

que les sortides cap als serveis. 

En això es planteja un problema que és molt interesant i que 

s'ha plantejat ja en algún pais, Estats Units sobre tot i A� 

glaterra que és el problema de la internització dels costos 

externs, ai! dels beneficis externs, és a dir, les industries 

s'estableixen en les zones desenvolupades, perquè tenen una 

sèrie de beneficis que no paguen, uns transports més fàcils 

una disponibilitat de ma d'obra també més excaient, unes si 

tuacions auxiliars, etc.etc. 

Però tot això no ho pàguen elles, ho paga la comunitat com 

la comunitat paga la polució que poguin produir en aquestes 

zones, és que no es poden empar, com ho diria l 'Autònoma,e� 

par internar, és a dir, substituir, transformar-les en cos

tos interns, és a dir, que els pagui l 'empresa. Internar els 

costos externs en un nou concepte del que és l 'empresa, i a 

més jo crec que això es compatible amb una economia de mer

cat, és a dir, el que no és compatible amb una economia de 

mercat és la regidesa en l 'empresa, és a dir, aquest és el 

problema de la flexibilitat o la no flexibilitat de les pla� 

til les, jo crec que tot això no és compatible amb l 'economia 

de mercat, però la internització dels costos sí que ho és ,a 

condició naturalment de que això sigui un fet general, per

què si generalment són les empreses catalanes les que pate� 

xen aquests costos i les del resta d'Espanya no les pateixen 

doncs tindríem una situació desequilibrada. Però això es va 

fent avui a Europa cada vegada més. I aquest és un problema 

que tots hi em de pensar una mica i que pot ser per aquí que 

hi hagi una possible direcció a llarg plaç de les maneres,di 
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guem-ne de fer un desenvolupament econòmic. 

Per altra banda a la Catalunya pobra, a la Catalunya agríc� 

la, jo no sé si es possible una transferència de indústries 

i població de la Catalunya desenvolupada en l 'economia en la 

Catalunya subdesenvolupada, em sembla molt difícil i a molt 

llarg plai;. 

Tampoc em semblaria que el jugar afars la industrialització 

de les zones agrícoles, sigui la solució, perquè aleshores 

tindríem tota una Catalunya inmersa en els problemes del d� 

senvolupament, de la congestió si poguéssim transferir, tran� 

feriríem, sinó podem transferir, doncs al menys potenciem l 'a 

gricultura i fem que el nivell de vida de les regions agríc� 

les, al menys sigui tan alt com el de les industrials, i do

tem-la dels serveis que necessita. D'aquesta manera tindrem 

una Catalunya mol més equilibrada i una Catalunya que en el 

futur pot funcionar més "jo" del que funciona l 'economia ac 

tual catalana. 

Naturalment ens resta com un final el problema dels serveis 

públics, el dèficit dels serveis públic, ja he dit que eraJ: 

vident. Aquest si que és un problema que és financer, és un 

problema que no podem resoldre nosaltres, és un problema que 

s'havia de resoldre amb les negociacions difícils que hi ha� 

ran entre els parlamentaris catalans i les corts espanyoles 

el govern espanyol respecte a quines han de ser les fonts f..!_ 

nanceres que han de servir a Catalunya, i si aquestes parts 

financeres es poden millorar, també podrem millorar els ser

veis públics, podrem millorar la investigació, la sanitat,-

1 'educació i podrem a més absorvir atur cap a aquestes acti 

vitats. 

Bé, jo crec que en termes generals, jo faria aquests coment� 

ris molt generals sobre l 'economia catalana en el seu estat 

actual. Ja sé que això és un aspecte parcial dels molts pr� 
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blemes que existeixen, però ja he dit que venia aquí impro

vitzant una única i llençant algunes idees per si serveixen 

i partir de una zona autonomista. 

Voldria acabar dient que crec que devant del futur de la Ge 

neralitat i dels partits polítics catalans s'hi mostren una 

certa coincidència de criteris respecte a l 'enfoc del futur 

de l 'economia de Catalunya. Aquestes coincidències natural 

ment venen marcades per unes diferències de matís en quant 

a partits de dreta o d'esquerra, però que hi ha prou coinci 

ciència sobre el que s'hauria de fer, i em penso que el te-

ma de la flexió sobre la modificació dels models de desen

volupament, s'està fent. En canvi, també voldria dir una co 

sa, que s'ha d'advertir molt al públic dels desencisos que

pugui tenir, perquè el resultat no serà inmediat, ni molt 

menys. La Generalitat no serà traumatürgica, la Generalitat 

no pot transformar en dos dies una realitat que s'ha vingut 

deteriorant desde tan temps. Es a dir, s'han anat deteriorant 

o s'han anat desenvolupant mal desenvolupades, però com sigui,

estem en situació desequilibrada.

De tota manera no m'agradaria acabar amb una nota pessimista, 

m'agradaria acabar dient que tinc l 'esperança de que efectiv� 

ment, les coses succeiran en el bon sentit, que les coses s·� 

niran fent i que aquest país acabarà sent un país, on es po

dia viure el progrés econòmic i amb llibertat, no tinc res més 

a dir, Moltes mercès. 
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Professor HAROLD ERVING: 

- Senyors: Haig de començar demanant disculpes per haver

de parlar l 'anglès. Nosaltres els britànics, tenim molts

errors, un d'aquests és el parlar sols l 'anglès.

Es un gran honor haver estat convidat a participar, des 

d'un país tan petit com Escòcia, bé té 3 cops el tamany 

de Catalunya, la mateixa població, 5 1/4 milions, bé vos 

tès tenen 5 1/2 milions, quasi el mateix, ó 6 milions, o 

potser quelcom més de 6 milions. 

Avans de res, els hi hauria de donar un petit panorama 

de la relació d'Escòcia amb (United Kingdom) el Regne� 

nit, que és potser, un xic semblant a la de Catalunya -

amb Espanya. l 'Estat és el Regne Unit, format per, Gran 

Bretanya i Irlanda del Nort. Però Gran Bretanya es divl 

deix en Anglaterra (molta gent anomena Englaterra a tot 

el país) Gales i Escòcia. 

Escòcia és la part mñes septentrional. El govern central 

està a Londres, però a Escòcia hem tingut per un perio

de molt llarg, un secretari d'Estat, que és el Ministre 

del Govern Central, un membre del Gabinet responsable -

dels afers locals a Escòcia. Ell té departaments de se� 

vei avil situats a Edimburg al seu càrrec, i aquests c� 

ssos són anomenats Scottish Office. fn aquest moment no 

hi ha Parlament a Escòcia. Tota la legislació, afecti al 

Regne Unit en general o tan sols a Escòcia, és feta a Lo� 

dres, de manera semblant totes les rendes són recaptades 

pel Regne Unit en general, sense tenir en compte les ta

xes de les autoritats locals, que són una petita propor

ció de la totalitat. Totes les decisions sobre el cobra

ment de ingressos es realitzan a Londres i tota renda es 

cobrada pel tresor a Londres. Tots els anys hi ha nego

ciacions entre el tresor i la Scottish Office, en quan 
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l 'import de la participació escocesa en les despeses 

del pressupost anyal. La Scottish Office té la respo� 

sabilitat de dividir tal addició entre els diferents 

serveis i les diferents àrees geogràfiques d'Escòcia. 

Aquesta divisió implica que hi ha diferents tipus de 

departaments de govern. Aquells com Defensa i el Tre

sor han de funcionar sobre una base comú a tot el Re� 

ne Unit. I després el Secretari d'Estat té 5 departa

ments al seu càrrec. Aquests són, Agricultura i pesca, 

Educació. Afers locals (Home Affairs) (que incloven -

Policia i servei de Bombers), Planejament Econòmic i 

Planejament Físic. A les àrees sota la responsabilitat 

d'aquests departaments, la Scottish Office té una cer

ta independència d'acció, però dins del contexte de les 

regulacions de la llei i del govern central. Planejament 

físic hi és a tot el Regne Unit, fonamentalment en mans 

de les autoritats legals. Les obligacions de Planejament 

Físic són basicament les de controlar el desenvolupament 

i preparar plans de desenvolupament, funció imposta per 

Acta de Parlament. 

Hi ha plans, sobre l 1 ús de la terra, de desenvolupament 

de la terra, però la linea d'aquests plans està basada 

usualment en raons econòmiques, objetius econòmics. El 

planejament físic d'aquesta classe és l 'únic planejament 

estatuari en el Regne Unit. 

No hi ha plans estatutaris regionals, ni plans econòmics 

estatutaris. Per un altre lloc polítiques regionals, po

sades a la creació de plans formals, el que és una acti

vitat de govern central des de fa molt, ha estat funcio

nant des de la dècada de 1930 i han estat particularment 

en actiu desde 1945. 
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Primordialment per la declinació de la prosperitat a les 

zones més llunyanes, en el nord-oest de la regió, en les 

àrees de les indústries tradicionals de la mineria del

carbó, textils, Drassanes, enginyeria pesada; una histò 

ria amb la que estic segur esteu familiaritzats. L 1 ús en 

aquestes indústries ha declinat en els últims 30 ó 40 -

anys, havent-hi grans problemes d 1 atur i al mateix temps 

auguantant la congestió en el sud-est d'Englaterra. 

Aquestes són les raons per a les polítiques i això fun

ciona fonamentalment per la creació d 1 àrees de desenvo

lupament i el govern central ha tractat de promocionar 

de conduir, durant aquest període, a noves indústries 

per establir-se en aquestes àrees de desenvolupament. 

De dues formes, conegudes amb l 'expressió II del mètode 

de la pastanaga i el garrot". La 1

1 pastanaga 11 represent� 

da per subsidis, préstecs, la provició de fàbriques ba

rates en terres públiques per l 'Estat; i el 11 garrot 11 r� 

presentat per un control, certificat de control de desen 

volupament industrial, li diem, pel qual no es pot ins

tal. lar cap pol de desenvolupament, fora de les àrees de 

desenvolupament, sense l 'obtenció d'aquest permís. 

Aquest control és realitzat, sobre la base del de Gran

Bretanya. Però també hi ha lleis locals per això, contra 

lat fonamentalment mitjançant la formació de Cancells o 

Associacions Industrials, el que és un mode de combinar 

els esforços de les Autoritats locals en una regió dona

da, de pressionar al govern central, de coordinar les s� 

ves activitats al promocionar el desenvolupament i també 

en una mutua cooperació entre els governs central i local 

hi ha cancells i comitès regionals de planejament econó

mic, siguent els cancells lloc de reunió dels oficials, 

i els comitès, lloc de reunió de polítics i administra

dors. 
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les funcions d'aquests cancells inclouen identificar un 

punt de vista regional, fer unes anàlisi dels problemes 

regionals i les seves tendències. 

Són un fòrum per la discusió a nivell polític i profe

ssional per la pressió sobre el govern i la indústria. 

Però una limitació que pesa sobre ells, és que no tenen 

poder, no són part de cap govern, local o central. Ara 

a Anglaterra al contrari que a Escòcia, per una inicia

tiva del govern central, els cancells de planejament e

conòmic, junt amb el govern local, el govern central i 

la indústria, han preparat el que s'en diu "estratègies 

regionals" per grans sub-divisions d 1 Anglaterra, regions 

com oposades a les més petites àrees cobertes per una a� 

tori tat local individual. I per mitjà de personal espe

cialitzat contractat, es fa un reconeixement i anàlisi 

de les condicions físiques, econòmiques i socials de la 

regió. Sobre la base d'aquests esmentats anàlisi es fan 

recomanacions per a l 'acció. Aquestes recomanacions són 

per la situació geogràfica en general del desenvolupa

ment, per la promoció econòmica industrial, per reclam! 

cions de fons del Govern Central, i conducció de inver

sions i recomanacions a les agències nacionals i grans 

indústries. Això subjaç forma com un marc assessor per 

les autoritats locals que creen els plans físics. Escò

cia ha pres un curs un xic diferent i pot fer això per 

mitjà de la Scottish Office. 

En 1961, l 'organització del servei civil a Escòcia va ser 

variada i totes les funcions amb relació amb el desenvo

lupament, fòren aplegades en un sols departament, i aquest 

és el departament al que jo pertanyo. Departament escocès 

de Desenvolupament. 

Aquest té responsabilitats en el que es refereix al plan� 

jament de l ªús de la terra, carreteres, construccions,ai

gues i drenatge i en supervisar l 'activitat de les autori 
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tats locals. Després de la formació d 1 aquest nou departa

ment, es va crear molt aviat, dins d'ell, una divisió a

nomenada la divisió del desenvolupament regional i la s� 

va funció era la de promoure l 1 economia regional. Compt� 

va amb un petit, però altament qualificat grup d 1 economi� 

tes i administradors que va jugar un gran paper al influ

enciar a d 1 a l tres departaments, estimular l 1activitat de 

les autoritats locals, agències, pressionar en els depa� 

taments de Whitehall, a Londres, i durant uns quants anys 

va evolucionar cap a un departament separat. Com ja he dit, 

és ara el departament de planejament econòmic a Escòcia. 

Més tard, va absorvir la secció escocesa del departament 

del Ministeri de Indústria del Regne Unit, el que va te

nir responsabilitat per estimular el desenvolupament in

dustrial, cumplint ara la mateixa funció. Es important -

parlar també, d 1 altres cassos. per exemple, el cancell de 

desenvolupament de Highlands i Islands, format cap a mi! 

jans de la dècada del 60, per examinar l 'àrea especial de 

les terres altes (Highlands) d 1 Escòcia, ja molt despopla

da, i que pateix encara una gran despoplació,on es fa di

fícil qualsevol acció a portar a terme. I molt més tard, 

en 1975 l 'Agència escocesa de desenvolupament, que s'enca 

rrega d'estimular el desenvolupament, de L'Administració 

de subsidi, de ur.a quantitat de millores ambientals a t� 

ta Escòcia. Ara, unes poques paraules sobre el planeja

ment regional tal i com funciona a Escòcia. El terme 11 pl� 

nejament regional" en el context escocès es bastan confús, 

perquè, estic segur que per molta gent, inclount.hi a molts 

Anglesos, Escòcia és una regió del Regne Unit. Bé, consid� 

rem-la d'aquesta forma de moment. Si Escòcia és una regió, 

no hi ha pla regional per Escòcia, no hi ha estratègia re

gional, en el sentit en que la vaig descriure per a les re 

gions angleses. 

Hi ha hagut certs moviments cap a aquesta esmentada inter 
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pretació. En 1963 va haver-hi un 11 White paper 11 (document 

blanc) del govern; un 11 document blanc 11 és un document re 

gulador emitit per la informació pública i generalment és 

un antecedent a una legislació. Es una declaració pública 

del govern sobre quelcom que preten acomplir. I en 1963-

va haver-hi un "White paper" anomenat "programa pel dese.Q_ 

voluparnent i creixement a Escòcia". En 1966 va haver-hi un 

semblant, " un pla d'expansió", establint els punts de vi� 

ta del govern sobre com hauria de ser el desenvolupament 

econòmic a Escòcia. Ara, més tard de 1972, un comitè se

leccionat de membres del Parlament per a afers escosesos, 

va confeccionàr un report, recomanant al govern central que 

un pla estructural, o sigui, un pla físic estratègic, per 

a tota Escòcia, havia de ser preparat per a promoure una 

relació entre els planejaments econòmics i físics. Vaig a 

llegir la recomenació que va fer l'esmentat comité, diu el 

sigüent: 

" Una millor coordinació entre els planejament de desenv� 

lupament físics i econòmics, és posible i absolutament 

essencial. Nosaltres, en conseqüència, proposem un grup 

de treball per fer recomanacions específiques en el co.Q_ 

text de un pla estructural per a Escòcia. I aquesta gran 

prioritat s'hauria de donar per a establir una estratè

gia industrial nacional, en el pla estructural per a Es

còcia. A la llum d'aquesta estratègia un sistema de re

gionalització i adquisició avançats perquè complexes in 

dustrials mes grans, poguin ser establerts". 

Ara, el govern no va acceptar aquesta recomanació, les se 

ves observacions concernents a l 'esmentat report són les 

sigüents. 

II El govern accepta que més atenció ha de ser considerada, 

però un rígid pla estructural nacional seria impractic� 

ble i declara la seva intenció de intensificar l 'aten

ció nacional central i produir tan aviat com sigui possi 
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ble una guia en aquells aspectes de l 'ús en la terra que 

han de ser examinats per Escòcia com en tot". 

Com a resultat d'aquesta resposta el departament de desen 

volupament d'Escòcia, ha preparat ara, un nombre de guies 

de planejament nacional, més tard en parlaré novament d'ai 

xò. Al mateix temps el departament de planejament econòmic 

d'Escòcia, manté una mirada constant als canvis en la comu 

nitat d'Escòcia, camvis en migració de la població, ús, es 

tructura d'edad, tendències en les diferents indústries,a 

tur, prespectives de les grans indústries, de tan en tan� 

dita per a la premsa, el públic en general, les autoritats 

locals, una gran quantitat de publicacions, complerts anà

lisi econòmics i social, però no són plans ni recomanacions 

sinó tan sols anàlisi. 

Observem el nivell de les subdivisions d'Escòcia, les ano

menen regions o no. I, penso que moltes de les qüestions

realment interessants s'aplican a aquest nivell. Per a co� 

prendre això els hi diré quelcom sobre l 'estructura del g� 

vern local a Escòcia. Fins 1975, Escòcia, recordin, un pe

tit país, estava dividida en 57 organismes planificadors. 

Així, cap autoritat local era molt gran i cap planificació 

regional era possible. Plans regionals d'assessorament f� 

ren preparats en dues èpoques, y just després de la guerra 

en 1945-46, foren comissionats pel govern central com a -

plans d'assessorament per les autoritats locals, les quals 

estaven fent els seus primers plans de desenvolupament. 

Y això era molt valuós però tan sols eren d'assessorament 

I després, de nou entre 1968-72, va haver-hi un altre se

rie de plans regionals molt valuosos a nivell assessor.

L"exemple més destacat és el publicat, en 1972 pel centre

oest d'Escòcia, que és la regió amb centre en Glasgow, la 

ciutat més gran d'Escòcia, regió STRATHCLYDE- on viu la -
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meitat de la població d'Escòcia. I aquest pla va fer algu

nes recomanacions molt valuoses que ara s'estan fent. 

Després en 1975, el govern local va ser reorganitzat com

pletament. En lloc de 57 organismes, ara tenim la terra a

fermada, deixant de cantó les illes, dividida en nous con 

cells regionals, una gran diferència entre 57 i 9. 

Alguns d'aquests estan subdividits en districtes que tenen 

certes facultats planificadores, però per planejaments es

tratègics , els nou concells regionals tenen l 'autoritat. 

Molt més importants, tan financierament com amb termes de 

personal professional que les autoritats anteriors. I els 

seus poders inclouen planejament estratègic, carreteres, 

aigues i drenatge, i educació. Això va coincidir amb la in 

troducció de un nou sistema de planejament. Donat que, pr� 

viament, totes les àrees tenien plans de desenvolupament -

del mateix status, ara hem introduït un sistema de plans de 

desenvolupament de dos nivells. A la part superior de plans 

estratègics els anomenem "plans estructurals", i hi ha un -

nivell inferior que són els plans detallats, als que anome

nem "plans locals". Aquests, són els plans que tenen deli

mitacions precises, sobre àrees específiques de terra, fent 

alineaments per a rutes o d'altres desenvolupaments. Els -

plans estratègics són documents escrits, però no són plans 

en el sentit d'un mapa. 

Es l 'obligació del Consell regional, preparar aquests plans 

estructurals, i això ha de ser aprovat pel Govern Central, 

no son vàlids fins que s'hagin considerat i aprovats pel G� 

vern Central. Estan relacionats amb matèries estratègiques, 

i son, en teoria, al menys, plans físics. Són sobre el dese� 

volupament de la terra, el mitjà físic i la direcció del trà 

fic, però 1 'acte en el que estan basats, els hi requereix t� 

nir en compte les regulacions econòmiques habituals en les -

regions, i amb molta freqüència les regulacions i propòsits 
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en els plans estructurals tenen un objetiu econòmic. Ara, 

a més a més dels plans estructurals, el concepte de reports 

regionals fora introduit al mateix temps. Aquests reports

han guanyat publicitat en una gran àrea i han estat acredi 

tats amb més poder i benefici del que mereixen. No és un -

pla, malgrat s 1 hagi basat en el mateix estudi que els plans 

estructurals, i consistirà en propostes de regulació de pl� 

nejament d 1 acord amb l 1acta. Va ser inclòs en la legislació

per a donar els nous concells regionals - recordin que 1975 

això era nou, no tan sols en termes de membres polítics dels 

concells, sinó també que el territori que ells administraven 

eren noves unitats basades principalment, no en anterior l í 

mits, sinó en límits que havien estat dissenyats de manera 

racional, quasi científic, i la idea era el concentrar el -

pensament d 1 oficials i polítics en aquestes noves àrees dels 

nous consells. 

Era una oportunitat, i el s hi va donar l 1 empenta necessari a 

per pensar regionalment, per pensar sobre el seu nou terri

tori com una unitat, i a examinar la seva estructura, ca

racterístiques, problemes i oportunitats, havent realitzat 

això per determinar prioritats per l 1acció i inversió.Així 

es comença a tenir un moviment cap el planejament econòmic. 

Aquests primers reports regionals foren dirigits pel Secr� 

tari de L 1 Estat per ser preparats dins de l 1any 

darrer a la creació dels nous consells. Es va aconsellar -

als consells el considerar i incloure tots els aspectes de 

la responsabilitat dels consells que tinguessim relació amb 

l 1 ús de la terra. Aquest assessorament es va donar, d 1 acord 

al que dicta l 1acte del Parlament. Però, de fet, quasi tots 

els consells regionals escolliren anar més enlla dels esme� 

tats límits i van preparar un exàmen amb detall de tots els 

seus interessos i responsabilitats. D'un altre manera, els 

reports regional s es vàren convertir en veritables.· documents 

corporatius de planificació; molts d 1 aquests consells els

han trovat tan útils que, malgrat el secretari d'Estat no 
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ha donat cap directiva, preparant tots els anys reports re

gionals, per ús propi. 

Ara, vull parlar amb més detall, sobre les guies nacionals 

de planificació, perquè penso que aquestes, relacionades -

amb els reports nacionals, són el més valuós que ha apare

gut del nou sistema, i de les noves relacions entre el go

vern central i els consells regionals d'Escòcia. 

Aquestes directives nacionals de planificació es van ini

ciar com a resposta del govern central a una recomanació 

per a un pla estructural per Escòcia,en general. La prime

ra d'aquestes guies nacionals fou confeccionada en 1974,

dos anys després de ser feta la recomanació. Era sobre la 

li nia de la costa a Escòcia. Es va fer en l 'època en que 

el petroli estava començant a ser explotat, i partícula� 

ment en el nord-est i nord-oest d'Escòcia, on gran part de 

la costa té grans belleses naturals. 

Estava clar que hi haurien pressions per desenvolupar a

questes zones, i alguna classe de regulació havia de ser 

donada per a fixar fins on s'havia de permetre i/o restri� 

gir l 'esmentat desenvolupament. Aquesta primera guia era 

una contestació amb la visió del govern, dividint tota la 

costa escocesa en tres categories: 

- Zona de desenvolupament preferent.

- Zona de conservació preferent.

- i una zona intermitja sobre la que no es feia cap afer-

mament en especial.

En 1977, es va fer un altre sèrie de guies. Aquestes eren 

sobre: 

a) Llocs per a indústries a gran escala (100 Hectàrees o

més.
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b) Localització de indústries petro-químiques (no molt pop�

lars per ser un focus de contaminació i un altre desven

tatge es que no donen treball a gran quantitat de gent).

c) En salvaguarda de la terra d'agricultura, la terra agríco

la de qualitat és escassa. Escòcia és un país muntanyós.

La major part del terra és àrid. Però algunes àrees tenen

terres agrícoles de primera qualitat, que són evidentment

les regions més sovint desenvolupades.

d) Conservació de la natura.

e) Paisatge recreació. 

I més tard que les altres ... 

àrees de treball de sorra, grava, i roques dures. 

Aquestes guies estan en relació amb el planejament físic.pe

rò algunes, particularment les que estan en relació amb in

dústries a gran escala i petroquímiques poden estar en vincu 

lació amb objetius econòmics a nivell nacional, on, d'alguna 

manera, és per interès nacional que alguns sacrificis a ni

vell de serveis locals han de ser fets. 

El planejament físic està fet per les autoritats locals.Aque� 

tes guies foren enviades a les autoritats locals, però no te

nen força d'estatut, no són govern Central, dictan o imposan 

una sèrie de condicions a les autoritats locals. Són una no

ta amb les preferències del govern central, i depen de l 'aut� 

ritat local el tenir-les en compte al preparar els plans es

tructurals. 

Normalment, haguéxxim esperat que prenguessin nota d'elles 

acceptessin les proposicions del fovern Central, però pot -

haver-hi cassos, on les autoritats locals tinguin visions di 
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ferents, diferents aprofitaments, i és completament acceE 

table per ells, el presentar propostes alternatives. Això 

s'ha de considerar pel Govern Central, per a reconsiderar 

així, el valor del pla estructural remès a les autoritats 

locals. 

Penso que, el progrés que em fet en la identificació de

grans extensions - 100 Hectàrees o més - és un bon exem

ple de com funcionen aquestes guies. Les guies indicaven 

les àrees de investigació a les autoritats locals, sense 

especificar cap mètode, simplement identificaven grans à

rees i invitaven a les autoritats locals a fer una corca 

per a grans lots. La formulació de la guia accentuava la 

necessitat per a una provisió de llocs de determinat ta

many, per a identificar i transcriure en els plans estru� 

turals, lots en les diferents regions. I mentre les auto

ritats locals han estat preparant planificacions d'estru� 

tura, el departament de desenvolupament amb el departament 

de planificació econòmica han seguit considerant la nece

ssitat d'un nombre de grans lots i la seva possible deman

da en els propers anys. 

S'havia d'analitzar els plans estructurals que em rebut, i 

fer comparació amb les nostres conclusions. 

Es faran recomanacions als ministres sobre la propietat -

pública i la preparació pel desenvolupament, i la creació 

de una infraestructura adient. Provablement ja estic en el 

límit del meu temps. Acabaré ací ara. Moltes mercès. 
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TAULA RODONA 

MODERADOR: 

Bon dia, com sabeu i com ja ha dit en Santacana hem començat 
tard perquè esperàvem que en Gonzalo Saez de Buruaga vingués. 
Ja ha sortit de Madrid, però les dificultats del transport -
aeri sembla que són les que produeixen aquest reta-d i per 
tant esperem que s'incorpori a la sessió, quan encara aques
ta no hagi acabat. 

Contràriament al que diu el programa, el meu nom i el d'en 
Josep Mª Carreras han d'anar canviats. Per tant jo el que 
faré serà una simple presentació de les persones i després 
intentaré moderar i, si fa falta, també inmoderar el col. lo 
q u i 

Els companys que parlaran són a la meva esquerra: PEDRO ARIAS 
BEIRA, professor d'Economia Regional i Urbanisme de la Uni
versitat de Santiago de Compostela; a la meva dreta, en JOSE 
Mª CARRERAS economista català que molts de vosaltres conei
xeu; a continuació JOSE ALLENDE LANDA, professor de Planifi 
cació Urbana i Regional de la Universitat de Bilbao; a con� 
tinuació JUAN CARLOS AGUILAR MORENO advocat, assessor de la 
Delegació de Sevilla del Col.legi d'Arquitectes d'Andalusia 
Occidental i manca GONZALO SAEZ DE BURUAGA que és el Subdi
rector General de Planificació Regional del Ministeri d'Eco 
nomia. 

Per tant per a establir un ordre qualsevol, donem la paraula 
a PEDRO ARIAS BEIRA. 

PEDRO ARIAS BEIRA: 

- Bé jo començaria dient, que hem de partir en general del
fracàs de la política regional a Espanya, al menys concreta
ment a Galícia i de la inexistència real d'una política re�
gional d'acord amb el que haurien de ser els seus objetius
a cobrir. Es a dir, la política de pols de desenvolupament
en les seves avaluacions posteriors, ara ja amb certa ins
tància històrica, no va aconseguir la vertebració intra-pols
que era una de les seves característiques fonamentals, si -
més no en quant als seus objectius.

A Galícia va haver-hi dos pols de desenvolupament a Vigo i 
8_ Cruña i en general no s'aconseguí la seva vertebració i 
una inter-conexió entre pols. En canvi sí, que fou propícia 
la integració inter-sectorial al .servei d'una política de -
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subvencions per a aquelles empreses que utilitzaren fonamen 
talment com a base econòmica l 'exportació a l 'exterior, sen 
se que els anàlisis imputables realitzats darrerament a la
seva avaluació i les inter-conexions entre elles, donessin 
lloc a completar l 'aparell productiu gallec. 

Vaig a centrar-me perquè aquestes han de ser unes interven
cions molt breus. 

La política de la gran àrea d'expansió industrial que es pre 
sentava com assaig de planificació de vertebració territorial 
en una àmplia àrea inicialment es va concebir per a Galícia, 
una nació que per dir-ho així era morta des d'el principi .Es 
pensava que la instal.lació d'una 4a siderúrgia a Villagarcia 
de Arosa amb instrumentació d'un gran iberport i l 'extensió 
dels beneficis de la política de pols a una àrea més àmplia, 
donaria lloc a una forma semi-industrialitzada amb possibi
litats de creixement econòmic, amb una important dotació de 
recursos naturals, hidroelèctrics, energètics, etc., malgrat 
que es creia que amb el seu caràcter relativament perifèric 
als centres econòmics del país, podria donar lloc a un nou 
tipus de creixement i a una política de vertebració del te
rritori basada en un sistema de ciutats centrals, i ciutats 
intermitges, aprofitant el que era la dispersió poblacional 
de Galícia. Aquest projecte va malograrse ja des del princi 
pi, quan no es va instal.lar la 4a siderúrgia a Galícia i -
quan no es va donar lloc a la implantació d'un iberport.Lla 
vors la política de la gran àrea d'expansió industrial morí 
en primer lloc pels propis projectes concrets que la verte
braven; i després la crisi econòmica feu la resta. 

Per tant, la gran àrea d'expansió industrial a Galícia s'ha 
convertit exclusivament en un mecanisme subvencionador del 
10-20% de les inversions de capital fixe per a grans empre
ses, que es caracteritzen per un altíssim nivell d'interven
ció de capital fixe per mà d'obra emprada, com per exemple
les cel. luloses, la central nuclear de Jovi i el complexe
"luminalumini", complexe que com a nota significativa té u
na inversió de 60 mil milions de pessetes, i que ha creat
tan sols uns 2.500 llocs de treball. Aleshores això fa por
tar en ell mateix, totes les possibilitats que pot oferir
la dotació financera que tingui el GAEIG.- Després per un
altra part, té els ja sabuts defectes administratius d'uns
terminis extensíssims per a obtenció de beneficis, i la man
ca d'una política programàtica. Els concursos de GAEIG no -
van mai precedits per una política programàtica de priori
tats sectorials i prioritats territorials, s'ha convertit
exclusivament en un mecanisme subvencionador per a "remedos"
d'algunes de les situacions que estan aparéixent a Galicia
i en un dels instruments de la Societat pel Desenvolupament
Industrial de Galícia. Ambdos són, per dir-ho així, elements
de la política d'en Solis que s'instrumentaren des del Minis
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teri d'Indústria. Ni la seva dotació financera ni la políti 
ca que efectivament realitza, que consisteix exclusivament
en consultes a empreses per a cercar una forma "ad hoc" de 
possibilitats de montar alguna empresa derivada de Citroen 
del automòbil, etc., ha originat realment cap projecte im
portant de desvertebració. 

Parlar ara dels condicionant i de les possibilitats. Jo crec 
que es pot dir que Galícia no ha servit ni tan sols per a
questa experiència pilot de la GAEIG, de la gran àrea d'ex
pans,o industrial, la qual s'ideà com a possible implantació 
d'una nova modelització d'abordar la problemàtica de verte
bració del desenvolupament regional i com a superació de la 
política de pols, o de les polítiques d'actuacions mitjançant 
una política de complexes industrials amb projecció territo
rial, car s'ha enfonsat per les raons apuntades. 

En realitat el problema més important, al meu parer, es la 
identificació dels condicionants i possibilitats que pugui 
tenir una política de desenvolupament regional, i sobre tot 
dels condicionants fonamentals. Crec que la nova perspecti
va que obra la concepció de la política i de la teoria eco
nòmica regional, ja des de Friedman a l 'alçada dels anys 70, 
es pregunta com aconseguir crear la infraestructura psico
social, és a dir, com aconseguir que els grups socials do
minants en una regió, com la resta dels grups socials, creïn 
més condicions, de les que Friedman definia com equivalents 
de sobirania. Perquè la problemàtica fonamental de les eco
nomies regionals és que són economies completament obertes 
a l 'exterior, que no tenen les possibilitats de defensa d'una 
política monetària, d'una política fiscal, que es veuen des 
favorides per les impossibilitats d'ajustar taxes de canvi-
i perquè els moviments de factors tampoc l 'afavoreixen. Pot 
ser que fins i tot no dongui lloc a aquells mínims equili
bris previsibles per la teoria del comerç internacional, i 
així succeeix que tan capital com treball surten de Galícia 
cap a la resta de l 'Estat. No trovem tampoc economies d'es
pecialització en les economies d'aventatges comparatives,prò 
això si trovem una classe dominant a Galícia en el sentit de 
grups econòmics en progressiva decadència. En els últims anys 
grups que tenien un assentament important en el sector naval 
com per exemple els grup Barreras i Alvarez que posteriorment 
han passat a l 'I.N.I., és a dir, grups importants de la bur
gesia gallega han declinat rapidament i d'altra banda estan 
progressivament, no exactament dol. lonitzats que no seria la 
paraula exacta, però, sí alineats aw.b la resta de la burge
sia estatal. Així s'explica l 'entrada del grup Urquijo, del 
grup Barrera de Irimo en el grup fonamental de la burgesia 
gallega que és el grup Fenosa, el grup Barrié i per un altra 
part, el traspàs dels bancs importants, com el Banc del No
roest i el Banc de la Corunya, el Banc de Bilbao, és a dir, 
es confirma una progressiva presa de posicions de la burge
sia estatal a Galícia. A més de tots aquests problemes, exis 
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teix una cr1s1 econom,ca importantíssima provocada per dos 
factors fonamentals: la tanca de les possibilitats emigra
tòries i la crisi, fonamental, de la construcció naval i la 
crisi pesquera. Cal recordar que Galícia començà a partir 
de 1975 a tenir uns saldos migratoris quasi equilibrats i 
que si fins ara no ha aparegut una conflictivitat social, 
semblant a la d'altres zones de l 'Estat espanyol, es degut 
al marge del pes tradicional que té la capacitat caciquil 
per a integrar aquest problema, és degut, deia, a la seva 
estructura agrària, que actua com a matalàs en el minifun
disme i que permet que la subocupació agrària no es mani
festi, ni porti a una conflictivitat social tan accelada 
com en altres zones latifundistes, en les quals la mà d'o
bra està en condicions d'assalarització. 

La crisi de la construcció naval a Galícia és extraordinà
riament greu, doncs representa el 20% de la seva industria 
bàsica, i més del 30% de les exportacions que realitzava Ga 
lícia a la resta del món i a la resta d'Espanya. En aquesta 
situació, les forces polítiques gallegues de forma unitària 
i amb un cert nivell de possibilisme, tractaven de donar u
nes sortides que passessin fonamentalment per la retenció 
de l 'estalvi i inmediatament, per el traspàs de les Caixes 
d'Estalvi gallegues (que representen més del 45% del volum 
de dipòsits de Galícia) als organismes autonòmics. Tot ai
xò en primer lloc. Prò a més a més s'intentava aconseguir 
que el conjunt de l'Estat modifiqués el model del desenvo
lupament aconòmic del país en el sentit de propiciar un nou 
tipus de creixement de les zones subdesenvolupades. Aquests 
dos condicionaments bàsics, per no extendre'm més, tenen, 
per dir-ho així, el que pot ser possibilisme de realitzar
se en la nostra autonomia, elaborada en la famosa Comissió 
del 16 per un cantó i per un altre d'un canvi, del model de 
desenvolupament econòmic que es generi en aquest país. 

Si l 'Administració Central segueix una política de dilució 
de les autonomies, si l 'empresa pública segueix tenint aquest 
caràcter totalment subsidiari no hi ha res a fer. Esta dernes 
trat que en zones subdesenvolupades, si l 'empresa pública,no 
tant sols adopta una política de infraestructura, sinó una 
política de creació d'Industries productives.en algún cas ju 
ga un paper crític pel desencadenament dels sectors de pro-
ducció industrial bàsica. Si això no és així, llavors normal 
ment és previsible que qualsevol tipus de política regional
serà en qualsevol cas un nou pla, una nova concepció teòrica 
que es cristalitza o es plasma en un dels altres tipus. No
saltres, doncs, considerem que serà impossible qualsevol ti
pus de política regional sense la realització d'aquests pre
ssupostos. I per la meva part res més. 

-

MODERADOR: 

- Té la paraula ALLENDE:

Bràcies. La meva intervenció es centra més en l 'aspecte es
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tricte de política regional, fonamentalment demostrant que 
ni existeixen regions, ni existeix política regional, ni e 
xisteix res de tot això a Euzkadi, i és clar, no vaig a par 
lar d'aquest tema, sinó que vaig a concentrar-me en l 'aspec 
te més de política econòmica a Euzkadi, com ho ha fet el meu 
company gallec. Evidentment no puc dir que ha fracassat la 
política regional a Euzkadi, perquè no existeix política re 
gional ni ha hagut en absolut cap existència de política re 
gional, entre d'altres coses per manca de les pròpies regions 
al menys institucionalment. Estem doncs just superant a ni
vell d'Estat, els eufemístics"espais supra-provincials" a que 
ens tenien acostumats en l 'època passada. Només últimament 
s'està introduint en el lèxic oficial al menys, la paraula 
regió. Es a dir que per a nosaltres i no tan sols a Euzkadi 
sinó a nivell de tot l 'Estat, la paraula regió, es una parau 
la nova, que hem de començar a assimilar, a definir, perquè
ni això existeix. Vull dir, que quan parlem de polítiques re  
gionals, estem parlant en la quarta dimensió. No ha existit
una política regional a l 'Estat espanyol; ha existit una po
lítica exclusivament detallista, puntual, selectiva i discri 
minatòria començem a parlar ara doncs, de política regional� 

Com he dit a Euzkadi, no existeixen regions, ni tan sols so
bre el paper. A més a més no és que no existeixi una políti
ca regional, sinó, que no existeix ni una política provincial 
baixant en l 'escala territorial, ni tan sol s existeix una pa 
lítica comarcal, ni una política urbana. Aquesta és la realT 
tat: en l'actualitat es contacta un organisme preautonòmic,
pseudofantasma, que es diu Consell General Basc. Hi ha qui 
li diu Consell General de les Bascongades. Aquest organisme 
està totalment destruït, jo diria que en tots els sentits,i 
amb això m'estic referint a una destrucció política i inte
lectual, entre d'altres coses. Disposa d'una Conselleria-jo 
crec que fins ara més Consergeria que Conselleria- una Con
selleria, diuen, d'Urbanisme i d'Ordenació Territorial, si 
no recordo malament. Si hi ha algú aquí que conegui el nom 
pot aclarir-ho després. Aquesta Conselleria està subdividi
da en dos Direccions Generals, Direcció General d'Ordenació 
del Territori i l 'altra Direcció General del Medi Ambient,si 
la memòria no em falla. Al front de les mateixes hi figuren 
enginyers industrials i arquitectes. Seguim arrossegant els 
vicis i el vassallatge professional dels anys franquistes en 
aquest sentit, sobretot pel tema d'arquitectes, en tota la 
temàtica d'ordenació del ter-ritori: això és clar. Aquest és 
un tema que crec que hauríem de tractar amb certa serietat en 
aquest Congrés, per què és Congrés d'Economistes també, no?. 
Evidentment no he vist mai un cap reunió d'arquitectec que 
es parli de política regional, ni tan sols de política t:Jrba
na, però bé aixins esta plantejat el tema. 

Nosaltres a Euzkadi desconeixem absolutament l 'actuació d'a
quest organisme, amb les seves dues Direccions Generals. Jo 
m'atreviria a dir que estan terriblement supeditades i medi� 
titzades per fortes consideracions polítiques, cosa que es 
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tant greu com abans. I quan dic "abans" m'estic referint als 
40 anys, de moment 40 anys, en els que atacàvem -sí, recor
dem bé: atacàvem- aquests organismes de tecnòcrates. Jo crec 
que és tan greu tenir politòcrates com tecnòcrates.Aquest es 
un altre tema que, trec a debat, a discussió, sobre el qual 
crec molt interessant de reflexionar. Potser és un tema que 
també estigui patint Catalunya en aquest moment: el de l 'ex
cessiva mediatització política dels plantejaments d'organit
zació del territori. El deixo sobre la taula. 

-

A Euzkadi, evidentment, fins que no es resolgui el problema 
de Navarra, intueixo que serà molt difícil, terriblement di 
fícil, articular una política territorial coherent i racio� 
nal. Es clar que això es un tema fonamentalment polític: com 
es fa per començar a poder institucionalitzar, ara que estan 
encara sense regions o comarques fins i tot, i que estem en
trant en dues disquisicions ter-ribles de tot el tema de les 
demarcacions provincials. Potser podríem assenyalar en aquest 
sentit com interessant el reneixem�nt de la comarca i penso, 
que aquí està, al menys en àrees com poden ser Euzkadi o Ca 
talunya, la clau del tema, la pedra de foc per a una polítT
ca territorial, malgrat que es corri el risc que prevaleixin 
excessivament també els criteris polítics, potser exclusiva
ment en la demarcació del plantejament i en la definició de 
tot el tema. Torno a repetir que tan dolents i nefasts, són 
els criteris polítics com els criteris tecnocràtics. 

Concretament a Euzkadi són diverses les divisions comarcals 
que s'estan manejant en l 'actualitat, totes mediatitzades per 
aquests criteris polítics electoralistes, ignorant i despre
ciant, per suposat entre d'altres coses, l 'opinió de les prò 
pies comunitats comarcals. Penso que és un camí, el camí co� 
rrecte, el començar a plantejar tot el tema de la política 
regional, si entenem que pot existir una política regional 
el mateix a Euzkadi que a Catalunya, a partir de la identi
ficació de tota la temàtica comarcal. Potser es més important 
a Catalunya, perquè té una tradició molt més forta en aquest 
sentit, és a dir, Catalunya odia la província. A Euzkadi la 
província té d'altres connotacions, perquè hi han tots aquests 
temes de foralistes que indueixen, i que incideixen directa
ment en aquest aspecte fent el plantejament diferent. Crec pe 
rò que passa el mateix en el cas gallec amb les seves tradi-
cionals parròquies. La parròquia s'està intentant revitalit
zar a Galícia com a una unitat territorial primària per co
mençar a compondre, cosa que em sembla molt interessant.Això 
no vol dir que tinguem que recollir la tradició històrica i 
limitar-nos a aquest fet: s'ha d'enriquir-la amb noves apor
tacions, ja que les estructures territorials han canviat en 
el sentit d'accessibilitat, existeixen noves xarxes viàries 
que canvien les delimitacions antigues de les comarques, hi 
ha problemes des de fa 50 ó 60 anys d'una urbanització crei
xent, i una concentració urbana que incideix també en el pr� 
blema de les comarques, o de la delimitació antiga de les co 
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marques. Potser a Galícia tinguin menys problemes amb tot 
això, donat que les parròquies són unes entitats més pe
tites, però crec que aquí el mateix que a Euzkadi el pro
blema de les comarques és un problema clau. Aquí crec que 
en dieu vegueries a la unitat següent que abans veiem, que 
són les regions. Llavors no sé ... jo vinc a aprendre aquí. 
Ahir li comentava a Rosa Moradela que per nosaltres l 'An
glaterra de fa anys és la Catalunya d'avui i hem de venir 
aquí un xic per veure com es van fent les coses, per veure 
com, -que ja es hora? Bé llavors tallo definitivament i dei 
xo el tema obert pel debat de després. 

- Bé ara parlarà JUAN CARLOS AGUILAR MORENO, que és advocat
i assessor del Col. legi d'Arquitectes de la Delegació de Se
villa, del Col.legi d'Arquitectes d'Andalusia Occidental. -

Mercès. 

- De tota manera no vaig a intervenir en nom del Col. legi
d'Arquitectes i per tant, vaig a el. ludir qualsevol defen
sa a ultrança en front del què ha dit en JOSE ALLENDE, i
prèviament, doncs, voldria agrair l 'honor que se'm conce
deix en permetre'm dirigir-me a aquest primer Congrés d'Eco
nomia i d'Economistes de Catalunya.

Pel fet de parlar de planificació regional, en el meu cas re 
ferit a Andalusia, estem indicant una idea de sintetització
de les dues grans forces, dels dos grans sectors que conflu 
eixen en planificació, l'econòmic i el d'ordenació territo-=
rial, o dir d'una altra forma, intervenció sectorial o verti 
cal i horitzontal. 

S'ha de dir que l'escala regional sembla la més adient al con 
cepte mateix de planificació, ja que jerarquitzar mitjançant
un pla nacional com cúspide, del que es desprenen els, per e 
xemple, plans territorials o els territorials de coordinacio, 
tal com ho fa la llei del sòl concretament, sembla que no té 
molt sentit, donat que la planificació nacional ha de ser la 
suma de les actuacions de les possibilitats de les regions, 
possibilitats dialècticament contrastades i no ha de ser en 
canvi una premissa inquestionable de la qual devenen els plans 
regionals. La coordinació, que sempre serà necessària, vindrà 
per tant pel camí de la negociació, per mitjà dels diferents 
poders planificadors, siguin els que siguin. Tornant a aques
ta relació inicial que he senyalat entre economia i planeja
ment, s'ha de constatar de fet el condicionament que imposa 
en aquest àmbit que dic regional, la intervenció sectorial, 
la qual en lloc d'integrar-se en una planificació horitzon
tal, que és anterior, que és preexistent, és la que preval eix 
normalment i la que estableix aïlladament i sector per sector 
les opcions territorials. 

Aquesta dominació o aquest predomini, aquest, podem dir, es-
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corar-se a l 'hora de les decisions de la planificació cap els 
criteris econòmics, que ha tingut la seva plasmació en el dret 
positiu, en els criteris inspiradors dels plans de desenvolu
pament, dels quals ja n'ha parlat el company en nom de Galícia 
i que de passada jo podria, des del punt de vista econòmic,fer 
allò que diuen molts cops els advocats que s'addicionen a la 
proposta fiscal o de la part intervinent anteriorment, jo po
dria dir d'Andalusia, punt per punt, i amb molt petites matit 
zacions diferents, el que s'ha dit de Galícia en quan al que
significa la seva planificació regional o el seu àmbit regio
nal, o la seva manca de planificació regional. Això ho dic en 
relació amb la plasmació de l 'imperatiu dels criteris econò
mics en la planificació, doncs ... vull dir que aquest s'ha plas 
mat en èpoques anteriors en el que no varen ser els plans de -
desenvolupament i la política de pols. Això és el que ha per
més que algun economista arribi a dir que la teoria econòmica 
no s'ha preocupat mai o molt poc, o molt escassament de l 'as
pecte espacial dels models. Es clara però una reacció pendu
lar en front d'aquesta imposició econòmica: la que se'n diu 
subordinació de l 'urbanisme o del planejament a aquesta eco
nomia. Això doncs, ens pot portar com a contrapartida un for 
malisme en la intervenció espacial, que igualment eludiria -
els problemes que ens presenta la realitat territorial quel 
encara que es dubti està relacionat amb els problemes econò
mics i té la seva autonomia com a disciplina. Aquí és on exis 
teix un camp potser mes propici a una profundització. 

"El seu",com diem a la meva terra, "el seu" seria aquesta es 
cala regional, precisament per aprofundir en aquest camp,que 
és on més resultats dialèctics es podran obtenir. En el camp 
del que s'en diu la ciència regional podem dir teòricament 
que els plans directors territorials de coordinació, respo
nen teòricament a aquests plantejaments, ja que aborden al 
mateix temps, els conceptes de desenvolupament i d'ordenació. 
D'això també ve que pensi, que és inadequadament enquadrat en 
l 'àmbit específicament urbanístic de la llei del sòl, tot a
quest tema del pla director nacional i regional, del qual es 
van deduint els generals d'ordenació municipal i d'altres.Ara 
bé, donat que la planificació, que és el tema en el que ens 
estem centrant, no és sinò en definitiva un instrument de go 
vern, això ens remeteix a un àmbit de competèncie: qui deci� 
deix la planificació del territori? 

Bé, amb aquesta pregunta vull començar a parlar concretament 
d'Andalusia i del Reial Decret de 18 de juny del 76, no del 
73 perquè amb aquesta mateixa data es promulgaren el d'Aragó 
i el de Galícia, que no tractava del pla director sinó que 
acordava la formació del pla director territorial d'Andalu-
s i a. 

Aquest Decret, va crear a més a més una Comissió de Planeja
ment, amb una representació altament centralista: de vint-i
cinc membres en la seva composició, fonamentalment represen
tants de la administració perifèrica, governadors civils,etc. 
tan sols vuit eren en certa forma vinculats a la administra-
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ció local, precisament les diputacions provincials. 

La reacció contra aquest Decret per la seva elaboració, per 
la composició que he esmentat i per l 'atribució de competèn 
cies per estalviar el pla, no es va fer esperar per part d� 
partits polítics i Col .legis Professionals. Encara que en vir 
tut d'aquest acord de formar el pla director territorial d'An 
dalusia s'ha anat fent una certa provisió de dades, que s'ha
encarregat a un consulting la seva redacció amb una copiosa 
dotació econòmica pels treballs i que es va designar a més a 
més el director del pla, director de coordinació, el pla és 
actualment hivernat. Però el Decret no s'ha derogat, que és 
el que es va demanar quan va haver-hi aquesta reacció. Això 
va ser l 'any 76, recordo. Mentrestant, s'ha creat l 'òrgan 
preautonòmic d'Andalusia, la Junta d'Andalusia, a la que s 'han 
transferit molt poques competències. Potser en l 'àmbit en que 
s'ha transferit alguna cosa més, és precisament l 'urbanistic, 
però totes aquestes transferències urbanístiques que se li han 
fet, ho han estat a nivell de Ministeri, és a dir, han passat 
a la Junta totes aquelles matèries que s'aproven fins i tot a 
la Comissió Central d'Urbanisme. Però com que els plans direc 
tors territorials de coordinació s'aproven pel Concell de Mi� 
nistres, resulta que no se li ha transferit a la Junta d'Anda 
lusia la possibilitat d'aprovar la planificació del seu propT 
territori que s'ha d'entendre que és un poder essencial de go
vern, si és que la Junta algun cop té un poder de govern. 

-

Aquesta és la situació legal actual; situació que per tan per 
met, doncs, totes les temences i únicament com a esperança in 
mediata que es derogui per fí el Decret, en el sentit que s'a 
tribueixi a la Junta d'Andalusia al menys una més gran parti
cipació, sinó la competència absoluta en la formació i en la 
direcció del pla director territorial. O com a minim, en tot 
cas, a més a més, la capacitat de discutir els camps de com
petència, ja que per mitjà de les intervencions sectorials -
dels diferents departaments ministerials, es pot condicionar 
i de fet es condiciona el planejament territorial. Aquesta es 
la pràctica que tots tenim, crec, en tots els territoris en 
aquest sentit, es pot parlat d'un caciquisme a l 'inversa, que 
és com jo nomenaria a la intervenció en l 'àrea de les autono
mies, tant municipal com regional, dels departaments ministe
rials, de forma determinant. 

Pensem en el que suposa, per exemple, la imposició en una ciu 
tat d'una xarxa viària dissenyada per la Direcció General de 
Carreteres amb uns criteris que no són els que corresponen al 
pla d'ordenació municipal d'aquesta ciutat. O el que suposa 
la instal .lació d'una base de missils en el territori d'una 
nacionalitat o regió, en una zona per exemple com Almonte, a 
la província de Huelva, que és la del vedat de Doñana, per p� 
sar exemples molt recents. Això són intervencions sectorials 
dels Departaments corresponents que determinen, o que condi
cionen tota la planificació. Aquesta és com dic la situació 
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legal. La situació de fet, la situació socio-econom,ca sobre 
la que s'ha d'intentar incidir amb aquesta acció de govern, 
que havia de ser del govern autonòmic (i aquesta acció que 
en definitiva, com vinc dient és la planificació) ja sabem 
quina és: el subdesenvolupament i la dependència d'Andalu
sia. Aquest és el rol que el sistema imperant ha assignat 
a Andalusia, per treure d'ella matèries primes, mà d'obra i 
recursos financers que donaran el seu òptim desenvolupament 
en els llocs de més gran concentració de capital, produint 
la clàssica situació, la recepta convencional podem dir, la 
de l 'actuació sectorial d'inversions que propiciïn el crei
xement. Aquí entrem ja, amb modèstia, en una confusió peri
llosa entre creixement y desenvolupament. Tot això per su
posat sota el model econòmic que va servir per aquest desen
volupament, però en d'altres països i en d'altres regions que 
mai foren desenvolupades. Aquesta és una dada que sempre s'ha 
de tenir en compte, per no arribar al desenvolupament sense 
oblidar que, aquesta forma d'actuació per propiciar-lo pro
dueix a la vegada subdesenvolupament, encara que aquests si
guin conceptes sempre relatius, tant desenvolupament com sub 
desenvolupament. Es a dir, entenc que el model precisament a

plicat ha estat el model general i el que normalment es vol
aplicar per a intentar dir que es treurà del desenvolupament 
a certes regions deprimides és precisament aquest model el ma 
teix que ha creat aquesta depressió regional. 

Aquesta intervenció econòmica sectorial convencional s'arren
glera a l 'hora de la planificació amb la del predomini secto 
rial en la planificació territorial, com deia abans. L'objec 
tiu que ha de tenir clar qui planifiqui Andalusia és que ho
ha de fer per mitjà d'una acció planificadora en la que mai 
estiguin diferenciats els òrgans econòmics dels de planeja
ment. Aquest és l 'objectiu, insisteixo, anar aconseguint una 
menor dependència. 

Per això és imprescindible partir de les realitats de tot or 
dre, amb les que es compta: realitats geogràfiques, climàti� 
ques, demogràfiques, etc ... del territori, és dins aquest marc 
que s'ha de configurar un pla, unificant les hipòtesis socials 
i econòmiques amb les possibilitats urbanístiques o actituds 
territorials sobre aquesta base de concrecions efectives i d'a 
nàlisi d'una patologia del quadre complet que s'ha de planifi
car -amb una definició en definitiva- sera més fàcil fugir de 
la dependència, que és l 'objectiu que crec que ha de ser prio 
ritari en la planificació en una nacionalitat com Andalusia.-

Per exemple, i parlant de dades objetives, Andalusia té la més 
gran quantitat d'insolació d'Espanya. Això està clamant per� 
na opció energètica solar, ja que d'altres territoris no se
rien tan aptes per optar per aquesta font d'energia. D'altra 
banda, Andalusia ha trobat um importantíssim jaciment de gas 
natural en el Golf de Càdis, suficient ja actualment per abas 
tir energèticament la meitat d'Andalusia.cóm justificar lla--
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vors la instal. lació de Centrals Nuclears al nostre terri to 
ri, de les quals ja n'hi ha previstes quatre? Centrals Nu� 
clears que pels riscs ningú vol, i em sembla perfecte que 
ningú les vulgui. Perquè és més lògic que qui no suporti els 
riscs o qui menys els hagi de suportar, sigui qui pot recó
rrer a d'altres mitjans, i no com passa a Andalusia, que su
portem els riscs o una bona part d'aquests i no gaudim dels 
possibles beneficis. Estic referint-me al cementiri atòmic 
d'Hornachuelos, a la província de Córdoba. Perquè a més a
questa font, per exemple, o qualsevol altre tipus de font 
equivalent, suposa una més gran dependència, més que qual
sevol altra, perquè tot és importat: en l 'energia nuclear 
des de la matèria prima fins la tecnologia. I és que mentres 
més escàs sigui, com succeïx en aquest supòsit, el nombre 
d'exportadors, més condicionat i més monopolístic serà el 
sistema d'aquestes fonts d'energia. Malgrat que el Ministre 
d'Economia, en la seva recent intervenció en eldebat sobre 
l 'energia en el Congrés, digués que precisament que en de
fensar l 'opció energètica podíem alliberar-nos de la depen
dència de l 'energia petrolífera. 

Els problemes d'Andalusia com he exposat són de tal mena,que 
s'han d'abordar amb una òptica, i torno a insistir en la coin 
cidència amb la intervenció del representant de Galícia, amb
una òptica i unes finalitats que trenquin els esquemes de l 'e 
conomia del creixement, és a dir, no s'ha d'intentar tan sols 
una més petita dependència, sinó trencar el cercle viciós d'a 
tur i inflació. Comparo les dues coses i crec que s'han d'a-
nar experimentant d'altres sortides que afrontin el fet que 
l 'atur, el primer problema d'Andalusia es miri per on es mi
ri, no és conjuntural, sinó consubstancial a la situació d'An 
dalusia en les seves relacions econòmiques. Per tant, per a
bordar aquest problema, potser s'haurà d'optar, no per les in 
versions i determinacions més productives, sinó per les més o

cupacionals. Citaré unes quantes possibilitats: cultius inten 
sius en agricultura -l 'agricultura segueix essent una dada e 
ssencial i definidora a Andalusia-; tecnologies potser menys 
sofisticades, però més propícies a la més gran quantitat de 
treball; indústries que necessitin mà d'obra abundant, etc. 
En definitiva s'ha d'abordar i cercar un model que no produei 
xi el creixement, sinó abans de res l 'ocupació. 

-

Cóm es tradueixen o s'haurien de traduir aquests objectius en 
el pla director territorial? Tornant al tema de l 'urbanisme 
o la planificació i considerant ambdós conceptes i seleccio
nant per tant, segons els criteris que m'atreveixo a insinuar,
la menor dependència econòmica i la menor especialització a
fí de mantenir el més gran nombre de possibilitats obertes
que no condicionin d'una forma ja irreversible el futur. I que
a més siguin polivalents per poder-se adaptar a opcions de fu
tur que puguin anar-se presentant com, per exemple, ha succeït
en el cas de la descoberta del jaciment de gas en el Golf de
Càdis. No oblidem que planejar és en definitiva parlar del d�
mà i si el demà resulta que està collat des d'avui, la plani-
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ficació es pot convertir en una càrrega pesada, en una hipo 
teca que deixarem a les següents generacions. Però totes a� 
questes decisions o indecisions a nivell de planificació, no 
podem deslligar-les d'una alternativa que els governs havien 
d'encarar algun cop: el desenvolupament nacional és inconpa 
tible amb la disminució dels desequilibris regionals. De taT 
manera que es pot formular, que a més gran creixement, més 
grans desequilibris regionals. 

El grau del desenvolupament de l 'Estat espanyol l 'ha pagat 
en gran part Andalusia. I el fenomen es repeteix internament 
a Andalusiaa nivells comarcals com una cascada, com ja s'ha 
dit. Aquest també és un nivell que jo crec econòmic. Nes ben 
dit, no és que jo ho cregui, sinó que és aixó. La comarca és 
un element bàsic des del punt de vista no sols econòmic sinó, 
com s'ha dit tambè, històric i cultural, no?, element bàsic 
en el sentit que comentava cap un desenvolupament mas equili 
brat. M'explicaré. Vull dir que tot aquest model de creixe-
ment es produeix a costa d'unes regions per altres.Això que 
da clar en la despoblació del camp, per exemple, fins i tot 
no ja en l 'emigració fora d'Andalusia, sinó internament en 
Andalusia. L'opció, per tant, tant matitzada com vostès vul 
guin per la relativitat que suposa el desenvolupament, com
he comentat abans potser no és doncs, la de repartir rique
sa sinó la de repartir pobresa. Hem d'encarar aquesta reali 
ta t. 

Amb això vull finalitzar. Però per no finir amb una conclu
sió que sigui tan pessimista, vull recordar que l 'objecte de 
les ciències humanes, el mateix que el problema de tots els 
homes i de cada home, no és engrandir les seves rendes, si
nó intentar ser més feliços, no?. 

MODERADOR: 

- Bé a continuació parlarà en JOSE Mª CARRERAS que pertany
al Departament de Politica Territorial i Obres Públiques,que
és el que normalment en diem Conselleries, encara que el nom
oficial és el de Departament.

Vull recordar als assistents que no entenen bé el català, que, 
ja que en CARRERAS farà la seva intervenció en aquesta llen
güa, poden demanar a les companyes que s'ocupen d'aquests ser 
veis que els donguin un aparell adient. 

JOSE Mª CARRERAS: 

Bé, dels pocs punts que tenia apuntats per parlar, haig de con 
fesar que pràcticament tots i sobretot els més punyents o més
graciosos ja els han dit els altres participants. Per tant a 
l 'únic que també em limitaré, potser canviant una mica el que 
estava previst, és a esgotar ara el meu torn de col.loqui, amb 
la qual cosa faré de passada un favor al públic, i a seguir 
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tots aquests punts comentant-los més que explicant coses que 
ja s'han exposat. 

En primer lloc voldria explicar cóm estem a la Generalitat: 
crec que això pot tenir un cert interès, bàsicament perquè 
sóc conscient que, com ha dit el company del País Basc, tam 
poc la gent se'n deu haver assabentat massa. A la Generali� 
tat pel que fa al que avui estem parlant, hi ha un Departa
ment que es diu de Política Territorial i Obres Públiques. 
Com a mínim el nom és novençà. No ens diem d'Ordenació del 
Territori ni d'Urbanisme i jo crec que això ja és un pas en 
devant. 

Aquest Departament està dividit en tres Direccions Generals: 
de moment hem mirat de no crear Directors Generals que no 
tinguin feina, ni recursos, ni traspassos. Aleshores hi ha 
un Director General d'Urbanisme, al front de la Direcció Ge 
neral d'Urbanisme, que és la que porta tot el que s'ha tras 
passat en matèria de la llei del sòl. El traspàs de compe-
tències d'urbanisme, per mi, és l 'únic traspàs coherent que 
s'ha fet a les autonomies, per diverses raons: potser per
què va ser el primer i no se'n van adonar, o potser perquè 
l 'urbanisme està tot contemplat amb una llei relativament 
recent, de l 'any 75, que agrupava totes les figures que in
cidien en aquest camp, i aleshores el traspàs va ser com molt 
automàtic. Es tractava simplement, de posar "Conseller" allà 
on posava "Ministre", on posava Consell de Ministres posar 
Consell de la Generalitat, on posava Director General de tal, 
posar Director General de qual. Això va fer que la coherèn
cia i que les possibilitats d'actuació en matèria d'urbanis
me siguin molt elevades. Per altra banda el fet que aquesta 
sigui bàsicament el control i normativa; que no requereixi 
diners per inversió, crec que és l 'altre motiu pel qual a
quests traspassos s'han fet a tot arreu. Els costaven pocs 
"calés". També haig de dir, i com que ja no hi és, no se'm 
pot interpretar com que fais la "pilota" que el Director 
General d'Urbanisme que hi havia, era una rara àvis en ma
tèria de Directors Generals. Em refereixo al senyor Bernar
da Lucenga, que ja no hi és dic. Tot plegat fa que aquesta 
sigui una excepció, crec, en el funcionament de les autono
mies. 

Es clar que aquest no és el nostre tema, perquè, aquest si, 
és un camp clar dels arquitectes o dels que es dediquen a 
política urbana o a forma urbana. Lo anterior agafaria el 
que diu la llei o entenem per plans generals. Aleshores,d'a 
quí cap amunt que passa? D'aquí cap amunt en la llei del -
sòl, hi ha unes figures que són els plans directors terri
torials de coordinació, que ja s'han citat aquí, i també 
s'hi poden incloure unes altres figures: els plans especials 
Aquests plans se suposa que abarquen normalment un territo
ri superior al municipi i que per tant es poden considerar 
d'alguna manera de política territorial. Per això hi ha en 
el nostre Departament una Direcció General, que és en la que 
jo estic, anomanada Direcció General de Política. 
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Aquí els traspassos són clars, perquè aquí sí que es tracta 
de fer menys aquests plans, i aquí sí que es necessiten pe
ssetes per a tirar-los endavant. La negociació que estava a 
vançada s'ha de tornar a començar degut al canvi de Minis-
tre. El Ministeri s'ha trencat, com va veure el Conseller la 
setmana passada, en que ja va tenir una entrevista amb el Mi 
nistre del ram. La nota de premsa respecte als resultats d'a 
questa visita que va donar el Ministeri, no nosaltres, es, -
per tant, una versió de la mateixa que jo no subscric. I ai
xò és el que, podríem dir, ha de ser aquest camí dels plans 
directors territorials de coordinació, l 'única figura legal 
que en aquests moments permet entrar en aquest tema de la 
política regional. Estic molt d'acord amb el què ha dit el 
company del País Basc, sobre la política regional. Es clar 
que de política no n'hi ha a nivell de l 'Estat. Jo crec que 
la política es va morir quan es va morir una altra cosa. No 
hi ha regions, perquè evidentment parlar de regions vol dir 
que hi hagi no una delimitació de un mapa, sinò uns organis 
mes capaços de realitzar plans, a més de gestionar-los amb
posterioritat; parlar de regions significa uns mecanismes 
amb Administració, amb recursos, etc ... 

Jo crec que una cosa que hem de fer com a economistes, és 
reivindicar l 'instrument planificació. Aquesta es un eina de 
racionalitat econòmica i de qualsevol altre tipus, però ja 
que estem aquí, vull destacar l 'aspecte econòmic, la qual 
pel mal ús que se n'ha fet durant molts anys, ha perdut mol 
tes ge les virtuts que portava per molta gent aquesta parau 
la. Es a dir, és evident que manquen uns documents; una al
tra cosa serà definir cóm han de ser aquests documents fets 
a nivell regional per a negociar amb les altres regions,en
tre altres moltes finalitats. Això que ha sortit aquí, i que 
han dit tots els companys de les nacionalitats, i em perme
to incloure Andalusia entre les nacionalitats, tots aquests 
problemes de desequilibris que s'han plantejat aquí crec que 
s'han de discutir a nivell de l 'Estat, evidentment. I s'han 
de discutir amb unes bases racionalitzades prèviament a ni
vell de cada una de les nacionalitats, i aquestes bases, per 
mi, tenen una figura que en podem dir clarament pla regio
nal. Però es que no serveix només per aquest diàleg i per 
aquesta racionalització de les inversions i dels objectius 
de cada una de les nacionalitats, sinó també a nivell intra
regional per posar-nos també d'acord a nivell de comarques 
o de vegueries o del que es decideixi.

Perquè aquí patim d'una cosa que ja ha sortit en aquest de
bat, i és una pena que el representant no de Castella sinó 
de l 'Administració no estigui aquí, que ñes que quan es fa 
política regional a nivell de l 'Estat es dona lloc amb tot 
el seu sentit al que explicava el professor d'estadística 
de torn, que no recordo ara quin és, d'allò del promig de 
les gallines: que si jo em menjo dues gallines i al costat 
meu hi ha un senyor que no se'n menja cap, el promig diu 
que ens hem menjat una gallina cadascún. A nivell de polí
tica regional passa exactament el mateix, és a dir: País 
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Basc i Catalunya són regions riques, mentre que Andalusia i 
Galícia són regions pobres, punt. Fer política regional a ni 
vell d'Estat vol dir ajudar a Andalusia i Galícia i deixar -
que el País Basc i Catalunya funcionin a la seva manera. Si 
repassem, doncs, els pols de desenvolupament, els polígons 
de preferent localització industrial, les zones d'acció es
pecial o la resta de les trenta i pico diferents mesures que 
hi ha pels diferents Ministeris, podem veure on s'han loca
litzat. Però .és clar, nosaltres sabem i cadascGn ho sap pel 
que fa a la seva nacionalitat, que això no és cert, és a dir, 
que nosaltres tenim més de la meitat del territori que s'està 
despoblant, amb emigració, amb dependència, amb totes aques
tes coses que també passen entre nacionalitats. 

Per tant, la planificació regional ens ha de servir per les 
dues coses: per discutir aquests problemes, per posar-nos d'a 
cort sobre els mateixos entre les nacionalitats, però també,
; dins el nostre país, per arreglar els problemes que en a
quest nivell de política territorial tenim i que són molt -
greus. Cal recordar entre d'altres "petitets", la descentra
ció de Barcelona, que és un tema immens i que s'ha de resol 
dre per mitjà d'aquesta planificació regional i d'aquesta po 
lítica territorial. Fins aquí aquesta reivindicació del pla
com a instrument de diàleg i de racionalització a aquests dos 
nivells. 

Vull comentar ara això del pla a nivell nacional. Tothom està 
d'acord per això l 'instrument aquest, el pla director terri to 
rial de coordinació, crec que té inconvenients, que aquest pTa 
nacional que contempla la llei del sòl -nacional vol dir Espa 
nya- no té cap sentit. Un pla físic a nivell de tota Espanya
no té absolutament cap sentit. El que si que hi poden haver 
són determinacions físiques que es deriven d'un pla econòmic, 
però no té sentit un pla físic aprovat així com un conjunt. 
Per altre banda esta molt clar que a nivell urbà, a nivell 
de ciutat, fins i tot diria a nivell de comarca, es necessi
ta seguir un pla fisic per totes les determinacions d 1 estruc 
tura i de forma urbana. I aleshores entremig ens queda aquest 
nivell del pla regional, sobre el que hi ha hagut llarguissi
mes discussions i continuaran havent-n'hi -aprofito per fer 
propaganda a la ponència de la tarda, de la qual en sóc coor 
dinador- perquè el tema és saber si el pla regional és un pTa 
econòmic o un pla territorial. Clar que la solució ès evident: 
el pla o les dues coses a la vagada. Però si es les dues co
ses, aleshores, una figura que ve determinada per la llei del 
sòl ens és insuficient. Es a dir, el problema de passar pels 
camins del pla director territorial de coordinació és que en 
trem en el camí de la llei del sòl, ficant-nos en el camí del 
Ministeri d'Obres Publiques, per entendre-ho d'alguna manera, 
i que ens decantem en gran part pel planejament físic i dei
xem de banda en bona part el planejament econòmic. Aquest 
per a mi és un perill, de moment insalvable. Perquè això no 
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significa que nosaltres no agafem aquest carni, essent l 'ú
nic com és. Vull dir però, parlant com a economista, com a 
técnic d'aquest camp, que existeix aquest problema i que amb 
això vinculem al Ministeri d'Obres Públiques; vinculem la de 
finició de sòls i de calificació de sòl. I que així no vin-
culem el Ministeri d'Indústria, el Ministeri d'Economia, etz. 

S'ha parlat també de la comarcalització i voldria comentar al 
company basc una cosa que sempre explico, quan em diuen que 
venen aquí a aprendre: tots hem de venir a aprendre aquí a 
Catalunya, entre d'altres coses aquesta de la comarcalitza
ció. Bé, no és cert que aquí tinguem una tradició de comar
calització. El que tenim a Catalunya és un organisme autonò 
mic que en un moment donat va fer una llei, que va definir-u 
nes comarques. Els senyors que van definir-les, van haver de 
fer un acte de decisió que encara té molta contestació, se
gons a quines zones. Recorden a més a més que entre el tre
balls d'elaboració d'aquestes comarques, hi havia aquella cé 
lebre pregunta ("De quina comarca sou?") i que el mapa que -
va sortir d'aquelles respostes no tenia res a veure amb el 
mapa que després va agafar la Generalitat com a comarques. 
Es a dir, aquest com totes les altres coses que hem dit de 
la comarcalització és un acte de govern. Ens ho hem de po
sar al cap. Es obvi ament una actuació política en col. labo
ració amb la població -evidentment la població decideix de 
quina zona o de quina comarca se sent- però tenint en comp
te unes necessitats administratives, tenint en compte unes 
necessitats de govern. Estem molt lluny d'aquelles comar
ques naturals que apreníem al Batxillerat -jo recordo que a 
Girona hi havia la Castra Brava i l 'Empordà i a Tarragona el 
Penedès i no sé quines més. Bé, aquesta és una altra histò
ria. Es geografia de l 'antiga, diguem-ne, o de la clàssica. 
Però quan parlem de comarcalització estem parlant d'instru
ments d'administració, d'instruments polítics per l 'auto-go 
vern o per la discussió de les pròpies comarques enfront o
conjuntament amb el pla regional. 

Fa molts pocs minuts he estat amb el senyor Erving, un esco 
cès vingut expressament del Congrés per parlar una estona a

questa tarda, i ens ha explicat a diversos tècnics el funcTo 
nament escocès de la planificació regional. Curiosament te-
nien plantejada una discussió semblant a la que nosaltres vam 
estar portant a terme sobre això de les comarques i les ve
gueries. En el cas escoces la divisió ha estat feta en vuit 
grans regions. Penseu que Escòcia té el doble de superfície 
que Catalunya, i que els plans físics, el que nosaltres aquí 
en diríem plans directors territorials, són fets a nivell -
d'aquestes regions. En canvi no hi ha un pla director terri 
torial a nivell de tota Escòcia, malgrat que hi ha uns docu 
ments per a discutir, per a llimar, per a contrastar aquests 
plans. 
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Aleshores jo diria per acabar, perquè tingueu temps d'inter 
venir, que esta molt clara una planificació física a un cert 
nivell. Sembla clar que aquest ha d'arribar com a mínim fins 
el nivell de vegueria, no sé si hauríem d'anar més amunt. Està 
igualment molt clara una planificació econòmica estatal, per 
què si l 'Estat no racionalitza els seus programes ni la seva
actuació, és impossible que les nacionalitats puguem raciona 
litzar la nostra. Es a dir, no podem estar pendents de la dTs 
cussió del pressupost, ni d'anar a agafar el pont aeri ,aquest 
que funciona tran extraordinariament bé, per discutir tres
cents o vint-i-cinc milions amb un senyor i l 'endemà vint-i -
cinc més amb un altre. Es necessita aquest programa econòmic 
de l 'Estat per poder racionalitzar la nostra actuació. I en
tre l 'un i l 'altre hi ha d'haver algun tipus de programa, de 
paper, de pla, digueu-li com volgeu, que reculli aquestes as 
piracions dels plans regionals i adernés les normatives d'a-
quest pla estatal, per tal de poder tenir el nostre document 
de negociació tant a nivell de fora com al de dins. 

Ara bé, està molt clar que això és un acordió: canvia segons 
el grau d'autonomia, és a dir, corn menys autonomia tinguem 
més físics i territorials serem, i com mes autonomia tinguem 
més econòmics i més decisió de camps econòmics agafarem.En 
altres paraules, en un estat federal les discussions amb el 
Govern Central són molt macroeconòmiques, i moltes discusions 
microeconòmiques, no micra sinò de part de sectors de l 'eco
nomia, es poden definir dins la mateixa nacionalitat. Es clar 
que en aquests moments nosaltres no tenim ni les possibilitats 
de fer una planificació física correcta. D'aquí venen les quei 
xes. Però estem molt lluny de l 'òptim i molt lluny del que la
racionalitat demana per fer les coses ben fetes, entre d'al -
tres una participació popular, perquè és evident que la polí 
tica regional que fins ara s'estava portant, era tecnocràti
ca per necessitat. Penseu quin procés de participació popuTar 
podia haver-hi per discutir els pols de desenvolupament o per 
discutir fins i tot les grans zones de actuació d'indústria. 

Només unes poques paraules respecte al creixement i desequi
libris i a la tesi que ha exposat el company d'Andalusia, (a 
més creixement, més desequilibri). Crec que caldria matitzar 
en el sentit que això només passa en un determinat sistema 
d'organització econòmica. Es a dir, es pot pensar en un ti
pus d'organització econòmica que tingui creixement i que no 
accentuï els desequilibris. No vull dir que no els produei
xi, el que dic és una cosa diferent, sinó que no accentuï 
els desequilibris existents. Crec que en aquests moments a 
l 'Estat espanyol és prou elevat el nivell de desequilibris 
com per permetre un creixement econòmic, sense necessitat 
d'haver d'accelerar-los. Res més. 
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- Sr. Da EMPOLI -

Mercès. 

Voldria comunicar donant mercès al Sr. President de la Cam

bra de Comerç i el Sr. Professor Granel, així com a tots el s 

organitzadors d'aquest congrés per l 'amable invitació que m' 

han adreçat, i voldria dir que estic molt content de poder t� 

nir la possibilitat de participar en aquesta reunió que per a 

mi també, és molt interessant i així ho espero, molt útil per 

a tots nosaltres. 

L'argument de la meva breu xerrada serà els problemes regio

nals europeus. Són problemes d'interès per Catalunya en quant 

a regió d'Europa tal i com serà dins de pocs anys, però s'ha 

d'afegir que, per sort, Catalunya no pertany a les regions e� 

ropees que més problemes tenen. A Espanya i a d'altres països 

de la comunitat, tals com Itàlia e Irlanda, hi ha problemes re 

gionals molt més greus i molt més importants. 

Però, és just considerant a Catalunya com a futura regió euro 

pea, dir que s'ha d'assebentar d'aquestes problemes, perquè a

quests tan sols es podran resoldre amb la solidaritat de tots, 

només en el cas de que hi hagi una voluntat política de resol

dre aquests problemes, serà possible solucionar-ls. 

La meva xerrada estarà dividida en dos parts: una breu exposi 

ció del que fins ara, ha representat la comunitat europea, qui 

nes són les principals realitzacions de la comunitat europea,i 

certa indicació sobre les perspectives per a 1990. Al que per

tany a l 'evolució demogràfica, en quant a la divisió internaciQ 

nal del treball i les conseqüencies del canvi de la divisió i� 

ternacional del treball a les regions, i a més a més, la seva

implicació en d'altres factors, tals com el sistema monetari eu 

ro pe u. 
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Si considerem, si volem sintetitzar el que va succeir en l I 

Europa anterior a la comunitat europea en els últims 20 anys, 

no ens podem negar a reconèixer que el resultat és globalment 

positiu. 

Evidentment, els països membres de la comunitat europea han 

tingut un ritme de creixement que no s'havia trobat mai en -

els períodes anteriors de la seva història, degut principal

ment a l 'alliberació dels intercanvis, que es verificà dins 

de l 'Europa integrada. Aquesta alliberació dels intercanvis 

va afavorir, per una part l 'argument de la integració dins 

d'Europa, per un altra part, per aquest camí, l 'augment de la 

competitivitat dels productes europeus i per tan, la millora 

de la incitació en els mercats mundials. 

Aquesta és la conseqüencia més notable, la que va beneficiar 

a tots els països membres de la comunitat europea. 

Si es vol classificar, es veu que, per exemple, Holanda és el 

país que va tenir, en els últims 20 anys, un augment en la se 

va producció industrial de un 200%, Itàlia que ha tingut un

augment en la seva producció industrial de un 190%, França 150% 

o Al emani a 140%, etc ...

Evidentment, aquest procés ha existit a tots els països si p� 

ssem de l 'exàmen de la situació dels paísos a l 'exàmen de la 

situació de les regions, ens adonem de que la situació, les si 

tuacions, canvien molt. 

Per això, les regions que s'han aprofitat més d'aquest allib� 

rament dels intercanvis, són les regions que ja eren industri� 

litzades i que ja tenien una estructura productiva prou desen

volupada. Aquestes regions han tingut la possibilitat d'argu

mentar amb ulterioritat la seva producció i la seva situació 

econòmica. Mentre que les regions que ja anaven retardades en 
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un principi, que no tenien estructura econòmica satisfactò

ria en un principi, són les regions que han restat endarre

rides i les divergències entre les regions més riques i les 

regions més pobres de la comunitat, no han baixat, ans al con 

trari, en molts cassos, ha augmentat durant aquests darrers 

20 anys. A part de l 'alliberació dels intercanvis, 1a políti 

ca agrícola de comunitat ha estat bastant semblant a aquesta, 

l 'altre realització important de la comunitat europea. Aqui 

també la política agrícola de comunitat que es va fonamentar 

fins i tot en el manteniment de un nivell enlairat dels preus 

i no en una política d'estructura que tenia com a finalitat el 

canviar les estructures fonamentades de l 'agricultura; aquí -

també la pólitica agrícola de comunitat ha tingut influència 

pués i tot les regions agrícoles més desenvolupades i no ha 

estat mai un resultat massa positiu en les regions que, des 

d'el punt de vista de 1 'agricultura eren les més subdesenvo

lupades. Quines són les raons d'aquesta situació?. Evidentment 

és molt difícil definir les raons d'aquesta situació, es pot 

dir en general que aquesta política liberal, potser hagués h� 

gut de ser acompanyada, per polítiques de compensació en el -

pla aconòmic, en el pla de les finances. Aquestes polítiques 

de compensació no han existit mai, o al menys, mai han estat 

prou grans per a contrarestar els efectes centralitzadors que 

venien donats per la política d'al1iverament. 

La política de redistribució més important de la comunitat, es 

1a política regional, el fons regional, constitueis, encara en 

aquests moments, una part prou petita de la totalitat del movi 

ment financer del resultat de la comunitat, i ara encara no pot 

encara que hagi estat augmentada i millorada des de fa poc. En 

cara no pot compensar efectivament els efectes negatius que ve 

nen donats per les altres polítiques comunitàries per a les re 

gions més subdesenvolupades. Aleshores, si ara ens posem a ex� 

minar les perspectives dels 10 anys que es presentan devant no� 

tre, evidentment no podrem tenir en compte tots els problemas, 

amb els que ens enfrontarem, perquè la finalitat d'aquests pr� 
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blemes encara no és prou clara, i no estem pas en condicions 

avui de preveure derna, per exemple, un problema com el de la 

situació energètica. Es un problema que segur afectarà en cer 

ta mena a Europa, però fins a quin punt no podem indicar-ho a 

vui?. No tenim els elements imprescindibles per a fer una pr� 

visió sobre aquest afer. Però, hi ha d'altres elements que ja 

tenen un ressò en el pervindre d'Europa, i a partir dels quals, 

llavors es pot intentar evaluar. 

El primer d'aquests elements que vull considerar, és l 'element 

demogràfic. Com sabeu tots, a Europa, cap a la fi dels anys 50 

principis dels anys 60, va haver-hi un nivell de fecunditat amb 

extrem enlairat, el que va portar al fet de que en els anys 80 

és un procés que ja ha començat- el nivell de creixement de la 

participació en el mercat laboral ha crescut molt. Els joves

que arri ban en aquests anys al mercat laboral, són cada cop més 

nombrosos, en tots els paísos i malgrat tot la situació econò� 

ca és tan difícil que aquests joves no poden ser absorbits pel 

sector aconòmic i molt més pel sector industrial. 

Tota Europa, avui viu un període de inmovilitat, encara que uns 

sub-sectors particulars tinguin una vitalitat molt gran. 

Però, fins i tot en l 'interior d'aquest procés de creixement d' 

activitat en el mercat laboral, veiem que hi ha diferències molt 

marcades entre països i entre regions. Es a dir, a partir dels 

anys 85, en les regions més riques de la comunitat, aquest ni

vell d'activitat gradual disminueis. Per tan, això és una con

sequència de que a partir dels anys 60 el nivell de fecunditat 

en aquestes països ja havia començat a baixar. Però, en d'al

tres regions que, precisament són les més pobres de la comuni

tat, aquest nivell d'activitat continuarà creixent durant tots 

els anys 80 i fins passats els anys 80 fins els 90, la conse

quència serà, que la distribució de l 'atur dins la comunitat em 

pitjorara encara més i regions com la del Sud de Itàlia o certes 

regions espanyoles correràn els risc de tenir un nivell d'atur 

- més que res un nivell d'atur dels joves- amb extrem enlairat-
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Ara ja doncs dins la comunitat el nivell d'atur dels joves 

de més de 25 anys arriba al 40% de l 'atur total. I en cer

tes regions de la comunitat actual, per exemple en el Sud 

de Itàlia el porcentatge de l 'atur dels joves representa

més del 60% del tant per cent total de l 'atur. Es evident 

que aquí es tracta de un problema, no tan sols econòmic,

rerò si, que ara s'hi està convertint.- perquè arriba a a 

quets limits- en un problema polític, en un problema social 

de primera importància. 

Si a aquesta diferència demogràfica entre les regions ri

ques i regions pobres de la comunitat, li afegim el fet de 

que l 'emigració, que en aquesta mateixa regió, havia repre 

sentat una vàlvula de seguritat que va permetre justament 

endolçar certes pressions que s'havien produit en la situ� 

ció econòmica d'aquestes regions, l 'emigració, deia jo,pr� 

bablement ja no tindrà la importància que va tenir durant 

els 10 anys, perquè la necessitat de una d'obra en els pai 

sos més rics de la comunitat tendeix a limitar-se, alesho

res és probable que l 'emigració disminueixi ,i em sembla que 

a Espanya, ja durant l 'any passat, va haver-hi un porcenta

ge d'emigració net, el que justament és la conseqüencia de 

la política econòmica, si s'afegeix a les consideracions d� 

mogràfiques, aquesta consideració de l 'emigració, és la co� 

seqüencia de que en certes regions de la comunitat, i per 

sort, penso que Catalunya no és una d'aquestes regions, al 

tres regions espanyoles amb seguritat seràn afectades per 

això, per això la situació pot tornar-se prou explosiva. 

Els altres elements que voldria tenir en compte és la perpe� 

tiva dels anys 90, és la divisió internacional del treball -

ja ho sàbem en alguns països subdesenvolupats, es comença a 

crear una estructura industrial que ja en certs sectors és

competitiva amb la indústria dels països europeus. Es comp� 

titiva, en general, perquè aquesta indústria està basada en 

despeses de ma d'obra molt baixes, que ja no poden ser ac-
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ceptades a Europa- i ja veiem que les importacions orïundes 

de cert nombre de països subdesenvolupats, han pres una di

mensió important dins dels països de la comunitat europea.Em 

refereixo, per exemple, a productes com són els productes te� 

tils, els siderúrgics i també en certa mesura, els vaixells. 

Llavors, què passarà després de l 'entrada d'aquests països 

en la producció, en el mercat mundial de la producció. Suc

ceirà doncs, que al menys en certs sectors les exportacions 

d'Europa cap els altres països disminuiran i al mateix temps 

les importacions a Europa, vinents d'altres països, en certs 

sectors, creixeran segurament. Aqui també s'ha de distingir, 

en els estats i en les regions perquè les implicacions son -

molt importants i molt diferenciades entre diferents regions. 

Les regions més pròsperes que tenen ,�estructura econòmica més 

flexible i de més adaptació, probablement no tindràn proble

mes en el sentit de la transformació de la seva estructura pr� 

ductiva cap a produccions que tinguin nivells de tecnologia més 

enlairats i que no són pas produccions de paisos subdesenvolu

pats, i així seguiran competitius i podran seguir venent els

seus productes en el mercat europeu i en el mercat mundial. 

Malgrat tot, les regions més pobres ara en la comunitat són tam 

bé les que es caracteritzan per produccions de poc marge de be

nefici, basades en despeses de ma d'obra relativament baixes,a

leshores seran les més afectades, per aquest canvi en la divi

sió internacional del treball evidentment, serà adient que la 

política industrial comunitària tingui en compte aquest element 

i que s'adapti també a aquestes noves regles de la vida interna 

cional. 

El tercer element que vull considerar és, les necessitats que 

podrien venir de les polítiques interiors de la comunitat euro 

pea. Vostès sàben que des de fa uns mesos, 8 dels 9 paísos de 

la comunitat econòmica europea han firmat un acord monetari que 

s 'en diu el "Sistema Monetari Europeu", amb el qual, s 'han po-
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Però és evident que un nivell de canvi- fixe no, però estable 

constitueix avui en element important, i crec que Espanya hau 

ria de ser un país molt sensibilitzat cap a aquest problema, 

constitueix un element important pel creixement econòmic, per 

què els canvis que varien sempre impedeixen tota previsió i 

constitueixen un obstacle per l 'activitat econòmica. 

Però una situació en la que hi ha canvi més o menys estable 

amb gran divergències en la inflació, és una situació que si 

gui quina sigui, no pot continuar existint, perquè no es pot 

fer tan sols, amb sacrificis molt greus pels països que tenen 

el nivell d'infració més llevat. 

Si vostès pensen que avui a Europa es va de un tant per cent 

de 4a 5% com a Alemania a una situació de tant per cent de 

inflació del 14 al 15% com a Itàlia, podem veure que un acord 

purament monetari que no té en compte les situacions econòmi

ques fonamentals, no tenen moltes possibilitats de durar, o 

pot durar tan sols amb la condició de provocar una salvatge 

en els països en que el tant per cent de inglació enlairat, 

és el més important. Si es considera el sistema monetari eu

ropeu un acord purament monetari, s'ha de dir que aleshores 

no té moltes possibilitats de subsistir, però si al contrari 

s'el considera com un primer pas cap a una veritable reunió 

econòmica, aleshores ha de ser el primer pas cap a una polí

tica econòmica convergent dels països de la comunitat, que ha 

de tenir en compte també les diferències existents entre els 

diferents països i entre les diferents regions. Aleshores es 

pot considerar aquest moment com a qualcom positiu. He fet un 

quadre amb el que m'en adono que la situació es molt pessimi� 

te, però tan sols he indicat les tendències, és a dir el que 

succeix o el que succeiria sinó es fessin polítiques econòmi 

ques que podrian equilibrar els efectes negatius que he dit. 

Les polítiques econòmiques són de tres tipus: en primer lloc 

una política macro-econòmica en general més cap a l 'expansió 

que la política actual, però les perpectives que he indicat 

estan basades sobre un tant per cent de creixement de un 50% 

- 76 -



pels anys 80- és a dir, molt baix un tant per cent de creixe

ment que no permet, absorbit l 'atur actual però que ademés pot 

provocar més encara més atur. Aleshores, si es posa aquest tant 

per cent de creixement en 3% a 4.5%, llavors tot el quadre,bo

ta l 'economia farà un canvi, i els problemes tindràn dues di

mensions molt menys greus que les que he dit- un altre element, 

la primera cosa que s'ha de fer ha de ser un canvi fonamental 

de política de la gestió de la demanda en els països- tenint en 

compte les seves respectives situacions econòmiques.El segon� 

lement està format per una modulació diferent de les polítiques 

comunitaries, per exemple la política agrícola,- esperem que l• 

ingrés d'Espanya, que és un país mediterrani en les produccions 

mediterrànies són les menys protegides en la actualitat, per la 

política agrícola comunitària - llavors ha de ser una política 

agrícola comunitària que permeti tenir en compte els problemes 

de les regions menys afavorides. També les altres polítiques de 

la comunitat, començant per la política industrial haurien de

ser modulades per a tenir en compte les divergències que exis

teixen entre diferents regions- Em refereixo, naturalment, a les 

polítiques de desenvolupament de les noves indústries- seria molt 

necessari ajudar- en part al mennys, el desenvolupament de les -

noves indústries que estàn localitzades en les regions més po

bres de la comunitat, encara que constitueixi un problema impoi 

tant que s'ha de tenir en compte- i també la política industrial 

per a les indústries en crisi ha de ser modulada segons sigui la 

situació econòmica i social de les regions. 

Per exemple, quan hi ha problemes de reducció, no es pot trac-

tar de l a mateixa manera una regió rica, on l a ma d 'obre és a-

lliberada per una indústria, i una regió en l a que no existei-

xen possibilitats de col. locació en cap altre empresa. 

Evidentment s'ha de tenir en compte aquesta situació, encara 

que es tracti de tancar empresas- Aleshores el segon element 

després de una política de creixement econòmic, és una políti

ca de modulació comunitària en les polítiques sectorials agrl 

coles, industrials, etc ... 
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El tercer element és el de l 'enviament financer cap a les re 

gions més pobres de la comunitat, de part de les regions més 

riques. 

Aquests enviaments són pràcticament inexistents actualment si 

per exemple es considera que el pressupost comunitari, és a -

dir el que es reb de la comunitat, és molt menys important que 

el que paguen a la comunitat. 

Però, així com ho deia al principi, tot això pot canviar, és 

una qüestió purament política. 

Europa té les riqueses humanes econom,ques financeres per a r� 

sistir tots aquests problemes. El que és important i que espe

rem, és que l 'entrada d'Espanya, constitueixi en el mercat co

mú un element que pogui reforçar aquesta voluntat política, el 

important és també, que hi hagi una voluntad política de movi

litzar aquestes riqueses per a resoldre aquests esmentats pro

blemes. Mercès. 
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COMUNICACION GLOBAL A LA PONENCIA 

LAS FINANZAS DE LA GENERALITAT Y LAS HACIENDAS LOCALES. 

(Presentada por el Departamento de Hacienda Pública y Derecho 

Fiscal de la Facultad de Ciencias Econ6rnicas y Ernpresariales de la 

Universidad de Barcelona). 

l.- Teoria de la dcsccntralizaci6n fiscal 

l) El analisis econ6rnico rnoderno de la descentralización fiscal

se constituyc en un soporte id6neo para objctivar, desde el pun

to de vista econ6mico, los propios pcstulados normativos de la 

tco,ría. 

2) Dcsde el §nyulo de la localizaci6n espacial, la eficienci.a

econ6rnica exige que se ticnda, en todo lo posible, a hacer -

coincidir el area de "bcneficios" con el arca que soporta la 

financiaci6n y, a su vez, con el area de decisi6n que habr! 

de gozar de un cierto grado de autonornía. 

El presente Docwnento ha sido elaborada por la Sección de 

Invcstigación de este Dcpartamento, con el objeto de sentar las 

bases por las que discurre satisfactoriamente cl proceso de 

rl0sccntralizaci6n y de autonomía fiscal recianlomente inici3do 

cm Esp.iña. !fan participa.do en su elaboraci6n los profesores 

:;;j <Jll.icntes: 

Bosch Roca, Nuria; Cañada BeJtraµ , Antonio; Colom Naval Joan; 

Costa Cuberta, Mcrcedes; Costas Terrenes, Ju�n Carlos; Di.az Al

vacc,z, Am0.lia; Domínguez del Brio, FrcJncisco; L61x,z Cas.i�;ncvas, 

Guillermo; Pedrós Abelló, Alejandro; Puig Rojq, Santi .. 1,10; Solé 

VJ.L:i.nova, Joaquín; y Tost Xifré, Francj sco. 
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3) No obstante lo expresado en el ¿pnrtado anterior, la

presencia de efectos externes inclucidos intercoraunitarios

�xi1e, si no quer�mos desviarnoa gravemente de la "zona -

do optir;.nlidu.d", la ncgociaci6n de esqucmlis cooperativoe

intercomunitarios (como t1nica alternativa v�lida a que la

intcrnali2aC!:U$n de los efectos aludidos no so procluzca por

la v!a del centralisme radical).

4) La "-lstribuc.i.6n uckcuada ori<]inal, que consti tuye una -

i.,.,_,.·,ntsa p,-:ra qtm la P.flci0ncia y la eficocla a1'1q11i0.ran un

vc;_·..::-:dero brntido nocial (à nlvel de solidaridad de grtt1.-o),

j_1:.,lica la puesta en narcha èe "esquernas de snbvencion(·s

-transfer�ncias h , apareciendo el criterio de capac!dadA� d

fi�cales PÇ>tenciale� o del esfuerzo fiscal neta relativo, 

como cl rn�s perfeccionado desde el �ngulo econ6m1co. 

S) Desde una perspectiva raoional, las nogociaciones inter

comunitarias pueden y deben sornetcrse a la luz que emana de

esquernas eficientes de negociaci6n (superando la arbitrari�

dad circunst-2.ncial de meros resortes de poder pol!tico).

6) El runbito del Preaupuesto de servicios resulta innegable

para la esfera de responsabilidadcs de las Hsciendas Auton1

mi erts. Los ft,ibi tos de rlistribuci6n adecm�da, estnbiliz¿¡ci6n

y créchiicnto, der:vmèan la actu0ci6n E._oordfr,n�é! (y coopera

tiva) entre la Hacienda Central y las dh;tintas Haciendns l\�

tcm6r,1icas, pcro no neccsariamente se excluycn las mh.:r,,as en

t.re sí "a p:t'.'tpri".

. . 'l . . .
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7) Wl centralisme pticde, por supuesto, imponerse a trav�a

de juicios e;,.:6genos al an�lisis econ.6mico moderna, pero -

la centrali�aci6n �adical del proceso de gastos-ingresos

no puede nunca dcmostrarso a trav�s de e8quernas econ6micos

fundamentados en concepciones dernocr�ticas, en las que el

PRINCIPIO DE SUBSID��IEDAD mantenga algttn grado de vigen

cia.

II- El �€1 de las m1bvt,ncionüs ckntro del �roc��2.__de -�'-.:'..��S:r:.!�!Y�..:
lL·,"'tc:U5n fiscah

8) La <lescentralizñei6n del gasto pdbl!co tiene su razón da

ser en lns prcff.'renclas difere:nciadas de los ciudad¿-,noa por

el lado de la der,,�nda. Por el lado de la oferta, tarr.hi6n en

muchos casos, la descentralizüci6n perrni te una asignacH5n a.e

bienes pGblicos ��s eficiente. Esta desccntralizaci6n del -

gasto y no del in.,1reso hace imprescindible la transfe:i-encia

de recursos en fonna de subvenciones gubernarnentales.

9) Lns subv2nciones rueden tener objetivos puram�nte financi�
ros ò t.ai,:bi�n satisfacer uno3 fines de equidad o iguàlatorios

<:.nl2s r:c-ce:;:f.òr1àe:s de bir:nes p{iblicos o de la. capacidad fiscal

c:ic c,,da 1. ,,te ._,utÓ¡"16.,10. Difen:mtes tipos de subvenciones puc -

C:\_·11 Cl•_:-.¡)1 ir .::tèc·cu;,¡d.:-.rr,cnte los cJistintoa objetivos.

l O) L!ls snr>'Jl·l1r,iones tiene Pl rfcsgo de V<".X transforr:1�dos sua 

ciJ jfd: i vos cc;Oi1t':. ,.leos o fïsc.:1 les Fn objcti vos políticos, soJ.,re 

1:0do si las t�ansfercr:cins �on coDdicionadas o ospec!iic�s. -

Fllo pucdc generar un verJa�nro confltcto entre nivelcs de go 

}dc,1.-r10, f''--:'.·::;to. que lo <:U� p11ra el Go!)ierno Cc·n.1�r.=i.:t pucstkn f,f'r 

( ·, j ( · ;_j_ vos p-� :i:ét l<,n Cc,Lln.- !10:J 1 L J i or::.-, l::- s rt� ,- ,:1c n Ber con::;)_ cJ r: <J •

. . . l . . .
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11 11) Supuesta la urgente necesidad de la descentralizaci6n 

fiscrtl, cabe afirmar que las subvenciones permiten una im

plantaci6n r�piè�, �ra<lual y prjctica. Su establecimiento 

y administraci6n tienen un coste bajo. La flexibilidad de 

lqs subvenciones es muy grande tanta en èl tiernpo y en ol 

espacio corno en la variedad de aus objetivos. 

12) El amplio desarrollo del sistema de subvenciones formu

ladas y de c�lculo objetivo, co1cbinado con una estructura -

limitada de impuestoa propios, puede evitar el establecirnie_n

to òe una financiación r!gida como es la ces16n de recursos

o equivalente a las coThpetencias de gastos cedidas a cada re

gi6n por el Gobierno central.

13) Teniendo en cucnta el distinta ritmo que cada ente terri

torial inprim.a. al proceso descentralizador, las subvenciones

pueden aer el sustituto temporal dG atros recursos que mjs -

adelante sean desccntralizados de �o4o general y para todos

los tcrritorios aut6nomos.

III--Pri11cipales tendcncias del federalismo fiscal en el sist_<:':na_ 

comna.raclo. 

14) Rt,spcto a la unidad del sistcmn ir.1positivo, que es una

compet.t�ncia prcpdnder¿mtemcnte atribuida al F.stado (toàos -

los pe {ses incl uso los fc·de�alcs) • Cabo atribuir, sin c.'.:JüE

go, ir:1¡)üestos pr.opios y rcalizar la cesH5n de lrnp::�1'stos a -

los tcrritor!os aut6::o: .. 0s en to,bs uquollns figuras inposi·�

tivas cuya incidcï,cia econ6rnica 110 crec eft":ctos advcri:.oa

fnt0�ju�is21cdinn�lcs.



-s-

15) La dcsoentralizac16n fiscal en el mundo moderno se da

esencialnente por el lado del Gasto Püblico.

16) Rctrocoso del ststema de subvencionns o transferencias

csp0cíficas, asignndas a la realizaci6n de objetivos con -

crc�os, y gran <lesarrollo del sistema de subvcoci6n globnl

à0. li bre a t:.d.bur.:i<">n por part:e d� los gobicrnos recnpt.ores.

17) Crccicnte importancia de los siotemas de participac!6n en

los ingresos p�blicos (o sistemas de ingresos conpartidos) de

la !�cicnda estatal en fnvor da los gobiernos subestatalca. -

Los m6dulos de participaci6n se articulan en torno a di -

versas variables econ6micas y sociales (poblaci6n, rent.a por 

h�bi�ante del territorio, renta por habitante de Estaào, es

fuerzo fiscal, grada de urbanizaci<Sn), y no de acucrdo con el 

principio de derivaci6n gcogr�fica. 

18) Importancia residual tanto de los sistemas de recarg� -

sobre los impuestos estatales en favor de los gbbiernoa aut6

nonos como de los Fondos de Cornpensaci6n Interregional.

19) El priacipio de solidaridad interregional se resuelve rno

dernamente a trav�s de tres vfas distintas,

a) r.ie:íliante la !ntrodncci6n de un elementos redistrlbu

ti vo en los sistemas de participac16n �n los ingref;os -

globalcs (te'1t:anta por hab.ttante en el territorio 8n re

l�ci.ón con el prorr.o<l!o E�slatal, en todos los slf;b,ntd!'i r..1e

p,n-t.icipación) ¡ b) mcdi::inte un s:tstena detr2.nsfv:cci1 1:t.:::\S

àe la llacicnda estat?.1 que g2.rantice un nivel Ir5ntrao de

presl;¡ci6n èe Jos scrvicios fundaraentales (1uo. sc:a u,11 -

fou.ie n,"tra todos J.<:is h<1bit,:;ntcs de t<x:os los i.crr:f t.,,,.-_i,·i;
.. 

autónor.:os: e) mecUantc una actuc1cH5n discrccio1vil <lo

. . .  l . . .
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correcci6n en {iltima insi>\ncia de los desequilibrios fis 

cales horizontales. 

20) Prepond0:i::-ancia de los siste1n�s uniformes de descentraliza

ci�n, es decir, aplicaci6n de un modelo general que tenga

en cuGnta a tr�v�s de l�s vari2blcs incorpora<las y de eu

valori��ci6n, las dife�rnci�s �ua se prcscntan en la tota

lidad cl el terri torio de un Esu:do. Resul t.Jn cxcepci..or.cs a

esta tcrn�,,ncia Italia (con su doble rr.at!z de autonom!a es

pecial y 0rdinaria), Canad� (en base A los intentos de Que

b�c), y EspR�a (Eutatuto de Catalufla de 1932, y reg!mcnes

forz:.les hint6r leos y c:\c.:tu,""tlcs) •

21) El esquen� tributaria ¿ut6nrnno uuele aer el aigu!entes

a) .1J�_\l.�E?.�º�...J2.l_;_C?J2.!5?..§.: propi�<la<l y rendim!entos in..-uobilinrios

(rú�ti?,cos y urb.J.nos) ¡ actividad y rendirnientos de la ganad�

ria, industrias extractivas y rn1ner!a; sobra la actividad -

comercial, industrial y profoslonal en �eneral (I. Industrial,

e IRTP. Profesionales)1 sobre consQ�O final de determinades -

bienes (especiales, lujo en destino, uso del tel�!ono, oona�

mode servicios pfiblicos--agua, gaa,el�ctricidad-, circula -

ci6n do veh!culos, etc.).

b) tï;rr.nuustos cedidos: Sucesiones, Transmisiones Patrimonialcs,
-----·--------

Actos Jur!dicos nocunentados, y Bienes de Personas Jur!dicas.

e) ?.-�E..ª.1:.5�..E.: Sobre los impucstoo di rectos, pero no sobre los

ir.1:rt1estos indirüctos (renta, sociedaèes y ratrir,,onio).

ú) 519.t::-�·!";f!s de _ __pnrtic�ci6±2t En los ln<:¡ri:f.:os E:5tatales en la -

) tï1· a de lo cst2blücido en· el punto 17. (Por ejemplo',_._r�t-1t;:c.:.\1n, 

con ur.a r·:)!1Ò'2r,1ci6n del 60 por ciento; P.E:nt:a _ _E_ci.ativa t(;�_:i.tc_,_r.icy 

/E�:tafo, con unn por:de:racic.'5n del 30\por ciei:to, �efuorzo fiscal, 

l.O :)()r cf"'nto c19 ronr]er.�c!6n) •

. . .  l' . .
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22) La Hacienda de los territoz:ios aut6noraos puede ocupar-

so uaola gosti6n, inspecci6n y recaudaci6n de todos los tr!

bu.tos estatalca (con la excopci6n de Aduanas y Monopolios -

Fisdi'.les), por la deleg2ci6n que de talcs compctwncias rea-

liza plcn�rnonta la Hucienda General del Estddo (modelo ale

r:15n). r:n. cl c2.so nort.0am('ricano la posici6n es la contraria,

la uacienda Fed0r.:1l esta absorbiendo compeèencias de loe Es�

doa en el �mbito de la Administradi�n Tributaria (piggyhacking).

Tecnicamcnte no hay dificultades para establecer el modelo al_!

rntir, que f=a rüvela como Ii.1as eficiento, supuesto cl principio -

cle coordinaci6n entre las distintas Amnin1Gtraciones ililiUiotp�

tiustr!butar!as ••

IV- _Haciendas municipal,üs y metropêbli tana'!

23) La descentralizaci6n comporta la potenciaci6n de las ha

cicnda5 rr.unicipales.

24) El r6g1.men local es competenoia pri1nordial do las Comuni

dades Aut6nomas.

25) La autonom!a de las ccrporaciones municipales implica su

derecho a establecer tributos prop1os en el marco de la coor

dinnci6n vcrticz.l con la Hücicnda del Estndo y de: las Cor,mni-

d¿,.r.le s l'.u t6n.C1Jr,as •

Dicha 1mposicH5n u,unicipal aburca principalmente la d>mpoaici6n

.1 m�u0ble y la que recao sobre las VLntaa de 1.1ino1·istas.

26) Para que lñs hitclc¡1èas 1nunicipah:s puedan alcanzar la su

f iclcncia fin,•.nciera, sin rncrrnn de su uutonom!a pol!tioa, es

ncc1:sarlo estubl�cer un ncc, .. :rnimno de participac16n en lo5 pri_!l

c;lp«lcs lngre::;os esta.talcs, ,:wt co.·10 c�0<1a:rroll .. 1r un sisb'·'ï,'l -

de 1.mbveucioncs globales incondicionalcs.

. . .  l . . .  
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27) En detorminados casos los municipios y entidades metro

politanas han de estar fncultados para establecer un impue�

to propio de cuant!a limitada cobre la Renta de las Personas

F!sicas.

28) El fondo da subvenci6n a las haciendas locales debe cons

tituirse a nivel estatal y d!stribuirse, en base a criterios 

objetivos preest&blecidos entre las diatintas Comunidades -

Aut.6nomae, que luego han de asignar los recursos disponibles 

entre sua entes locales a tenor de aus propios criterios. 

29) Los recargos inpositivos son poco eoenns9ubles para la -

financiaci6n de loo gastes rnunicip�les. 

30) La .!ntegrnci6n econ6mica, socie.l y der,·,ogrêifica que se -

desarrolla en las J\.reas Metropoli t.n11é'!.e aconseja una posterior 

integraci6n pol!t!.co-aèm.!nistrè'\t.!v�, que fRvorece la creaci6n 

de una Hc..cicnda Hetropolitana. 



COí.:UíUCACIÓ A LA PONENJIA D'HISENDA 

a.el ler. co:·TG!mS CATALA. D'ECO mr.:rA I ECOlTOI.ITSTES DE CATALUJ:JYA 

Barcelona - L:aic; del 1979 

AMADEO DONES 

I.- VER3 UIIA :TOVA OPTICA SOBRE ECO!JOL:IA 

La Cièn cia de l'Econo1.lia i'olítica té rier objecte el doscobri
;;1en t, estudi i arilicaciÓ de los lleis que rec;ei.Xen la pl'OducciÓ i 
la dist ribució de la ricuesa. Cou a tal cièncio. ha de se""ui r les 
regles de la ciència· i buscar en l a  l J.ei no.tural la ca usà'. dels f'c
n6me ns que investiga. 

Con tot s els coneizeuents hu::ia.ns, l'Econor'li8 té uno. f.'inclitat. 
No trac ta so lament de 1nsseir veritats, con és ol ce.s de les cièn
cies J)Ures, sino taubé de dis�:osar del seLi coneixement rler ei obte
nir-ne el banasta.r econò,·:ic 0.e l'home, és a dir, :,era disr.�inuir i 
su2_':rL.1ir la 1,obresn i:wo luntà.ri e .• Per conre�;üent, l' Economi2. ,,o: Í
tica o sociru., ,:ue Ós un'-,. ciència humr 1 n:Íst ica di·1tre de L:::s cièn
cies socials, és el fonament de L1 folí tica Econòuica o art de la 
Econor;üa, la c:_ual n o  es not entendre si a b::.ns no s'ha descobert i 
co11nrês la ciència en ::-_ue es fonamenta. 

El concepte clàssic (Roma, Grècia, ..• ) era el cosmogònic q_ue 
ccmsiderava l'home com un elc;,;.�nt ués de l'Tinivers, suscent:btÍe· c1e 
.ser dominat i utilitzat fi.e L, r:u "'.;eixél ranera (LUe els 2.ltres ele
mentc r:nterials •. Això se,:blava ex�:licar l'e�;clc.vitud, c�ue :'.oJtietic·. 
a uns homes viure del treball dels altres i dis:·osar de llé'r vl·l,,., 
sense 1in1itació. 

El Cri.:-;tiani:�i;ie i ,,J.j_c::, una vert::.dera· rev :::J.uc iÓ c1ifoncnt lé) s 
idees que porten a 12, llibercwiÓ de l'hor.1e. Ja q_t1e tots son fi:!.ls· 
rlel r,nteix Pare, s'afirr,1a· :-otuc1élci.::1ent, .::;er .�'Jrii:1era ver:2.da, l' i:;uc1.l
tat de dre ts.per a tothom. 

Fruit d' aq_nesta novo. 1 rcv olt10iona.ria conce·rniÓJ avL,i toder.1
atri buir al concepte de l'ho;:1e les sec:Lierrts cc1.r:1ct,:ir1sti,11es: 

l). Es un ésser 0ue fÍ sicru:,ent for1:1a ':ct1·t de la N8. tL11� i no1:1és 
de lD. resta a.' ella pot� obtenir les coses c__Üe for9osa;]ent necess tta 
�er a noder sobreviure. 

2). r:ié les necessitats !TÒ_;ios :lels éssers viventp;, !)eró es 
distir]Geix dels al t res :.,er r:_uan és l' unic ésser vivent que té ne
cessi tats 11. limitades lle rò tnubé L'l. canac i tat il. liLü tada de creo.r 
i produir riqu esa per a- sectisfer-les. To.nbé es diferencia dels al
tes per la oonsoUmoia de l.::i. pròrlia vida i dels pror)is ac tes. 



!3). Com a persona humana, té 1c;uals drets i deures naturals que 
els altres homes, 1 això ol fa lliure i responsable. 

4). Ja que viu necessàriament en col.lectivitat, és també un és 
ser soci al i polit ic. 

5). Tot treball ant ·.,er a satisfer les pr61,i es ne cessitat s i des 
envolu_:-,ar la seva pcrsonàlitat, produeix i consumeix riquesa; és taiñ 
bé, doncs, un ésser econòui c. 

L'ESTAT 

La reunió dels 'hoLies en col.le ctivitat dona lloc a l'orGanitza
ciÓ enforna d'Estat. Dit ru;1b a ltres paraules, l'Estat és la forma 
d'orGanitzaciÓ q_ue la societ2..t es dona a sí uateixa. 

En el o oncepte clà::si e, la vi olên cia i la fo r9a estaven justifi 
cades Ja que hi ir.1p erava la lle i del ::1és fort. La. construcció jur:ÍdÏ 
ca de Roma donà lloc a unes insti tuc ions que es s ustentaven i mante::' 
nie n gràcies a l'aparell uilitar més foruiclabl8 de tots els teups, 
el q_ual, a la vegada, I1eri,:etia abastir el r.1ercat d'escl aus Que els 
ciutadans de Roma necessi ta·rnn pe r a sosterür l' econo,;lia de llur so
cietat. 

En el concepte 1.;ojeril, teórica.rnen t la tasca de l'Esta t cons is
te ix en asseguro.r la justfoia distri buti'ta 1, _per tant, re1)r esentar 
i pr otegir els· interessos dels cor,1ponents de la col.lectivitat, a 
tots per iG ual. L' indiv idu t� dret i deu re a 01::inar i participar en 
la forrm en q_ue s'or¿;arútza i funciona l'Estat; jo. no hi han d'haver 
esclaus. 

Aqu esta dime nsió so cia l justi fica els drets fonamentals de ca
duscú a: 

1). L'ie;ualtat davant la llei. 

2). La maxirra. icualtat possible d' o��ortunitats. 

3). La llibertat d'inic iativa, de treball i de creació. 

4). L3. Just!cia en la distribució de la riquesa. 

5). La llibertat de caudir de l resultat del propi esfor9. 

5). La. ¡¡Jà.xima resp�nsabilitat poss ible dels propi s actes. 

Establerts aquests Jlr incipis sobre l'home i l'Estat, ens serà 
nés fàcil ana litzar la real itat actual de les relacions econòmiques 
entre les pe.rsones

i 
entre els individu s 1 l'Estat· i e:1tre els diver

sos Estats, a la l ur;1 de la Ciência de l'Econo1;1ia. 

CRISI ACTUAL DE !A CIVILITZACIÓ 

Hom podria creure que e l  meravellós proGrés de les ciències i de 
la tècnica, tot multiplicant cada vegada més l'eficàcia del treball, 
hav1.a d'aportar a la Hurranitat més benestar, més harmonia, més segur!! 
tat. Aqu esta esperança va inspirar als pensadors del segle passat so� 
nis tan hennosos que fins i tot l es velles creences, arrelades des de 
temps enllà, varen sofrir una prof onda sotaGrada davant l'e�lluernadQ 
ra brillantor de ·le s idees noves. No obstarrt, la desil.lusio no es 
feu esperar gaire. I avui els _pobl es hnn sofert tants fracasoa n_ue es 
tem be n deseng::inyats d'aquella herr,1osa esperanr,a. ralgrat l'enorme :r:§: 
der productiu de la t�cnica uoderna, encarn hi ha al món cent a la 
q_ue li rranca l'indispensc,ble per a viure. El pro::rés no ha abolit la 
p'.)bresa. No s ole als països atrassats, sino inclt.1s a le1 naoions més 
pro gra sa i vee, hi han massa éssers aflie;i ts o aL-ena9ats per aquesta 
plaga tan temibl e de lD. r.üsêria. I, en d2..rrer terme, la 'Caritat o la 
benet'ioênci a, intenten inutilment substituir la just:!.c ia. 
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També els Governs �6n pobres, �,erc:ue tothoi., els de1:10.m. ajut 1· 
es veuen obligats a so cor:::er als necessi t�-.ts, subjectar als descan
t::; nts i defensar-se del s e muic s. L' El::to. t ;,2'tornalistet. vold.ria re
.::oldre les ne cessi tat s econòr:ü:-::_ue s de�;udes� sobro tot, a un dese qui 
libri :Derr:1anent, 2,erò no té altres rccur�.os :-:_ue 01:", ·�ue la 11rÒ.)i;:Ï -
societat li pro!')orciona i (UB ol .ctei:: 1·0.tJrn2.li1:Le :·.:olt sovint f'o. 
in.c:ufioients. 

Es inev itable tot això? 31 quo :uCLn nés •-r:,.n és el ·,im-·rés més l - ·-J 1.J. ,.__) 
creixi lo. :riobresa, es coi;-i :..1.nu co.léli.ü tat còsri1ica? L,u1na es L:. rela-
ció de causa a efecte? Està e:is ma.is dels houes cn:'.viar el sic;ne?
En q_ualsevol ca s cal �üa::tejar correctar:1ent els :-roble1;1a ricr a des
e 8 bri r-ne les e au ses i resoldre' l.

Fu�;cr6 D� L'ECOi�C. IA �OLL'ICA I ;;:r.s Ecoxo;_IS'i:'ES. 

L'Ec onomia és deficientuêlnt co:�c�;uclo.. 11.L:ò fo.· c:_ue els i,rofans 
donin cor.: a idees bones els errors ués lo.;_;ento.bles. Fifü; i tot un.a 
personalitat de tan elev ada catec;oria coi., el �)ropi Sant I\,re Joan 
Puu II h�. di t recentr.1ent a Pucbla

1 
cald c1ui reconeix un fet inevi ta

bl e, q_ue 11 no hi h'.:t cap re,..,. le. eco nOJiüca q_u:, ;_.ucui ev itar que els 
rics siguin cada vegada r:;1és ric s i els r1obr(.,s cado.. vecado. ués po
bres"• 

Si l' Econoinia és una cièn cia, con J.t he .. , Ji t ha de fommentar
se, com a ciència, en lleis· naturals i indiscutibles 1 és ser conse
qüent en el s seus postulats. Do la riròpia Natura -cairebé seE1:r:ne 
r;;és sàvia que l'home, r.al{';rat els i,essir:iismes- ha de s orcir-ne 'for-
9osament la regla equilibradora q_ue el �:;ant Pare troba a fa ltar. 

Evidentment, la Ciència de l' Econor,üa no �lot es to.r al caprici 
ni al di eta t d'interessos unilaterals. I la seva fu:1.c ió és IH'eC isa
m,:: nt la de conèixer les lleis de la :ratura oue afecten al3 fenò1i1ens 
econòuics, per a poder a:;_Jli cnr-les ::u bd co,:.ú. Es a".:1b aquesta fina
l itat Qlle estudia la producc ió i la distri bució de la riquesa en la 
societat. 

Existeixen una r.1oral i unes lleis naturals a:.ib les c_¡_uals l'Eco 
nocia ha d'anar d'acord. Si no fos així, si l' Econo;.:ia �:oGués pres
cindir de les l leis naturals i si la seva finalitat no fos el bé co

mú
1 

és a dir, si no ti1 ués un ob ·actiu d'acord ar.1b lé.t 1;1oru.l natu-
ra.L l'Economia a no seria ni ei ncia ni socia , 5ino una 1ip tesi 
o elucu braci te rica serv ei d uns i en perjud ici d'altres. 

També com a ciència: q_ue és, cal que l'Economia ern1)ri una termi 
nologia nròpia i precisa. Si a un nateix concepte tècnic se l'anome 
na amb di 0:er ses paraul es, o bé si una mateixu I!araula la fem servir 
per a diferents conceptes, no sols no ens ontend1'ern uns· i al tres si 
no que ni tan sols podrem arri ba1· a }) ensar correctauent. I aquest 
fs u n  nal q_ue es troba entre el.e, profans i adhuc entre alguns econo 
;;;istes. Així, per exemple, del fruit del treball, c:ue basta anone-
nar-ne salari, hi ha g_ui en diu "rendes del t reball", de la mateixa 
manera que del fruit del caritaJ., que· ba.sta èLeno;.lina.r-ne interès, 
hi ha qui en diu "rendes clel carital". I, ;,er si això f5s poo, tar;i
bé es parla de rendes de l'Estat, rendes de nonopoli, ren des r:lixtes, 
rendes inunobi liàries, renda nac 1onal, etc. 

La paraula renda -que deriva del llatí rêddêre, rendre, reto� 
mr-, s'hauria de reservar per a di stingir "l! excede nt de produoti
v i  tat d t una terra :sobre la de la terra f;Jargina l". Però la confusi6 
ou e es nr oduei:x: en l'utilitzaciÓ del i.iot es nrodueix també en la se 
,;a d·,fi ñic iÓ i en els co nce:pte3 referents a la seva distr1buci6. 

LA RENDA ECOM>MICA DEL SOL

· La renda ja. fou definida per David Ricardo, si bé només apli
cant-la a la terra agrària. Però en el senti t actual ve a ésser el 
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preu que es paga per un monopoli: el èe poder ut111 tzar &n exolus1-
va Una determinada porció d.e terra. AQuest monopoli ds tao1tament 
oonoecHt per l'Estat eg benefici del "propietari11 �s a dir, pel 
dret de retenoicS que te el pro:riiétari del s61 dan,unt dels seus ter
renys, com assenyala J. Rodr!euez a 11 Plu:;và.lía, benef1 cio y renta 
del suelo" (Documents d'anàlisi urbana, n e 2 - U�iversitat Aut6noma 
de Barcelona, 1974). 

I aqui cal fer una breu consideració sobre el concepte de pro 
nie tat· d.e la terra. La terra ( Ha tllra o benc na.tu rals), tant si és -
urbà.lla, industria.l, 1;1inera, o.críco.1:1., cursos d':i.ic;ua, costes o plat
ces, boscos ve rges, rru.nts salvatges, etc., no ha estat produ!da de 
ningú. Hi era abans de e;_ue apareixés el pr!mer hoi:1e; seiuirà essent 
hi quan n'hagi desaparecut e l darrer. Ni neu pot -en justfo ia.- dir -:
que n'és propietari Ja que l' usurpació no e onfereix el dret de pro-

11i eta t. 

· La terra ha estat dona.do. en usdefrul t a tots els homes per 

igual. El primer dret natural de l' hor.;e és l'Ús de la terra, ja qoo 
ningú pot treballar ni viure sense usa.r la terra. Els coverns, re
presentant a la societat, haurien de defensar aquest dret natural 
1, en lloc de fer-ho, concedeixe n uonopoli sob:;:e l a  terra a uns en 
]e r ju di ei d' al tres. 

Es cert que per a q_uo si¿;ui e ulti vada o edificada, la terra 
té d'ésser posseida en exclusivitat. Però una cosa �s possessió 1 
una a ltrJ. :propi eta t absoluta. Els qui posseeixen terra dete nten un 
evident privil.legi sobre els demés. I aquest privil.legi l'han de 
cor,1pensar tornant (rêd.dêre) la renda que la seva possessi6 en ex
clusiva els l)rodueix. 

Q,u,lsevulga que sir;;ui la classe de terra (insi stim: urbana., 
industrial, uinera, etc.) i la nanera de pagar la renda (en espé
cies1 en diners, a crèdit, per i:;esos, per temporades, per anys,
etc. J es diu qüe la ren da de la terra �s la part de· riquesa qoo es 
12aga al J)ropietari d'un terreny per l'Ús del ::1ateix. Si el terreny 
és explotat pel seu propietari, la renda és el c¡ue aquest hauria de 
pagar com arrendament si la terra no 11 pertanyés o bé e l que cobra 
ria cedint-la en arrendanBnt. Si la terra és explotada, la renda es
efectiva o reo.l; si no és explotada, la renda només és latent o po

tencial. Però en ambdos casos la renda determina el valor de la ter 
ra; una parcel.la de terreny té valor ciuan i perque dona o pot do--
nar renda al seu propietar i. El va1or d'una parcel.la es 2ideix per 
la capitalització de la seva ronda. 

Fins aqui la cosa no of9!dx dubtes. ?erò del r;_ue fins i tot· 
uc:,lts econonistes no s_'adonen es que qui ori.:;ina la ren da és la po
blació, és a dir, la soc ietat. Un mateix esforç en una r.iateixa ter
ra, donarà nés rendimnt si aquesta terra està situada al centre 
d'un., c.1utat que al bell mic; del desert. Es cert que hi ban terres 
Qés fèrtils que altres, però una terra bò i es�ent de Gran fertili
tat natural pero allunyada de la _població tindrà menys valor qoo 
una de menys fèrtil i>erò co nti¿;ua a aqueixa. Un terreny ciue havia 
estat solitari puja de valor quan la societat, instal.lant-se al 
seu entorn, obre Vies de co;:;u:ücació; enllumenat, clavegueres, hab1 
tacles, coner9as1 tall ers, despatxos, escoles, parcs, etc. Es a dir,
gràcies· al treball i a l'inventiva dels homes i a les inversions p� 
bl iques. 

Els governs, en renunciar a recaritar aquesta renda, q_ue cor
resrion a la societat ;:ue l'ha creada 1 ells re:riresenten, fan t:.� 
els propietaris p uguin acaparar terres sense explotar-les o explo
tant-les �eficientment i, en no que�ar terres lliures

l 
la propietat

es transfonna en un veritable monopoli i dona lloo a 'aparició de 
la renda especulativa, 1:ioltes vesades superior a la renda na t ural. 

I.a. parado:x:a. d'aque sta situaci ó és que qualsevol avantatge t�c 
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nie, oul tural, le:_:i slatiu, etc. que millori les condicions de v1(!a, 
en desenoadenar un.o. major de1:1an da de terra, avint és anul.la.t per 
l'augment c!e valor que es reflexa en els terrenys, :riassant tot l'a
ven ta tge d' aq_ue 11 o.ven9 a Dro fi t dels monor>oli stes. Aqui tenim el 
secret pel q_ue.l a r.�és )rocrés, nés pob resa: Pel procés d'acumula.c1ó 
en pòquee mans, el monoiioli de  la terra es ti1;iula l' apario16 de tota 
mena de monopolis, to t desencadenant 1 estiuulant el femmen de que 
els rics cada dia .si:;uin r.1és rics i els pobre s cada dio. més :pobres. 

EL r:o!·rOPOLI DE LA 'l'ERRA 

I.1onopoli o I)rivileci és un dret qu e exclou a altri i que conre
reix a qui el detenta un r:oder sobre els al tres Galera t que s1gu in
els seus conciutad�ns. En una socie tat en la q_ue pucu in existir-hi 
monopolis no es rot di r que hi ha ic_;ualtat d'oportunitats. 

Pèrò la possessió d'un tròs del nostre illa.r.eta·, és un nono·,)oli 
en el sentit de la definició anterior? Efectlvai�ont. Es un dret

¿

ex
olus1u sobre aque lla. 11arce l.la que 11 confere ix el poiier no· sols de 
prohi'bir-ne als de.més l'ús, sino ta.r.1bé de perr;1e tre'n r abús. Es un 
dret d'excloure als al tres; l'Jer tant, el seu titular es un r.1onopo
lista. 

De fet, avui k terra ja està tota ocu11ada per propietar is ti
tulars del pr i vile ""i d'e xcloure'n a la resta de la Hur�iani tat. Els 
no titulars, que s�n la major ia de-ls ho:.ies, 1;acuen un rescat l)e r 
tal d'evitar que s'a�liqui el dret reconecut d'exclusió o d'exnul
sió. Aq uest rescat consisteix en trebal lar �cels priners. En ciuina 
mesura? En la que estableix el joc del "lliure mercat ... I aqui la 
qualificació de 11 lliure" esdevé grotesca si considerem la llibertat 
dels no t1 tu lars, els quals viuen oblicats constantment a pagar 
i,reus més al ts degut a la oompet�ncia cada vecac.lél ;:;és creü:ent en
tre ells. Com es !)Ot qualifica r de "lliure u un oercat que té una de 
manda pro€ressi var.E nt creixen t l)er l' aug1,1ent d'homes i una. oferta -
de terra, rígida, donada la seva situació de uonoi)oli? 

L'ofe rta està lü1itado. a les dü1ensions del 13lobus terrac1ui i 
la der,1ando creix r,er tres i;totius: 

l). Pel creixeuent de la 1)0blació. 

2). Per l'inventiva de l'home -que és el 
activitat- i pe l seu treball. 

r.1es valuós de la seva 

3). Pel millorar,1ent social, uora.1
1 

intel.lec tual i físic de 
l'hoire, que augrenta el fruit del treball i· dis1�:i:1Ueix les desr,eses 
decudes al malestar ind!�idual i col.lectiu. 

El val. or d' u11D. cosa ve det-::r,.iinat íJer la re le.c iÓ que h:'.. ha en
tre la dernunda 1 l 'ofe::ta de la 1,1ateiza. En el ca::; de l r.1ono_¡_)oli de· 
la t erra, el valor d'aquesta és el· que els no titulars del ririvile
ci estan disposats a do:iar l)er ell. I donar un iuport pel v�1lor o 
11agar un rescat vol dir, si1:tiller.1ent, treballar a favor del q_ui el 
pe rcep. 

Ara bé: el trebo.11 humà, necessari :pe r a satisfer els desitjos 
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i les neces8itats de l'hor�, s'aplica a extreure, adaptar, criar o 
car.viar allb que Únicane nt procedeix del s61, de la terra, de la Na 
tura. D'aq ui ve que S·Jls es pot viure sobre la terra i treballar 
els e-laments procedents de la terra, en el sentit econòrnic de la :r�

raula. Sense el tro ball exercit sobre la terra (açrfoola, tlinera, 
industrial, etc.) no hi ha ri0;,uesa i ni tan sols es pos:,ible la vi
da. :Fer tarrt, el r:10,10!loli de la terra no té ,1ustit1oac16

1 
ni natural, 

ni eoon6mioa, ni r.1oral. 

L'ocupació de terra que 11 enca:ra no és de nin¿;Ú" no 9.! una aco16 
pacífica. Pot semblar-ho en una oontraè.a deshabitada., pero deixa de 
ser-ho quan hi a.rriten al tres hor:1es, amb icual dret, als ciuals s'im-



pedeix l'ooupaoi�, amb armes si és necessari. El títol inicial de 
propietat del s61 té sempre el seu orí gen en la violència 1, pe r 
tant no és possible, jurÍdicamen t parlant·, transmetre aquest pre
tês dret de propietat basat en l' usurpació. Per la pro1)ietat ae· la 
terra, donc s, tampoc pot_haver-hi traspas ni successió lecítima.

La. terra, la Natura, no és r.1a.i 11res nullius 11, és à dir, cosa · 
de ni�ú, com tampoc pot ésser· tui cosa d'algú, perque, per natura
lesa, s semnre o osa de tothom. De lo. r.a t eixa manera que nin¿;Ú not 
nec;ar que 1101 mar ês de tothom" i no rJertany a algú llel fet de recó 
rrer la oosta amb um embarcació, '.;ot i que nincú 1,ot necar que són 
ben seus els peixos que ar,1b el seu treball hi ha }Jescat, hauriem de 
tornar a la sa biduria ancestral q_ue acceptava q_ue la terra és de 
tothom, si' bé els fruits són d'aquell ciue els ha se:_¡brat, cultivat 
i recollit. 

El Dret Natural, e l penso.uent hur.iani sta la doctrina de l 'Es
c_;lésía i la Declaració Uni ve:rsctl dels Drets de l' !fume l)roclaul:ln els 
drets "1.8 llibertat, igualtat, dret a la vida, a l'intec;ritat físi
ca� a l·a propietat privada al treball l liure, a la remuneració 'jus 
ta, etc. En lloc es recone!x el dret a ex1ilotar als a l tres homes. -
I els drets reconeguts s6n h;I)Ossibles de caudir si ho1.1 pot ésser 
exclòs de 1' Ús dels béns naturals })er un privileci concedit a. al
tres homes. 

El desordre econòr.lic que introdueix la insti tuciÓ de la propie 
tat pr ivada f dels reour sos naturals, till}t si el l)ror,ietci.ri és l'Es-
tat cou si són les persones privades, 03 d.e tal macni tud que es fa 
l·lolt difÍci l oopsar-ne totes les con.:eqCiencies. Aub l'aprop iac iÓ 
,Jrívada c1e la :�enda del sòl s'i nicia una desvinci:5 del corrent de 
la riquesa, tota ella produid.a a trc.vés del treball, que farà inevi 
table l'estat perna.nent de crisi econòmica, amb l'aparició, aqui o
allà, espectacularment o solapada, dels fenò[.]ens patologies que ve
nir.i observant. 

II.- VERS UHA :·JOVA ORIENTACid FISCAL. 

El parà.Graf primer de l'artic le 133 de la Constitució fü,1')anyola 
anrovada el 31 d'octubre del 1978 di u: 11La potestat oricinària per a 
establir -els tributs oo rrespon exc lusi vauent a l 'Esta.t 1;i tjan9ant 
una llei". 

Obviaroont, els iupostos han d'ésser pa.cats perciue lo. l lei així 
ho di si,osa. Per6 això no vol dir que no tin0uem el· dret i el deure 
de fer canviar les lleis si aauestes són LléJ.l fetes. I h le3islaci6 
fiscal, hereva i nnntenidora de les· més Greus injust{cies, adoleix 
de profuns vicis de fons i de forua. 

EL DRET DE PROI'IETAT. 

L'article 17 de la Declaraci 6 Universal dels Drets de l' IIome 
diu: 111) Tota persom; tant so la com en col.lectivitat, té dret a la.

propietat. 2) Ning6 no pot ésser privat arbitràriament de la seva 
]ropietat." 

També el paràgraf priuer de l'article 33 de la Constitució es-
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panyola diu: 11Es reconeix el dret a la i1ropi etat pr ivada i a Pherèn 
oia.'' 

L'Eoonooia ,lolÍtico. o.sse::·.-:1.la ben clarc�, ,ent ouc lc, ri"uesa :)ro-' - .... .... - -
duida deu e s ser cUstri buida entre els corresponent s factors de la 
producció, de la secüent i:une ra·: !,l tre ball, el :c:al.::i.ri; al ca1üto.l, 
l' in'.;erès; a 18. torra, lo. ro:1ò.u. 

Aquesta és 1::-'. d.istri'ouciÓ correc'rn. Si una. i-)::i.rt de k ric:u.esa 
:···ro·"uida es dis".:re:1 de ll11rs destinatari:::: n:·.turals en benefici (�' o.1-
�.:res f�tctors paràs:::;i ·�s, e.s � rnJue ix un desc':_uili bri econò,.iic i no 
tarden a sor::ir-:1e :10 \.:..ti vos conse,1Li�nci es. 

Si el treb2ll n:, ::.'ep la jusk. re:.LE1rJro.ci·J cl.o l'es:i:'::::ir9 roo.lit-
22,.t, el i:ercat lli::-rc ·:'l.:"'.l trob�:11 o �i·;ui lu llibcrtc'. °t è.o tro'oci.llo.r 
ec dec;r�du; el trcb:.:üL .. tc1or lle rd la sevc: di ·:üto.t i c1.esct�·etroix l'estí 
mil ['er la feina be 11 feta. Tot os les e:i.e::.'.::,;ics .s' os:.,orcen en L llui-:
ta "er LHla lacislo.ciÓ Ltbor:J.l ciue !1or.1és se::.,veix de :.�SC8.l'a a uno. 1:10-
ò.:rru..1. forfi1c, à'esclélVí tud . Queu.1 el treballador jc: no es sent 1itotivc\t 
J',cr lu seva feina i c:;s liuitet a cobrir l'G:z:,edient nece ssari 1,or a 
�obrar un s alari 1:,0.l cuanyat, tard o c1' horo.

-
::2urt d' o.n�:.r a ro..ill'e a

l'a uxilí social. 

Cal ten;r enCJJ.,�-,te quo,2,i s'enc:1reix la 1:ir oclucciÓ i el necanis 
!.lC natural è.c for:10.ció dels )r::::us ,"ueclo. desvirtua.t 1n1' r.nnca de lli-
1.Je:::-tat, a7ia t les eL:lTe ses i els t r:: balladors en 1,0.cuen les conse
''.Llèncie s: la vida s'encareix, dis;:ünueix el concum �)erc:oo· e ls diners 
11:i arriben, ho1,1 dcuano. sc:J.aris ués alts i arriba la crisi. 

Tru:bé si el cct_ i tal no re�, la justa r:::: .. 1unoro.ciÓ o. l'a.jut q_ue 
aporta o. la )roc�ucció, es L1ata l' inceatiu per 2 :�ovcs inversions 1 
es �,rodueix la desca:;)i tcl ització c1e les eupreses i, a ccrntinuació, 
los fallides, l'evasió c1e caiüto.ls i l'atur obrer. :?0r6, de la m
"::;i::o. í:a.:1.ora

l 
si el ca�,ito.listu no ajusta els seus c;uo.nys i troba la

t'orina. d' exj_)O iar als c:ue lnuria de servir aE1b el seu ca9i to.l, ta·rd 
o d'hora veurà que en lloc do c;uanyar-hi, tot se n'hi ':a en orri.

ELS IllPOSTOS 

El que hol:i c;uan:ro. treballant o aportant co.1 i to.l -í'rui t d' ectal 
vi s real i tzats-, és inne¿.;ablement de lec;Íti:.ia T,ropictat. :::·'ero d'una 
14rt d'això els Governs se n'arJod0ren per r.ii tjarw coactius. 

Contribució i tribut són rc.raules que signifiQuen iLipost assig
nat a una tribu, vençuda; ir.1,10.st si.:;::iifica i .. }'osició, v iolènc ia; �
bi tri, arbi trc..rietat ... \.r.1b els siste;�:es fi:: ,c[�ls vic;ents, els ,-;ovcrns 
casticuen el treball, l'esta lvi i el consL1r.1. I els treballadors ::i:Sn 
els que u0s pateixen d'aquest sis teua, })orcioo els iL,postos es trans
Lie t·en en cascada sob:::-e els 2_Jre us dels articles i els IJaGa el consw.li 
dor. 

Quan es ·diu "que e ls impostos els pacuin els rics" és cor.i si no 
es digués res. En la _pràctica, e ls ira9osto s els pacuen els consur.li 
do.:·s 1Jcrque, dirccta.uent o indirecta, són rel1ercutits i incorporats· 
en l'escandall dels preus. I el.s Q.lle pa.;;uen els rics, coL1 a consunii
dors c:ue són, representen una i,roi)OrciÓ E1olt i:1ferior als p ac;o.ts :,el 
cansuriüdor l)obre, que ha de ca2tar-s'ho to t en artic les de consum 
e o;.1:-;rats al detall r:1en tre que e l 1·ic pot esta lviar, fer tre'oalJa r 
el::; seus din ers i efectuar coqJres ava!ltatjoses. 

Cal pensar en les conseqLièncie s que això té en els sistemes ec;2 
nòuic s. Con escriu l'i l. lus tre econo .. ,ista baroelonês .Jose_p Anc;lo.da, 
tot hmost o tribut és en sí una arbitrarietat i un ubús à.c nod.cr. - � 

L'or!::;en dels tributs fou lo. conc:uesta rier les 8.l'Des, consti
tuint el .)acarnent ciue el ven9ut sati .sfèia al vencedor !lel 1'er1.1Ís de 
se:-·uir vivint i en senyal de subr.lisoi6 a la seva soberania. Si s'exu 
mi�,. b hist6ria més antica es veu <;,ue els venc edors varen oor,1en9ar-
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])er uatar als, ven9uts i quednr-se aJ,i b llurs béns, })er6 després veie
ren qua era 1:ies profitós conservar llur vida per a 2,ode r sauclir del 
c_ue secuirien :produint en el futur. Ai:d naixeran, ar;1b l'esclavitud, 
els J,r i1;1ers tributs o iri!1)os t os.  

J.'.és tard en fer-se sedentaris els pobles 1 realitzar-se u:i con 
ce� te rnés orcànic de l'Esta t, V'\ sorBir la contribució directa _per a 
atendre les a. esT,esas (lue el seu fu ncionn.r.1e nt req_ueria. Després de 
l'i:,nost 11e:rsona l o canit2ció, va anareL:er l'L,,ost di recte territo
rici..� :.L:í, �.><3� exer,_,lê, eJ.s rfolr,1e�- q_t1c es �)2:;2.v.'.:!n en e'l :,oble he.;.. -
:1::.�0t1 venien a esser um C:)ntribuc::.o directa territoria.l. ':'a.r.1bé te
nien 2.ritiest c.:1r�wter els tribut::, e:ci¿;it� en teuns de l Fcudo.lisr.ie. :=-ie 
rò c1e.s;�rés l es cosos es varen cuiar sofi:-:tieo.nt i de J.'L,nost territo 
ricl es vn y0u1s0.r a altres for. .. es d' ü:·ost. 

:!.i'ent unc. breu lüst6ria ,'l.els L:2,ost0s 2 E.s2�c.n�ra, diror.; q_uc lo. 
. l'i. ::re¡_ re for. ia fi sccl rec on e ·u da co.: e-, tal l:,. Vé\ , 1ol'tnr e. tcrue el 
Í:.>15 el llavors Jüni .stre d' T'.i� endo. /.le ,icud ro �:on C;,Üe, ini tnnt el si s
-�c .. n fiscc..1 francès, va substituir l'L!�·ost t'erritorio.l lJer un con.;.
jun."c c1'in�,ostos L,tÍlti1üos sobre els pro:9.uctes. L:::.. se:::;on::i. es va pro
,111ir l'ani 2900 quan el ï:ini.s·0re Rairi1rnr'1..o :,'e1'nD.ndez Villav0::.·cle vo.
creo.r el tri:;to.)_;ent coner:ut "Iunue�to de Utilido.cles", oue �1·avG.va

'-J .... ,, - � 

els c;uo.nys no s·ols de les 1,ersonos f1siques sino ta:.:bé els de c�ual-
sevol de les activitats cread ores de dits �uanys &� e, dir, el caup,
L, :t.brico., l'e!:,�,reso. uercantil i la fino.ncera. k tercero. esdevin
C>'é al fi,w.l de la cuerra fra11r_uisto., a càrrec de l ninistre José La
rraz. La q_uantia del.s ir::)o stos, q_ue el 1920 era de· 2.400 r.ülions i
el 1935 liavia 1')ujat a 4.800, va tassar el 1912 a 0.000 milions. 'Tint
a:::,rs L1és tard, el l962i la rec2i.�)taciÓ havia pujat a 156.000 i;ülions
i el l9G3 a 102.000 wi ions. 

Si aquestes xi fr·,s só11 1,rou elevades i han anat pujant a bon 
ri trie fins el uouent actual ( ol },re ssu:)ost del 1978 va sobrepassar 
el bilió) ca l afe.:;ir-hi enca ra els iupostos cobrats per les diputa
cions, els ajuntauents i una uunió de ca ixes 8.utònori1es que perceben 
arbitris i tasses fiscals, entre les que destaca la �eguretat so cial, 
les r�uo'ces de la c1ual són una al tre forrna d' iLrpos t que ta;.:bé tur;era 
el bilió de pessetes: 

Pressupost de l'Estat . . . • • 1,443.000 milions

Id. Segu retat social 

Orga.ni sr.1es au t6nows • 

Cori)oracions locals • 

. . . . • l, 28 2.500

• • 

. . 

. . . 

. . . 

208.513 

284.000 

�oc1eu constatar que l'ir.1pos t seq)re .;rave.. l'activitat l'es
forç, J.a inv entiva. Galdós estíuul, doncs, per a treballar! Per això 
a 3spanyu, durant sec;'les, el treball ha estat con.siderat deshonrós i 
i',1iroj_-;i de 11 llidalcos 11 • J.:ai l' iui)ost c;rava la retenció, la inact ivi
tat, la ineficàcia, l'impediment, els privilecis. 

:;osteni1i1 1 doncs, que els Ü!pO stos fistorsionen l'eco nor.lia i vi� 
lont en la naturalesa humana per les sec;üents raons: 

- Els ir.1po sto s actuals són contraris al dret natura.l i a la
Constitució en_ quant vulneren e� d�et ie propie�at. Es pretén c¡ue ha
de tributc:.r qui r.1és guanya o q_u1 r.1.es te • .f'erò s1 allò que es té s'ha 
cuanyat honradanent, tothom -inclu it· l'Istat- ha de reconeixer-ho i 
res:,e ctar-ho cor.1 a propietat privada. I si no ha estat çuanyat honr.9: 
dar.1ent, l'Estat no pot admetre'n la propietat a condició de partici
par-ne. 

- Els inpo stos actuals són il. lici ts 1)er c�uan sec;ons 1' article
133 de la Constitució han d'ésser deteruina ts r.e r una llei. I el se
con paràgraf de l'articl e 81 de la Constituci6 diu cwe ,,l'aprovació, 
la uod ificaci6 o la deroc;aciÓ a.e les lleis orgàniques exigeix la ma-



9 

joria absoluta del Concrés en una votaci6 final sobre el co njunt del 
projeote". No obstant, en la pràct ioa, els ir.ï)ost os s6n establerts 
sense intervenció del Consrés i reL;ulats ])Or sin1'1e decret c:uan no 
seco ns 1'1nterpretac i6 del funcionari. Així, tJor exenple, el decret 
de nove;abre del 1978 c:ue rec;ula el sisteraa de retencions 1 fracciona 
ment pel J'&gament de l'iup ost sobre la "renta(!) de las personci.s 1'1 
sicas" estableix tri tuts i.wlús �--:or rcna.11;-ients a:rn:J.ls de 250.000 pes 
setes. Tenint en cor.:ite la rrar;rn infl acionàric:. del sistema, resulta
evi dent que no sols hci.ur-��.n de tribu tar ter 11renda 11 els :r_)8rceptors :te l 
:::alari r.1íni1J1 int e!'profes ional s ino "�L,e, G.l riro:1uir-se at1.'.:;ments de sa 
lari -sem:r.)re inferjors o.ls at!():1ents del cof.'.t cl.e lo. vida-, els contrI 
buents veuran auo:1e11to.drt llur c�lrc;a i,;;�o:::itiva bò i llaven-:; c1isuinui'=c' 
llur �)o1er adq_uisitiu. On és l'a)robació !··el Concrés c:ue �:rescriLl la 
Constitució :0er a c:_ua.L,evol canvi iL,�,ositiu? J!.3r altra bai1c1a, ,10 és 
facil fer lleis per a corre:::;ir lo. :iobresa. (1e l'EstJ.t si ac:nost [D.1-
casta en desrJeses iuvro::luctives i no in�resscr :::uanys clars, sci.nejats, 
lle ucers, securs i o.u e estiuul in la 1n'od.ucci6. 

- Els i;.;posto s actual s són a:1t i-eco nò:.ücs, i:cr diverses raons:

a) Perq_ue llur rercepcio és cara. lTo sols de caci.a :,osceta ._�m
.:.;aca el contrib uent noi..és en va a _;;arar a l'Esta.t una. part 1.,ol·t; uer
ua.da per les des1)eses q_ue la seva· r2ca},t8.ciÓ ir.1rilica, sino ri_ue n'hi· 
han q_ue oricinen pèrdua a l'Estel.t. Vesi's, rer exeI:i1üe, l'enorJ:,e bu
rocràcia, directa i incUrecta, que a tots els nivells l'Estat ha de 
soste nir

l 
des de la· fase recantadora, llassant per l' inspectora i o.ca 

bant en 'executiva.. I tincui's en o::. Lipte ,1ue l'acci6 efica9 dels -
funci onaris només es })Ot exercir en contribuents de relativa uoclès
tia econ6@ica ja que els JOde rosos disposen de  tota mena d'assessors 
i de recurs os per a mantenir a ratlla a.q_uests funcionur is. 

b) Perq ue, per llur pròpia naturalesa, no ·sols no· 1,oc�en evi
tar el f rau fiscal sino ç_ue el fomente n i )ror.1ie n. De fe-p, r:ioltos 
vec;ades s'obliga a les e1:1preses a for frau fiscül 1,er tal d'evitar 
la fallida o de que dar arraconades 1,er J)OC coi,1}Jeti ti ves. 

e) Pe rque encare i:x:en la producc i6 i di sriiin uei::e n el poder :_:,u
CJ.Uis i tiu del 95% de la 1�oblació, treballadora-consu:ilidora, provocant 
el subconsum,· la infraproducc 16, la car:istia de la vida i la derres
si6 econòmica. 

d) Perque, com a conseq_uència d'aquest encar.�ment, innow.bra
bles sectors rirod ucti us es tornen ir.1pro duc tius o irrentabl es. Això 
c;enera un 11oviment pr o-subvenci onista al que s'hi afegeix l a demanc1.a 
General de subve-9-cions per a tota r.1ena d'activitats. Beneficència, 
sanitat, esports, cultura, arts ••• tothou espera rebre ajut ofic ial. 
I l'Estat, que també té de lJa.=;ü.r salaris augrnentats i ad(_;_uirir o.rti
cles i serveis encarits, va se;.;nre cu rt de diners i a l'acucüt de 
q_u ins ü11)os to s més pot crear o au¿;rne ntar. • • els c1uals són causa de 
nous encariments. Llavors ve l'euissiÓ de ooneda sense oontra1;resta
ció productiva i, per tant, _:_;ere rad ora de l' inflació i o.l tres incon
ve:üents. 

FONI' NATURAL D'INGRESSOS lJER A SUFRAGAR US DESPESES PUBLIQUES. 

Hom pretén que els contribuents ho.n de )o.:_;ar iL,postos com 8. 
cont rapartid.a dels beneficis q_ue reben de la col.lectiv itat. Això no 
és així t ota vegada q_ue aquesta contrapartida ja la paca rer enda
vant el contribuen t amb el benefici q_ue la col.lectiv itat rep �d.
cies a la preslnoia i activitat de cada individu

1 

També es pretén que l'objecte dels iui,os tos és la redistr ibu
ció de les 11rendesn, procurant redu ir l'acur:iulacip de ric�uesa i in-· 
crementar els benefici s socials 2.1er mitjà de les 1espeses pÚbliC'_ues. 
Aciuesta idea, més dema�6gica q_ue cien tífica, és facilment rebo.tible 
i només fa falta· veure n els rasultats Jler a c omprobar q_ue �s folse. 
i contraproètue nt. Els ir.rpostos cas tiguen, sobre tot, a les classes 
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que viuen del treball, oo i _:-ierr.etant que sep,ueixi!l enri::uint-se les 
més po0eroses. 

La Única ra6 q_ue :·o·ria justificar els ir.12:)ostos for2, la à'Efo·ser 
el 1.1it jà. .rer a c¡ue l '3stnt ·,o�:11é'.; satisfer l.e s 1es�ieses "'LÍblfr, ues. 
!;erò 3.c1uesta .ra6 ta. �é r·t1oi'l2. inv::'.licl:.i.dct :.'el tot que en lês llei� de 
1:'1. 7�'..',::;u::,o. n'hi ha 1rn2. ('1_:e deto�,in2. C'11e J.'E�'.to.t è.i:-_-··o:-:i 1e la ri:-ne
c,o c-r1f1"c1"en -'- --e.r '' e· '·1··, . .,.,.,.,... "'nL-e'" -'- e,.. -nocec- 01"-'-"'tS Se��º ª·e�'·, d'i,_; . --� ...__1,, i.J �).._.. ...... . ;:i ..... 1_, .. .L ....... _ (.,l.'� l ,J L, .-, ,__. ,.:>. U.;... ·-' ....... V ...... .1 l. ,;...1.-

fr i::,��ir el dr et de 2·::·o ict::>.t. 

:Sr: efecte, si ::.cce· ·�e .. ï c·uo corre� òn a cc..c:et.sctl cl ooe si:··ui seu 
.l. renét:::. 4.e lo. terrn corr3' - JC. _-_ L:. C '.)1.lcc tivi tGt, ".lle -és ,ui l:::.. 

, 

creet. J'Tul.la o i:1 °-i··nificc.,l'c a l�s: :3t·itc:.:: :·obl2.cion:;, 011 '"2.ir ebé :-:o 
t� :1 n des�·.eses · 1bli-:-:_L1,es, c:.:ei:-: �·�-n:l.lelé.:. .. 1en"c a ò ac:uest�s i t·,.:.Ti
bo. a c:ites e:·:tro.'·:)rct±nài·ies a lo.s .:.;rc::.;.1:::; urbs, on�;:_, .. bé so!'. c:ran.s les 
des 'esos socL:.ls. De L: ... ,::i.-'.:·3L:�-- n:i.nera, la. rend:. neix i creix nllí 
:):1 Í'::.sto:t i:wertei:: di.:10.:::--s 8'.1 : .• i llores s-'.)c ials, ca.rre"cei,3s, .:_'Ccl1-
t��1s, etc. 

So.l di:;_· c:ue la recs._ tci.ciÓ de la ren.da 1e la terra jc. fou :1ro�"u.,:: 
::.::::.·:1.c.. e l  �e.:_;le �-x1ssa.t :::-nr l':: .... 1ericà He:1ry Geor:.;e i !.:'u_ lica en o.1;::;c ms 
)aïsos·, e:1cc:.ra c_ue :--.o d'um ,.enera to'�s:.l ni e::clLL"i•.-u cou :'.:'ora è.e de 
:::itj¡ ... r. Els �\ercec1tat::;os més al�s è.'a�,lie[;.ciÓ d'aq_ues� site:.ic: són -
ols ·.�e :uêcia (75%), Suü:.-�a (GO)) i Gran Dreta,iya (50,;) • .A.j_:;-:6 és de
�:,;t o. �·.1e lo. SUi;resiÓ ,:::: tot iu::ost i llur substitució �:,e r la :0 eca!:�
t .. ció de la ::-e::da del sòl en favor de l'Estat troba Greus resi stèn
cies ja CJ.L.>e és una n::iva conce:'ció de la societo.t i de les rebcio:1s 
.s::icb.ls, conce)ciÓ �·_ue lu de tr::ibar sui,ort en b cenerci.l co:·.,prensiÓ 
-1.e lci. :1.ecessito.t i de 'lo. veracitat d'a(1uesto. posició, i o.ixò rcq_ue-
1�oi:: te. :1)s i p;;.c iència.

COiJS:SQt!E:JCI�S DEL srs:;:.z� . .A FISCAL 

31 ;.,onopoli de la terra, pe r un cant6, -base d.els de.iÓs uonop_2 
lis, i l'injust sis-::ei . ..J. fiJcal, _rer altre, dónon cou a resultat un 
crei::ent -::l.esor dre ec onòriic i, cou a conceqüM:.cia, el dosordre social 
j_ '..,olític. Sls diners i el )Od.er es concentren en uans d'un reduit 
:1-:).�:bre ::le _;:Jers ones, auc;:.,entÜ Ja desicualtat socio.l, el r.1alestar, la 
subversió, la clelinq_üència, la corrupció, el vici, l'enferuetat i, 
en defLli ti va, les das:>e sos pÚbli �:.ues. I ai::6 coLl)Orta un 11::)U ac.:s
:;:ent d' i1:-:_:;o::;to s. 

�òarodoxalJ.ient, quant raés ,::;ran �s el _pro::;rés rAs c reix la pobr� 
::,a; hi ha un 1,araLlelisue entre l'in creuent de lo. riquesa i l'incre 
:_.,,nt .:le lu. )Obre sa , col.l ;-.1 fos una calB.r:ii tat natural. I això no és -
1)8.S crnl;ia j_e la r;atura ni del destí, sine de l'error en l'actrnciÓ
hur:nna ja que, fina.J.ment, tant l'home co.:-.1 la societat tar..bé forr,ien
:..a;,t de lo. natura i a.questa, coL, ja di¿:;ué Roger Bacon 11 110 se la pot
do: .. inar r.és que obeint-la".

EL VALOR DELS n�;ys

Gna de los wfa ir:1rortants conseqüències del siste1i1a fiscal Vi
cent és que el valor del sòl puja constantuent, nolt 1,er sobre de 
l t index del cost de la vi da. Coi.1 s'assenyala en el ;,:ac:iÍfic treball 
titulat 11 Preus del sòl a Catalunya", d'Ernest Uuch i Joan Gaspar · 
(Barcelona, 1972), als Estats Units, entre el 1948 i el 1962

1 
l'in

dex no; . .inal dels preus d.els terrenys ur bani tzats passt. de 100 a 259, 
.. :s:1tre q_ue l'index del cost de la vida du rant el mteix ::,eríode no
:.1!.h, �:,ujà a 125. A Europa, el fenò:.,e n �s se: .. bla.'.lt: ..l lforue=:;a, d'un i� 
dex 100 el l93'J, es T}assa a 200-300 el 1958; a Dina.nu.rea, Dentrc els 
:,reus de.l sòl :·o.ss;:nren de 100 el 1957 a ::;50 el 1953, cü cos:: de la 
viò.C\. no llavic. :Jti.,1at nés c:.ue a 115; c. Fra:-iça, lo. ;uja del :,reu del 
sJl entre els o.nys 1950 i l9G4 11[.'. fet o..ue els ,.r.::-eus es nL1lti:plio�ues
sin de dèu a q_uinze vec;ades du:cant aquest j_)er1ode, n1entre c:.ue 1-'in
dex del cost de la construcci6 an1b prou feines si e:::i triplicava. A 
Espanya s' hn passat d' un index nor,1inal de 100 el 1950 a un c1e l. 000 
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el lg63 •. ··,.ariò l"'·o'r¡ez ;·or..{,., "L"' h-, e�t,,�i t ,..., ·,"'lÍ�O"' �e <:",-,.,t,., !
--, � . ·...:r •• •. -� ..... , �·� .¡;;:;. � ........... ·- ��...___" -- v _ _ ....J .._,· • .1. .... ... )(,,.. .,. .... '-.. ............. ..r .. :-

ta, ae radrid, h:l. to:-bo.t cµe· el valor del s61 2u �'·::css2..t d'un :!nde:: 
de 100 e l  1931 a. {32 el 10139. L'aL,� .. ,ent _:::8.irebé f2.lxü6:::: del cost dols 
terrenys é.s Lrn f et t:�':. �·tÍblic 1 notori que :io ca.l ::,:.:�s a�,ort.J.::.· :.:efa i.:i..:.. 
for:?aciÓ e stadístic2. .r1er a '.'.!.e::ostrar-lo. Els e::emple::::, bò i �rcri dic::::, 
enc are:. (;.Ue ga.irebé L,creiblcs, �ue es :-,o:!rien o.�,ort.:J.r sob!'e l'au.31.1e�t 
de cost dels terre:1_·,.s i la � icc:.resca è.e l' os�,ec:..:L1.ciÓ en terres ,x:�-.li 
ri o. ràs;i ne s i pl(� in es. 

:";ec:::ins dades de lo. Jorsc:. 1e lc. Pro:·iot2.t; Ir:rnobili�r i:..:. de J;.:rcelo 
n,.,. l'�ny 1909 G" v e"l."'11 e·1-'- re al+res ·,e1- l'ecct1'l r,,-,.,...C"' ,1e e',... lle -

�' e.l. 0 • ....., ) .l V..... V-.. _' .... ·- ,.. J '-''-• .._, ' ...; ._......_ .. � ....:> ....., 

10.000 par.is al carrer è.e Sant ,'.nclreu ��er '.";. 700 :,essetes. Sl :jre u  l)e:::' 
ra::1 q_u adrat era de 2 �;essetes a·lc ca!'rer:::; d.e :·r:>ven90. i :1.e Sicília, i 
de 3 :)essete:::; al ·".e 'rik i Vilà.. El 1072, sec;ons el trJl)all :le Llucl1 
1 Gasr,ar, és d.e 1.coo iJessetes i de· 300 a 350, res--Jectiva;.1011t. Rerre-- r r - -

::,enta. u:i aucuent del 50.000 ;J al 10.000 ¡a e:i.. 6:3 nny.s, tan cs�:ectc..cu-
lar cou el d'un edifici del �:1s seic; de Gràcia c:_ue, cor.struit el 19-:0,
va costar 500.000 :_,e�;sétos i q_ue el 1970 estava valorat en 70· r.lili:ms
(Vancuardia 10-12-1070, pa:;. 48), és o. dir, un :..w::;uent del 14.000 �
en 40 anys. 

Un altre cas, a :.::.:..c1rid: El Hl50, a lo. carrete:-o. ò.'E::t:-e;.:s.cluro, 
hi havia u11a zona ;-:ue s' h;.,v io. declaro.t de futurQ u:·b:..1ni tzac iÓ. �l ,:10-
tre nue:.drat valia 5 ·1esse tes. Pero r.iés tard es vo. con.'.:".truir ol fcr!'c
carrfl suburbt. que _,Üssc:c.·ic:. ::er a.que lb zona i el 1SG3 cl : .. c"cro ::uo.
drat vaHa ja 250 �m::;setes. Zl canal è.' I::::nbel II vz. � ort�,r-l,i élc,,:,:cés 
l'aigua �;otable i el ter:-eny es va tornn.r a revaloritzo.r, �::;ssc.::.t a 
520 =-;essetes/r.1etre. L':.1.ny 1064, l.J. Cou�)c.nyia '::elofonic-:1. v2.. c.Jns�rui:::
hi una central i e:: vet.ren iniciar obres d' urbanització en �:ra11 c::::ca.
la, aub el o_ual e:::. va 1)o.ssar o.l _::,rau d.e 2.600 :,essetcs :::etre. :Sls 
afortur.ats inversors q_ue l'a.'ly 1950 varen cor.1r1ra1· aquells te!'rcn:rs e::: 
varen trobar que, sense :fer-hi r es el l, noués c;rà.cics :.:i. l'<::�ctivit8.t i 
cils diners dels altres, cada 100 pessetes se'ls havion convertit en 
52.000! 

Si això passa en e l.s terrenys urbans :i.o cal dir clue cèuclcor.; se;.1 
blan t ocorre en el�; ter::"enys rústic s. El lCJ74 es va denuncie.r a l '�Jlñ 
ta.cent de Sevilla el tet de que a l'hisenda 11 ?aluetesu es varen ven-
dre a l. 000 pe'Sset8s Letre �:u2.dr2.. t terre!çs valorats localr:,ent a lG 
�-e ssetes metre. 

:El 1977, la d.uq_uesa d'Alb a, a;_,b l'anuència de la Dirutac ió de 1� 
varra, que res)aldà els crèdits a 540 far.tÍli es (2.ue hi vi vien, es VG.. 
ve:1d.re ner 125 ni lio:is de nessetes les 2.500 hectàrees· (25 l:ilòr:etres 
q_uadrats) del ten.ie de Baiêorri, c. uns :neus ,:ue· osc il.la.ren entre 
les 30.000 nessetes l'hectàrea de secà i los 100.000 l'hectàrea Qe �e
cadi u. A que s tos ter:re:: }) ertan/ie n a la f8Lilia Alba des c1.e l 1514 en -
qu e el duc d'Alba, ::liricint· els exèrci ts d.e :c.stella, es va :i.:'.odera.r 
,�e l'antic recne de �!avarra. A la casc. <:tels .Alba els rerta.nyerr c::cara. 
des e:1es de ui l ers d' hoctò.rees re:)a.rtides 2,e1· totn L 2'0 nínculo.. 

Co:.1 diu l'escri-)tor catc.Jii. Bo i .Juscafre sa ("FW.c :1c te:::-ra, Je ::1.::
::.ini i de llibertat,,- - 3c;.rcelor,..c., 107G), Es�)a.n:r2.. és l'ur:ic E2t2t :1.cl 
continent on enco.Ta es r.1:.1.."lté Íntecre el secul:::i..r 1:J.tLf'L:t�di, anb l)�.'D� fe 
tats de i:,és de 70.000 hectt3.rees (Duc de r: ec1in�·�celi), en 1,. r.i;::;jo!'i:o. -
de l es quc.ls seria l·lolt difícil de justi:'ic .. r-ne el d.ret d':.:-.cJ.::._1 1 icició, 
llevn.t de les aè.cuirtdes el se:::;le ,::�ssat, aub tre.n-:-es i "Ocs dj_::.e2.·s, 
l'l"'.)Ce:ients de la 

4

desa;,,ortitznciÓ dêls béns de l'E::=�lésia: 

I què hi diuen sobre això els nostres l)OlÍti cs? Heus aqui un r3-
sum e:rtracta ";; de l es re s nos tes clonaéles !'Cr e.J.r;unes c1e les no:: ·eres ��� 1: 

, 
. 

:::::>na.li to;�s �,oll tic.,ues: 

·Jo'.;e; .Andreu .:'tbellÓ .- "Cal declare.r de :pr:::i �·i eta t �·Ú�:;lic2. e l sol
urbà ... 

Jo:::-ep Carles Clemente.- "El s61 no 1,ertany ni u l'Ectat ni al mu 
nicipi, ni taupoc a l'individu, sino a la societat". 
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Jóo.n Cc:;lor.rines.-· "i.a' terr� és �n-o::_:iottt'c couun:..t"• 
Josep I'a.11.ach '(c:.d.e.:,.) .- nSoc pa;:-tiè.ari decidit de 10. r.rtrnic1-

7•ctlitzaci6 del sòl". · 
Joan Rc.vent6s.- "C;:ldrè. lo. m11nicir,::llització c1.el sòl urb� i 12. 

c0r¡arcalitzac ió �el sòl d' e::.:�·.nsiÓ urbana". 
,Jn.u::1e Serre Gasull.a ( c.)t.e.11.) .- "La t erra no 1'11..'.. Cl'eS:.è.a cap 

hone ni ha e stat crea�:o. �,e:·�ue si:c.i de ce._:; iriò.ivié!.u os1::eoi2.lr.1ent; 
L re:-ida i el valor de l;:i, te:::-ro. no e ls c::-ea el yiro�;i-3tar1 in:ividtnl 
uent. ':'ota la .:Bnda ,a o:;se:-:t crec.è.a constc:.ntment · 8:::' l::i. societat i.
l' ay,'·:J�·i a.oi ó pal'ti cu l :.::ir è.' a,:ue s ta re:1dc. és una co n.stant usurpació••. 

�:1 ho.n pòlÍtics ;.,és cbrividents <:,ue altres. 2::,erò um cosa és 
certa: si l a  renda de la tel'ra '"º va a ,urar a la col.lectivitat r,er 
tal de que aDb ella es suf::-acui� les do;9e ses póbliçues, sina �ue: 
1,el contrari, és objecte de lucre o �:-rofi t :¡_)ers o:nl, es dona lloc a 
les injuctícios que só�1 la bace dels í.Jalc de tota r:e na ,_ue sofrei:� 
la societat i r_uo cado. dia fan ... és dur a i sordiè.2. lo. vi1a :;:,riv::,da i 
la social. Sense justícia no 1)ot haver-hi ni pau :ü prosreritnt. 

":i voler.1 ser clic;acs d' ua fu'cur r:üllor :;?cl::; nos·�ros fills i com
:,lir la tasca ,_ue ens dejXJ.!'3. el destí en aquesta nova oto..:,o. :üstòri 
ca, c:.:'inposa l'an8.lis i ::1.e les teor ies, y:ir tal do rebutjar les pr0.c
t i:iuos ancestrals, do lent es i caduç_uo s, i for;.1ular-:1e G.Lib clarotat i 
f·;r;·.,esa de noves, est'.:..blint objecti us e-.. llarc; tor::;ini �:er tal de po
d0r arri bar-hi sen se r·r-:::cipi tac ions :_·;e rò tauoé se:i.se reto :1cions. 

I no· e:::: he1:; de li:.:itar o. a>licàr aciues"ces· idees entro :1os::-.l
tres s·ols. HeL1 de porté.ir-le a L".adrid, a Brussel.les, a les l;Q.c ions 
':.:ni eles. La inco::-_:)or aciÓ d'Esiianya al ;:e:·cat Couú no e:1S .!_-:El ruet solu
cions ai lla des. Les re lac ions i els 1;ro ble;;,es econò:.ü es i ::=·olít ics 
�'.Ón i:i.ternac ionals i taJJbé ho han d' e sser les :1oves '.)ràctiques i so
lucions. La refo;rr:1a CLlO pro 1,o ser.1 ós necessària· no solc Ci. CCl. tal unya i 
a Es_pa nya., si :10 taii1bé a Eu r ora i al oón s encer. 

A la baixa Edat uitjana, el C-:msolat del fJar fou una insti tució 
cata2.ana cue nereixé l' adi.liraciÓ arreu del ;;16n. Cé'.talunya ha de tor
na.r a éssêr capdavantera de l ::ro crés. '.í:'é homes 1 tarannà lJCr a lo
.=;rar-ho si ens deixondir:i i ens ho :proposen. 

03J3C'.:'IUS DEL HOU SIS':':SI.li. 

Cal restituir el re s_::,ecte als drets na tu ra.ls fonaaentals: 

1.- A la vida i, .)er tant, a. l'ús de la natura. Icua ltat por a. 
tots, :m aq_uest dret, roco:ieixent el dr et de .:7o ssessió v::rò ::o el de 
::ropietat absoluta dels béns naturals (terres urbo.nes , i:1d.L'.S-:;2."'iols, 
;..ineres, ci.c;r!coles, sc:lts d'aic;u a, iüatces, etc.) i re'CO..)'cant lci. :?:"en 
a.� com a font d' in:;ressos �er a les des�eses :::,L1bli._ues.

2.- A la :1r'.):¡iietc.t. Gara:1tir a co.fü¡scú el �ue si::;ui sou, c.bo
lint �,ro.::;ressiva;'1ent tots els i:.\v):::tos c�ue cG::itic;uen el treball, 
l'estalvi i el consuz;¡. Al r?atci::-: te;ris1 su:·)ri!Jir tots els UO!lOl)Olis
artificials, c:.ue són �:n::: �'..l ti'e :f'orr:1a è, c���1olU.c ió, i :,1unicir,alitzar 
o n�,cionalitzar els nonol)o lis QllC l10 ,:i:;t'.in :ricr na-:;ur;:;.lcsr., si bé ce
di nt-'he l'explota.e ió o. e1.:preses TJ ri va des, i;1és eficients que les ofi:
cials.
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:5.- A la llibertat. Revisc.r 1 o.nul.lar t:it� .. ,::na de lleis i dj.s 
:posicions <1e caire diri.:.;ista, a t"i d.e ,'2_ue lss ::c-:ivitats �e l'Estat
es li;.1itin o.,le� c:_1:e 11' só:: rròyie�, cor.i ::-er c::é •. :_·_·le, L s�·-lva.:uc..:::'à.8.
cle l'orore .rublic 1 l':u! •. :i:üstracio de ju-tíci::i.; :::::-ocu111r, que es re 
dueixi o.l ï.là:dr.1 lu. bu:'ocràcici. 1 V"i�ilar .. i:1c:c::.osarnent els � ressu_:-:os::
tos , a fi d' ev:!. ta r r.al ba1':.: t�.,e :i.. ts. 

�nun treball del GrL1·-. d':S�t·;dis :�sc-:·,soz fet rece.:tne!1t o.:-,-.::.'-
ce, O"" ("'e�e b.,..e lr,7 .-') ... ,,..,;:,�e"'"·lavcn 1°"' ·'1·.,..1·c··l'-,, -'- c- de ·l""i '··e·· 

-- ,;.� ;...i.. • ,. - � ... J -' <......J..::, ··,.;'-" - . .. ....,..., 1..... .. l -� v'--.. V,;;; · '-'-�--..:. c......-

CiÓ ac'._;rlric.. C:.Ll8.:1 no è::iste::.:: cG.:· :1-::::::e er:t:c·c el Tie,::) .. Gtl'e c'1.ê L::. :·ro ·io 
·cat i el C:at:.istre i qL.:o.n, .J.è.o ... és d'a:_:uest, -�Lèe _e.rto.,.;.r .::::.1 I�i:ü!"i".;c:'i
d'!:isenda, exist3i�rnn l'Ix:,.;itut Geo�ràf'ic i Cc.tc-.stral (Pr8sidè.1cio
del Govern), el Sens A.c_;r.:i.ri, l'Inventnr i de l'Olivar, l'I!1vc.rt;o.ri
dels Fruiters, el C;..:.tastre de la. 'Tinya, cl �cr:s ::01.s C{t:tics, cl i.2.
:)a Hucio�l de Cultius, el P.e:=;istre d'Ex�üoto.cions :·orcines, el Ro
c..;istre èl.e 1.:Uq_uinària Acrfcola, el Rec;is t::..·e do ... onts ( �:el 7..ini steri ·
d'.Acricultura) i altres Or::..;n:ú:::r.1es oficials :oo s'interfe:-ci:rnn to
tal o :po.rcialr�nt en llurs o.ctuacions, el c:ue su_;)o� una è.isriers::.6 
d' esfor9os i du1üi ei tat de desiie ses, sense co. ,_)tar -a:'.:'e¿;ii.1 :1oso.Lres
un sens t'i de r.1olèstie s .: els sofe:-ts ei..preso.ris rurals, c:uc s'o:ti�)en 
d' or.,plir formularis i de facili -�ar dades esto.d.Ísti�L.:cs .:u.,b clestí a 
l'exercit c1e funcionaris �ue ho.n de reca�,itular-�10, estud.ic.r-;10, .:.n
ter�;ratar-ho i fi .1almen t ::-1�tblici.....r-h:i, cnire bé se;.:1,re ar:1b r:101 t ro·�ro.9
i se:1Se utilitat per a !11.'.\'.;Ú. 

Cul suprii.1ir tanta è1::�licitut de sarveü:; i fer ;.:::-:. cc.t:..·.strc ber, 
fet i no é�ols dels terren:¡s :.:i.c;rnris, si no de tota clc..sse de ter:::-es, 
se;o.ro.nt el valor del sòl nu i el de les :-li llores fetes -:!2-::.L.:nt, és 
a di r, no barre jan t les coses i ... �:c ri ble s ( sòl i subsòl) , · dels tre
b<?,lls efectuats _or l'�10:;1e (nivellacion.sl c2..ne:.litzetcio�1s, 7.e::-f'o:-2.-. c1ons, J)lc.ntac ions, edi'f'1cacions, etc.) es: dir, les coses c:uc arno 
cl te ... :vs es destrueixen. 

Gna vecada olaborat aq·.tcst cato.stre, es 2iubli�:ucn les -,-alo:ci
cio ns per tal de que :::,uc;u in ésser fetes i re s::,l tes les iJ.._ ui:.;n:.:...cio:1s 
:)ertinents. 

La sesona e tapa consisteix e:i a..r1.2.r s..:bs tituint els actu:�ls i:.:.;o.: 
tos �e r la recapta.e ió de l::1 renda de L terra �1�:a ( sense .. 1illo1·es) ;.
:,1 co;.1ençaroont bastari<.1 un rietit tant ;ier c ent c:u e s'8.niria o.uc;r.1en
tant l)I'OCressi Vélrient al r.iateix ter..ps que es traurien els ii.:)OS tos· �·e 
tuals co1..ençant pels ués :1ocius, cor.1 per e:cernl)le l'a.nor.1cnc:.t I.;t.::.'.P-:
( IJ:1puesto sobre el rcndi::1iento del trabajo _::ierson2..l) c�ue J:B rr.n els 
sa:.aris dels treballadors, i els i1.1:�o.stos indirectes, que c!-icc.rci::er.: 
3ls produc tes de consum. 

REP.ERC US S IOlIB D' A�li'ES'i'A REi.i'ORi.A 

Les re:ercussions, beneficioses com és lòcic esDerar quan les co 
ses es fan com cal, aviat es deixar ien senti r: 

-Els jornalers, els 1.arnvcrs i els as:ricult ors per 001.::;te 1,ro_;1i,
crans i pet i t si 

no haurien de rel:urtir-se aub :1incú el fruit de llu:::
treba 11 i a.e l ur capital (eines, llavors, bestinr, etc.). A.rlb la>�
tita servi tud <1e l)aear la renda -1.1olt ;oc crescuda-, :-o::lrien t::-ansr.;2_ 
tre llurs car,rns als seus fills o traspassa.r-los a o.ltri si desitjo.
ven canviar d� lloc o b� deixar de tr·ballar el e�.�. 

-Els actu.:1.ls :)ronie-:;aris clc terre�rs i�O::lrie!:. se:iiir esse:!t-::e si
ni:d ho desi tjavên1- oo n ·tal le �1a3ar-ne la renda. I, en ex:.nv i, se:.;ul:_
rie n essent seves es millores qua hacuess in e:'ectuo.t 1 en percebe
ricm el e orresrionent euany, no í.:crrrn t ner i::mor.tos. I si llurs ter
res, al no ésser sufioientroont ex�1lotades, no els 1erl·letien pago.r-ne 
la renda, els q_ued�ria el rocurs èl.e cedir-le a c:ui volcués ernlotar
les adeQuadament. 
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- Com que· ninc(1 ,·::ldric:: �,a,:_:ar re:1dc: :0er terre� sense e:<:_:->l::;t�r,
:1 :mu ri,:i. raol ta terro 1 Hure. IJ.�vors, desa.,are i:tent e l valor especu 
.1::;au, ::_ui volc;ués ocli:'ic�.::- no ho.urin. d'invertir, con a!'a, lé). 1�rt -
1 1e:.' i.:-. o:rtarrt del seu c2':ital eri. l':ldcui..,ici6 èl.cl sol::'.'r. ?odr1n dedi 
ce1.r �o:�::; els seus diners-: l'cc1L'ic::-'.ci6 i :.'.. les Lrntal.18.cions; 1, -:
des7,rés, ::i.n:.�r 2'Cl.'.:��nt L"'. ren.de:. del �òl 2,erò, en co.nvi, ca.� i:':'Ost so
')-·"" l'e'1 1º1' iccciÓ D'::i."tleC'···,-, ,,�.,,·,er'-1 .-t·ed'• ..... i"' ... ..,lU'"'l0 ",..,, 1- l'·-"'r.r·oi·-·o's • .L'-" u ....___ i. • ,

4 
.,�_t v-.. J.,r...i,.. ... c .. · __ .., -".,L. C... i->V \J -...,1 ............. u ,;....... - . ..> .i\. 

�'::-Jblc .. J. de la. vi ve.:1dci. 

- W llei de bro :i::e :· �:o a "'fru i o D ri Lle i:r: o.l n 2-'D le .2c2.::.�i r u c,cl�l� ic� :t 1J0 
li&, jo. que, en luve1�-:1: .�Ós lloc� 1e treball,-hi hauri� -ti'.'Lr.ti:t cor,1po 
tò:-:cio. entre els �.::i.t:-o:-ir: co.: e.vui n'hi l:a entre els obrers, i o.i=:6 -
f:'.::.'iJ.: u.�ar els sL·�J..nrf::;. :, _ ::i:.' :.:·.lt::.'a bund::i., a. l,ha.vcr-:li .. :oltél. "cer
ra lliuro, C;.L:c.:L::evol e.s . ::, '.l'i-.:;. c::irn·e1,tir 01, cultivador autònou si o.i 
�:i 1,o �-rnfe:-io. • ..t .. c1uestu ::;ori:l L.-... verta.dor:1 lliberuci:S èel :.B:-cc.t '.::eI 
t:-::iba.11, .sen:-;e necessi"cc:.t de lci. coacci6 sindicJ.l, :)or l::;, .. üllora. i 
cl :.1;::;.:1".;eair.!ent cl.e bones co '.l'..:.i::: i on::; L: borcüs. 

"'e"···.··1 �"'1·--0";.-, l', . ... ,,,, ·"orço'cc 'e''OUe ...,u,· len"·�,,-,t ·.·.-.-.--,-.�e·-s1'V"' - LJ .Jl,-_;_J r...4..l.......,, _.\.. ....._ -� ........ u"-"- .1.. �-· ... · ... i , .....i. :...¡l- ...... v'-"".1. .... ..:.··- .J'-'� .._, c•-

. .1e nt el :)oJ.er G.dc;_ui.si tiu te lo. :�ent ( co.1:lris mes alts i 1,reus r.1és ' .  ' ¡· l . , :, ,:, . .J.. .. , ,.:¡ . ,  , oo.L::>.sJ, :1 .mur1:1 :.,es ,,c, .. 0..:1 ..... 0. i, _¡:or ua:11.,, ;;:es _l:·1'0· ... ucc101 ues atru.c
ciÓ :_,er- o. i:wertir ca�itals -::_ue dei:;:arien d'e .. ,i�;1'ar- i I.iés llace clo

",; .:-e ba li • 

- �ls indu.T'.;l'ialc i el::: co;.:'.)rCillilt.s es veu:-ien lliures cl.e les
trabes fL:cJ.1:::-, del cost 8.d.icioml -::ue aL:ò :-e-re.se.n�a i è.::il:s ü.r·os
toc :ue, evidentne.:1t h.G.cl de :-e�e.:.'cutir en el preu de llurs artic-:; es
:··2r J. �'oder defens�'.r un ;_1a::.·:�c -:!e be :-ief'ici q_uc ju.::tifiq_ui l' e::istèn
cia de l' e:.1_pre sa i a.sso:..;uri 12. sev� ::e1' ... al1èmci o. futura. ,Jal teni:.:' en 
co .. :�t::: c-,ue aquest es un è.el::. fci.c:ol's d'er:.carirJent dels ..1rticles, és 
a dir, de la carectia de l;: vida i de la in.suficiència dels calaris 
�el tr·;ballaè.or, ciuc en dc..rrer teri:ie, )asc. ols L.l:ostos coL c. consu
ui:lor. 

- 3ls s_ue té11.en 1cofe:::;sio::1s lliborci.ls (advocats, banc_uers, :.:ct
�a:::;, intelectuals en General, artistes, etc.) no sols es �eu::'ion 
lliu::-es d' ü::,ostos directes sino ta:.::)é delr; i:1è.irectes 1ue c�vt:.i .:;:,ct
·�:ucn, sense a.c1Jnar-se'n\ co .. i o.. con.sw.:idors. :a hauria un rec.l ostí
.. :L.l l'.Cr c.. l'Lrresticacio 1 lc. cre8.ci:5, tant en l�s ciències coi.: en 
L. icdus"'.::ria, l::s arts i les lletres.

- L'Estat, la Genoi·ali-:nt i ols ,i.jun21:Bnts es veuric�1 lliures
�10 lu. co:.:plicc-.ció actual d.e llurs f'i:w.nces, els artificis del frau, 
.L.:. ::-esistència dels co.:1tri buents, la trar.n inextrinc2.blo dels iDi)Os
:os C!. C'!_Lle ara ténen de reco.::-rer 1;er ,:uedo.r cetllHB curts c1e d illcl's. 
:·.1'.10 :u})3S obtincutc per foto:_;1'&:;1etria, o :::i:_;ui uitjr,n9.:::i.11t fotoç;rc:fi::: 
o.è:'ia, ninoi i)o::ria ar.mc8.r ni un )aí.l c:.e terre�,. I lu v:.�lor:J.cio, ox
:os�.d:::. i Jublicada, és susceptible d'ésser reculada democrò.ticar:cnt 
o;;t:J.l v irurt bur:Jcràcia i di ri�;i si.1e i rea.urn"c les des.:::eses ,:e l' ;·;.cli;ti
�1.i �::';re.e:. ó. 

- 31 s func io1uri s ·úblics veurien certa.::1e nt r.:1ern:.i.t llur -cx1er 
cobre l:.,, �-ent ja q_uet hÜvent-hi r:11s. justÍ?_ia i nés lli�ertc;t,-hor.1.no
::uedé.,::ia a e�:.:,enses de llur favor1t1.sue. �erò, en c�1:w1, 11..:.�vent-h1 
Liés :i.. i.ocs de treball en el sector �,ri v::i.t

i 
� oJ..rien rB:1unci:.:..l' u lo. fu,2

ció rú�)lica i 01,tar a 1:,illors sous q_ue e s oficials. I eL; q_ue per 
v::icaciÓ sec;ui::-sin en lo. funció l)Úblicu, veurien llur labor ués afc..vo 
2.'ito. i .1és aineciada per un r,Jblic c;_ue en el n::iu sisteLi�-'- es sentiria 
ser.-1 t i ::.1ssisti t i que è..isfruto.ria d.e benestar. 

Al r:, dactar aquesta cor.1unicac1ó s'ha fet un estt<,r9 d.e sí11·�'.Jsi 
pe r a poder presentar clobalrnnt un }Ü¡_,: nte j::tnent racional i nou en 
el c:l .. ,p d.e l'Ec:ono;:üa. k Jre·veto.t del t::,ebc.11 no ha :)sru�s deser-vo
ll)Dar suficientuen t r:iolt.s dels se u,; punts, (�lle requeririen un tracta 
E1ent rnfo a..,pli ::,e::.· o. és ser co _r.sa ts ::üe no.,.:ent. 
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Per aix6 :ter.i vots perque el ;iresent Con¿;rés Català d)Econor,11a 
no sit111 un de tants C011Gressos intrascenden ts que es cel.lebren 

arreu, ben al cont rari, que sicui la guspira que encenc;ui una nova· 
inquietud a la Universitat, a l es facultats d'Econòr.liques, de Ci�n
cies social s, d.e l'Educacio, a t'i d.e que s'hi portin a terme tre
ball� d' investicuc16 econòr.1ica, rrnra i ai:;licada, sociolòcics 1 juri 
dics, 1 dels quals en sur ti el ressò };Opt.:lar Que t::::c i passi ble anar 
canviant les coses per la via científica 1 r,olítica. 

lts una bona orortuni tat �;erque en o.questa nova etapa :11.stòrica. 
de renaixeme nt brollin a Catalunya les noves idees que ha,. d'a;Jor
tar, arreu ael món, noves esperances de justícia, de llibertat, de 
benes tar i d'un 1,rocrés més hunê. i espor.:-;at dels r.:als que avui e:is 
afliGeixen 1 amenacen. 

Barce lo�m., r.uic de l 1979. 

I-'ROI'IEDAD Y Jü3TICIA. RE:ITA DEL s:.,-:ELO E LJ.>u�S'.='OS 

- :EJEl . .FLOS DE üNA NUEVA ORIE:JTACIO:; FISCAL EH EE. UU.
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PROPI.80.w Y Jü3'I'ICL\.. RE?:TA DEL SUE.LO 2 LI?UESTOS 
=�=�===�====================��=-===============�-

Para. sn.ber ni una riroilie<la...i es just,.i o injusta, :p:riraaro hemos de averigua.r 
el furidarnento mt·Jral de la pro�Jiedad, po:'que ni11.,:_;tln derocho puode sor justo 
si so opone a las leyes de la 110:;:-al natm•al. �ropiecla.ü sic;nifica "el derecho o 
fe.cultilCT de dis:tonor Je una co::,:.1 con e:cclu3i6n cle 13. vol1mt::i.d de otros y tle ra 
clama.r dicha cosa cuando est1. en 2X>·l3r de otro::i". 

-

E::. funda.mento ,ntu:-al de l::i. pro:pi.,úad no puode 3or: 

1 °' .- La do!'laci6n, concosi6n, co:.1�,1·a. o heroncia, po::.•quo todas estas cesio
nos puec:.en transni tir propiocl:J:.l, pe:ro ri..o <rearla... Na.die .::mot.l.o uQ.J..', concodor, 
vendcr ni le;ar una cosa que no ::ieci :1uyu. 

2Q .- La conquista o coa.cci6n, r-,o :quo Li. fmrza., que es una ¡\¡nci6n nate
:.-i al, no puoda suatituir el de::Jclio, que 0s '.ma. rcla.ci6n espi:r.it'..lal o men-�al. 

3íi.- Zl racto o acwrclo, po:..�qua el pacto pu2de tru.nsnitir o divldir la pro 
T.J::.-:;d.:J.d, Iiero no cren.xla. Si don o mts :per:Jon.:i.s acue:rdan ropn.rt:'..rse un objeto,
pn:;:>a la valiàez d�l ro�ni.rto dol objeto ha d.-3 pertenecer a una. de ellas, por lo 
:nenos. 

4Q .- La ::rr�Jscripci6n o e::tinci6:1 cle ue1·3cJtos, porque el derocho na.tm·a.l 
mmca. p1·e.;cribe. Los cr!mones els :To1·6n son "c3.!1 vituperables ahora como lo era.n 
c��ndo, veinte siclos atrAs, loJ cometi6. 

5 Q .- La prir.iera oc,ipaci6n, po:..�(ltle ocupar una cosa os ò.üiponer de ella :1 D.§: 
d.ie puede dis�·o:10r de lo q_ue no es au;fo. La sillc1 C::e un a.-::ieo no me pcrtenece 
aunq_ue ;¡o '1¿zya sic.lo el :;rioe::.·o on ocupa1·la. 

El funèiar:iento iw.twal de la ju3ta �)ropis.Jad de una cosa no :puede ser mAs 
e:.ue ol ha.be r l e ,la.do su 0xis tenc i a., sea. cre�nò.ola, :ma prod uciêndola. A<;! es, 
po::.·q_ue la c-'-·eaci6n o l)roducci6n J.e una cosa es una acti vidad do su creador o 
fll'o .uctor, ta:1 d.e ve:-ac: (l'-lO �l GS q_uion decid0 su existencia. No puccle haber 
r,ro�iedaò. del fl•uto del trabajo q;.io m.die rcaliza. 

ï.:o i'al to..r� q_uien a:.c-.c::u,ys. que la produ..::ci6n no ;mede ser 01 dirico fund anen to 
natural do la ;justa propied.::.d xirq_ue la producci6n no justifica. la de alguna.s 
propiedaúes que no son .:'ruto del trabajo, vgr. una parcela de tierra. Esta ma
;-i13ra. do JX)ner la conclusi6n deseada cl necesa:io razonamionto 003 recuerda el 
a.r¡_;umonto que u1n joven seilora emiüeaoa para obtener de au r,1arido un abrigo de 
pieles: "Si no me lo compras, es que no me q_uieres" -protostaba ella, demos
trando que su conce.:ito del amo:- inclu:l'.a forzosanente el recalo de un abrigo de 
pieles, ie lo c:.ial se podrí a sa.car la conclusi6n do que los esquiraale s 30n ma
rido s rnucho r.i�s a:na.ntGG q_ue lo.s m ci·os del Congo. 

El de1·echo del duerïo a disponer de una cosa :x,soída implica. el derecho o 
facul tad de destruirla o beneficiarse coUBuraiêndola, ta.nto se est0 consumo es 
rApido, por ejern:plo el de un alimento, como si es lento, como el de un cocl1e. 
Aho:;:a bien, el derecho o facul tad del hornbre a disponar de la tierra, consido
rad.a corno ma teri a y como ext<msi6n de nue stro planeta, oo puede incluir la 
creaci6n ni el consumo de la. :nifllla, sino u:ric amente su uso o explotaci6n. Pues
to que el hombre no puede crea.r :ú de3truir tierra, el verdadera derec'.10 de p� 
pieda.d de la tierra, fundado en haberla crea.do y poderla destruir portenece a 
la lfatura.leza o a su Creador, r.ero nunca al hombra. Ui en el hombre ni en la 
tier::.·a, ninguna seí"i.a.l dernuostra que alguna inrcela :portenezca a un determina.do 
individuo, mientras que la ex:Lstencia l!llisma de la tierra demuestra. un poder 
creador sobrehuoa.no. ''Los cielos proclama.n la gloria de Dios y el firmamento 
anu."'lCia la obra de sus ma.nos''; como afirman varies pa.sa.jas de la. Bíblia, la 
tierra es propiedad de Dios, su Creador, y a.l dMla a "los hijos de los horo
bres" no la di6 a ninguno en particular, sino a todos ellos. 

Por consiguiente, el derecho o ca.cul tad usualmente llama.do "propiedad da 
la tierra" oo puede ser mAs que una especie de usuf'ructo o derecho de benefi-
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cia.rse de la misma. Este derecho puada ejercerse em�lleando la tierra da doa mo
dos diferontee, a s:J.bert com.o modio do producci6n o sarvicio, o como modio pa
ra apropia.rse la renta de la tiarra o al ve.J.or que resulte da capitalizar esta 
renta. 

Si damos a la expreai6n "propiadad è.e la tiarra" al significado del prirne
ro de dicbos modos, el derocho de propiedad de la. tier::::-a. mereci6 justamante to
do el respeto de HenrJ Georc;e y merece el de todos nosotros. El "derecho o :fa
cultad de disponer de una purcela de tierra con exclu::,i6n de otros ,Y de recla
ma.r esta :;:>a.rcala cuando estA en poder de otro" es justo en tant.o que el uso del 
m.amo no psrjudi q_ue a los d.anAs.

Por el contrario, el pode1· le:,al para utilizar o oo utiliza.r la tierra, em
ple�ndola para apropiarse du renta o el valor capitali�ado de esa renta, no es 
un deracho natural sino una violaci6n ia la ley moral roture.J., esto es, de la 
justícia y de la libart�d. En primer lu::.u-, porqU3 este poder le�al permita a 
un.os hombras uaurp.:ir parta del fruto del trabajo ajeoo, so pena de impe¿ir tal 
trabajo, y tambi�n porque esüi poCer leca.l pcrmi te a asos ho:nbras apropiarse, 
ain pa.garlo a la sociedad, al valor, a.nu.J.l o capitalizado, de la,; ventaj�:s que 
la pre:Jencia y acti vidad de la sociadad confiaren a la. t i erra. LéI renta, cpe es 
el valor ¿e estas vanta.jas, pertenece a. la. sociedad, que las crea. 

Por «§sto, "permi tir qu'� cualquier porci6n .fo esta pro:;üedacl p!r:.>lica vaya 
a manos de los pa.rticuln:re!J, sin qu-3 �stos pa:;uen su exa.cto eauivalenta al to
soro p'1blico, sería cometer una inju3ticia C0!1'�ra la co:;iunü:aci 11• Es en el sen
tida d.a esta injusticin. cooo el soci6lo1:;o y ecoror.iista Henry r:oorse om:;,lea la 
oxpresi6n "propied::.d de la tierra." cuando, conie:1�ndola y proponisntlo ln. .::evo
luci6n u.e esta propieda.d p�'.ilica a su �u::;to dueíío naturo..J., que es toda la ecci.2, 
dad, declara: 11Hemos do haca:- la tierra propiedad com�n". 

Cuando el impuoxto sobre ol vo..lo:r de l:i tiorra devuelva la renta a lí.<. so
ciedad, el rep:resenta:1ta de ésta, es decir, d Estado, no se verA oblisado a p� 
ca.r los gastos pt\blicos desposeyendo con impuestos a quianas rc:-oducan la ri q_ue
za; y la mera existencia de est::. riqueza y las mancs del hornbre son las se:'8.las 
demostrativas de que la misroa pertenece a quien la !ll,'oduce. La riqueza, �uesto 
que es asf'ue:·zo hum::.no deposi ta.do en la mataria, pertenece a quien realiza este 
esfue:-zo. 

En resúinan, l::. tierra es pr:opiedad de su Creador; el derecho a usar la ti!3_ 
rra pertenece a quien la usa; la renta. de la tierra �rtenece a la sociedad, 
�ue la crea; y la riqueze pertanece al individuo que la produca. 

La têcnica con la cual Henry George quiere "hacer la tierra propiedad '.";O

món" es la su.sti tuci6n de todos los impuestos por la recaudaci6n de la renta o 
valor de la tierra con exclusi6n de las mejoras hechas en la �isroa. Esta recau
daci6n ela a cada uno lo q_ue le pertenoce, porque es la Orri.ca r.ia.nera d9 restable
car la justa renta del Estado, al justo sal;·.rio del trabajador y al justo inta
rés del capital. 

Esta recaudaci6n reduce la renta. a su valor justo, porque suprime la eepecu
laci6n que, provooanclo una escasez a.rti:fioial de tia:!'!'a, 'b:!j c0

• l::. producti vidL!ii
de lc.. tierr2. marginal y, da este oodo, eleva injustaoente la renta.

Adecie, est2. recaudaci6n eleva ol sala.ric y el interês hasta le. altura que 
alca.nzan en la tierra marginal m¿s productiva. Este nivel d.el sala:rio ;/ cl.el in
terês es justo por<1uo, en la tierro. marginal, el producte no es aumcntado por 
las venta.jas de una tierrn mAs productiva ni disminuido por el pai3'0 de im?ucs
tos o renta. 

De este modo, la supresi6n è.e la mal llnmada "pro:piedad à.e la tierra" o :::ea 
del derecho a usurpar a la Sociedad su renta es el modo adecuado para pon.er to
da ela.se cle propiedad de acuerdo con la ley moral que, a pesar de injasticias 
corruptora.s, late en el fondo del coraz6n huma..�o porq_ue Dioa hizo al hombra a 
su imagen y sornejanza.. 

Jes�s Paluzie 

De la revista "H.G.NErlS 11 -(Nueva York - 1968). 
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EJEl,IPLOS DE UNA rrr.JZVA ORIENTACION FISCAL El·l EE.uu. 
-------------

1}.- PITTSBURGH AUl,!EHTA SUS I:rPU'l.!JSTOS SOBRE :s.L VALOR DEL SUELO Ell UN 4r8 'J, 

Seg{tn el plan elabarado para 1979, Pittsburgh necesitaba recaudar 23'2
m illonee de S mt1s en impuestos, para equilibra.r su presupuesto de 1979. La. 
cue:::ti6n era, ¿,Deb!a.n aumentarsa los im?oostos sobre los negocios y el tra
ba.jo o debia aumentarse el impuesto sobre el valor del suelo? 

El Alca lde� Ric,,a.rd Caliguiri, quer:1'.a aumentar la m�oría de los im
puez::tos con un 2 � sobro el rondir.üento del trabajo, asi como q_ueria impo
ner los ma¡yores sobre los bicnes ra.fcss y a¿n.rca�ientos, m�s un 0'7 � sobre 
el valor del suelo. El Consejo, sin embar¿o, dirigí.do por William Coyne y 
el Presidenta de Finanzas, Robe:!.'t Ib.de Ston.e, quisieron C'llél se pagara la to 
tuli<lad del awnento mediante el iD�)U03to sobre el sue lo; -poro, clobido al V9 
to del Alcalde, tuvieron q_ue llecar a un ucuardo y votaran 8 a 1 para el a.Ü 
mento del impuosto c:Lel suelo en un ,: 1 8 ,::. y el aumento sobre el trabajo s6lo 
en un 0 1 25 �-:,_ Esto signi ::!.c6 que 06.s de un 3a¡; del aumento de impuestos re
caer! sobre el suolo y no sobre el trabajo Dersonal. Los bienes raíces y 
los irapue stos sob=e aparcar.iionto no fueron aumentados. �l Alcalde vet6 eote 
acu0rd.o, pero el Consejo lo ratific6 por uM. m.-i.vorfa de 7 a 2. 

En 1978, la ta.sa del ir:ipuesto sobre l;i tierra era del 4'95 5; y, sobre 
inmueblea, el 2 1 4 ,�. Durante 1979, el irnpuesto sobre los inmuob los no cam
bia, pero el porcentaje sobre el suelo nube a 9'75 ;:. Adomas, el .Ayuntamien 
to recanda u.1 2'1,;:, y la escuela un 2 1 9 ,·: sobr.:i el suelo y los inmuables -
ror i¿;ual ) • 

Antes de 1976, Pi ttsburgh no podia aumentar la tass. del impuesto sobre 
la tierra por propiu iniciativa. La Loy del Estado estipula.ha que Pi ttsburgh 
�- Scraton mantuvieran una relaci6n de 2: 1 entre los im:pue s tos sobro el suelo 
y los irunuoblea. Pero en 1976, los votantes de Pittsburgh adopta.ren una. Ta.
bla de Norma.s Locales que permitía al Consejo de la Ciuiad cambiar esta ra
laci6n si se deseaba. 

1. 'l).- ContGstando a ..l��·tidarios de los im;iuestos sobre el trabajo.

21 Consejero Coyne, elegida :)rosiò.ente de le.. mena electoral en la re
ciente elecci6n del Consejo, y que adenAs es Oresiuente ael Partido De�6cr_§ 
ta de ?ittsbur0h, determin6 evitar la carga. del aumento de imJuestos sobre 
el promoC:io do las n6minas, g_ue :::-ey:resenta ya un 2 'fi, de los impuestos sobre 
el tra.liajo ?Jl'SOnal, un 6 1 05 �-� para el i¡;¡pucsto de la Scgur:i.ciad Socie..l y un 
2 1 2 % de fripuedo es'c1:.tal deducido directe.r:iente clol sala.ric �ruto, todo 
ello a.den!s del 11income tax!' y de otras deducciones. El 4 1 8 ;'.è <l.el ira;iuc:sto 
sobre ol suelo puede aumentar los im!mestos en 62 f por aí'ío sobre el prome
dio de ir1eresos do ca:'ca fa.milial pero ol ir�puesto sobre los ineresos eq_ui
valclx:ía a po.ga:r 188 � por ario y muchas familias tienen clos personao que en
tran incresoo por n6mina.. 

Si e l  trabajad.or medio f'ueae un arrendador en lugar de un aSêslariado 
r.o pa.zc.ría nint;On a1.imonto de impucston ( ni siquiera con la. renta ma.s al ta�,
seg(m J.os li bros de texto econ6micos, e inc luso si lo hi ei era signifi car!a
un auroento del 2 1 5 % en los precioo de los alquilares, de acuerd.o con los
contraries al iropuelltto sobre el suelo, lo que es ;.iuy in1'erior tl eravamen
del 1i % de aumento sobre el trabajo).

Sin embargo, algunes de los q_ue abo;;aban p::,r el e.umento de los im;,'.)uE:s
tos sobre el trabajo, argumenta.ban que el impue sto sobre la. r.ómir..a era el 
mtts conveniente, ya. que provi e ne de lo s i2*'-resos, mientras que el impuo sto 
anual sobre el suelo es un gasto anual que à.ebe ser pagado tanto si se han 
tenido {;anancias corno si no. Adeo!s, al impue sto sobre el traba.jo personal 
se daduce de la ruSnina Y, de esta forma, el traba.jador no es plenamonte
consciente de baber pagado mi impuesto. 
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Esta falta de conocimicnto real puede costar mucho a.l trabajador, al ca
bo del a.íio, en impuestos adicione.lea. Para ello hUJ' que mostrar el deaeo cle 
rogulariza.r la si tuaci6n y oue el impuesto sobro el suelo sea doducid.c en :for 
ma similar a.l dol i1v¡iuesto c1educido de la n6nine e inclusa perini tir que sea -
aplazado parn las persoMs polires. Estos ca.mbioo hn.rian el impuesto sobre el 
suelo m� oorrveniente y ro�s aceptable pol:1'.ticemente. 

M uc llos defensores del ii::pue sto sobre el trabajo y horabres de necocios 
dicen que el impucato sobre la tier�a. afectaria a lo!:! viojos IlObres. Pero Col. 
ne seíial� que los vlejos pobres tienon un subsidio è.e ha::::ta 400 t do le. ?onn
oylvW'lia. Lottory /ouiè.ation. Y probaLlemente r.iucho:J viejos pobres pa¿;an im-
11uestos por su trauajo personal, en cuyo ca.so ahorran condderablooonte con 
ol inpueoto sobre el suelo, especialmente si son e.rrondatarios. Si una v:..uc..a 
pob re ¡;a.n·:se s6lo el salario ra:1'.nimo, el 1 y el 1/12 ;.' èe irai;u8stos le .;onta
rfa al ailo 72 � e:r.:tras. 

Los partidarios òel inpu0eto oobre la n6:;1ina ceï�laron r.12.0 tarde quo el 
ir.1pu0sto sobre el suolo ora negativo :;.iaru los ne¡;ocios. Ellos :;irefería.n c;ra
v;-.:r al trabajador. Los partid.arios del ic1puesto sobre el sueJ.o i·eplica.ron: 

Un im1,uesto oobro el sue lo no es un io1n.:.e Gto sob1·e la üaproso. fúno un 
ÍD!luesto sobre el valor proclucido ,:or- la cor:iunic�ad. De nincul"!E'. manera se :::ra
V[J.. lo que produce un úetc:!!linaè.o ¡1omb:ce de nec;ocios. 

- El inpuesto sobre ol s�.elo estimula le. proc'.ucción clel mismo. ¿Quiên
desea.r:!a mantener un solur inproducti vo o ocupe.do aólo parcie.lmente si tu
viera que pacar un ir:1puosto sustancial por- el r.iismo? El ai..:mento e.ol j ;;1::_:;�sto 
scbre el suelo os un ir.centivo per:::. hacerlo pro-:1.ucir, a fin àe pa,:;o.r el irn
lJtteato sobro el mismo y adomAs obtener un beneficio de la invo:-sión. Si la 
tierra estuviese tota'.lroente exenta è.e impuestos, no reprE::senta.r1� nin;..,-ón . ::,.

to mante::ierla totalmentc vac1éi o ir.productiva, :o cuc.l co�titu:,·e un .�re!lo al 
desarro�lo 'j' a. la a.ctividad. 

- Un impuesto sobre el suelo r.lantendr1a bajo el prccio è.ol í.iisno. ïos
f'u turo s empresari os ne ce i:;j. tarie.1, una r:lenor inv0:::si6n ei.e capi 'l.al, lo cii..:.e se
ria muy beneficioao p¿:.ra el dese.rrollo. 

- Incluso si los hoobres de net;c,cios pagasen st.:o ir.1})ue s tos eobre el ::rne
lo, ello repre:::entarin. s6lo una pequeíia parte è.e la totalidad úe sus necocios. 
�l Consejero Coyne calcu.16 que el '1' ò 5'� del ic"apucsto sobr0 ol suelo costaria 
a. la Kauflnann' s Deµ¡.rtment Store apro::ímadrunente 6. 9()0 t inAs de ic¡mcstos, lo
que equiva.ldr!a a un 0 1 000009 e;, de su volómen total de ventas a.n�los.

- I•!uchos habí tantes de Pi ttsbure:h quisiera.n c.:u::bíar ol si::;tema para que
:paga.ser. los im:)Uestos gontes de otrc.s poolaciones. :i:':n EJfec-oo, écto se !)()c:rf-2. 
consegui:::- con el impuesto sobro d suelo, ya que gran ca�tidad è.e tierra rle 
Pi ttaburgb pertenece a _µropieta.rios de otros lugare::i (lo qu e tawbi6n es vAli
do para la mcyoría de las cil.rlades) r.iientras que la tierra produce lo c1ue lo s 
habita.ntes de Fittsburgh trnbajan en ella, pi'Oporcionando servicio3 al Gobier
no, trabajo y comercies. Los propietn.rios que no viven en esta _poble.ci6n se 
benefician de la canga de este aumento del valor se l� tier�a que solenen�e 
un i m puc sto se bre la misroa. puede detencr. 

1.3).- Tres alternativa.s para obtener recursos oor�rt_e __ d_el_ ..:�).?_i_d_rno,. 

El Gobierno sólo puede cobra.r ir:.puostos sobre el sue lo, el tr:ibajo }lerso
nal o los negocies. ¿A cual de ellos debe gravar? 

Cobrar impuestos por los dos fil tioos es a la vez in;:usto y antiecon6oicc. 
Pittsburgb he reconocido este hecho y ha da.do un paso gigantesco hacia su re
m,cimiento econ6mico. 

Val.e la pena baoer notar que rnientra.s el Consejo de la :::iuàad era parti
dario del 4 1 8 f.; sobre el suelo, tanbiên el pCblico en genoreJ. acogi� satis-
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factoria.roente la. idea. Un aumento en el impuesto de le propiedad fruto del tra 
bajo hubiera levantado una torroenta d e  protesta.s, paro el aumento del impu�sto 
sobre el sua lo, no. 

2. ).- OPINIOlIBS

2.1).- Del Dr, William F'il��to, re�sentante en la Asamblea del Estado de Ca.
lifornia. 

El :Dr. Wi lliam ?ilante, ele,;id� por la Asa;;iblea del �stado de California. 
el pas.:i.d.o mes de noviembre con el 52�-' del total. de vo tos, principalmente era 
oo.rtidario ò.e ha.llar salida meò.iante una eleva.ci6n de los impuos tos sobre la 
tierni.. Su oponente re c i bi6 �lamente el 43 :: de los voto s. F'ilan te represen
tar A parta de los cond.ados de iiarin y Sonoma. Es igua.lmente presidenta de la 
L.E.A.F0 , y su camparia se bas6 on l:is si:3Uienten propuostasi

- Los bajos Unitos de las ventas dol Sstado y los iDl)U)Stos cenercles,
reducen los niveles de in0Tescs è.e los inpucstos actuales . 

- Exenci6n sobre nuev�s oe ol'as efcctuadas sobre la propiedad, tasta un
20:: dol valor actual de ncrcadó. 

- C:::·cación de dis tri tos especialcs c�e tasaci6n del valor de la tierra,
debido a les IJojore.s aportauo.s ::_x)r la. Gocunidad, y la a:üinción de ii:1:)Uestos 
sobre las rnismas, que reenplazarían a los impuestos de propiedad actualo s. 

Le preeuntanos si ::iu i.nterés por los impuostos nol::·e l;:. tie rra lo ha.bian 
vclido votos contra au aponente. "Si -dijo-. Así ha sido". 

nrre tenido tma gran aceptaci{n y a,'¡'uda donde q_uiera que he a.rr:,"l.lmentado 
estas propuestas. La raayoria cie las personas conrrenden la 16.;!..ca de que el 
Gobierno grave el valor del suelo para la construcci6n de edificios, carrete
res, escuelas, aserraderis, etc. en luGar de cobrar impuestos por el trabajo 
:;_iersonal. Por otra pa-rte, los impue stos sobre el suelo en lu,::;ar de sobre el 
trabajo o sobre los proc:.uctos del trabajo reducen la inflaci6n y la carga im
positiva para le, ma,:ror:!a de loz va tantes." 

"El enfoque de mi Cél.Dparia sobre estas bases me ha hecho Ganar votos". 

2.2).- Jel D�. c.!. Lowell He..rriss, Profesor de la Universidad de Columbi a.

El Profesor c. Lowell llarris he. ir.inartido ela.ses de Econooia en la Uni
v e::.·eidad de Columbia desde 1938. Es pre�idente de la "National Tax Tuunda.tion 
y Associate Lincoln Insti tute o:f Land Policy". Expresa las siguientes opinio
ness 

"Es da la mayor im¡:ortancia y e:d.ate una gran oportunidad con la propo
:Ji ci611 para :roest:::-ucturar fundaBentalmen·�e la forca en que actua.J.roente gTava
r:ios 113. propiedad. Podernos reducir l.:::.s carias sobre el capi ta.l proJucido por 
el horabre y obtener los Í)1l:,--resos con impuostos m�s elevados sobre el valor 
de los solares, un  procedimiento QUe me parece ooiinanternante beneficioao bajo 
di  versos aspoctos. Esta _po::;i bilid'ad debe ser objoto de una extensa discusi6n 
p�blica sobre ol papal del irnpuesto sobre la propiedad, estirnulado por el vo
to en California". 

"De "IUCEN'fiVE TA.X.ATIOH" - Columbia (Febr. 1 ?79) 



UNA POLITICA INDUSTRIAL PER A CATALUNYA 

Comunicació a la ponencia: El procés d'industrialització a Catalunya 

El procés d'industrialització a Catalunya ha tingut unes característi
ques i una problemàtica que ja han sigut convenientment analitzades 
dins la corresponent ponència d'aquest I. Congrés d'Economía i d'Econo
mistes de Catalunya. No insisterem, per tant, en qüestions prou conegudes 
com les de la dependència Tecnològica, manca de centres de decisió propis, 
forts desequilibris territorials, etc ••. 

Moltes d'aquestes questions i deficiencies que hem observat en el procés 
d'industrialització a Catalunya s'han tractat d'explicar i justificar 
realitzan una critica més o menys afortunada de la política económica i, 
particularment, de la política industrial desenvolupada fins al moment en 
el nostre país. A partir d'aquesta crítica fins hi tot s'ha establert una 
certa relació de causalitat entre les imperfeccions d'aquestes polítiques 
i les insuficiències detectades en el procés català d'industrialització. 

Per tal de superar aquesta situació i trencar l'esmentada relació de cau
salitat s'ha plantejat com indiscutible la necessitat d'instrumentar, a 
partir dels organismes competents de la Generalitat, una ferma política 
industrial catalana. 

L'objecte de la present comunicació es doble: En primer lloc, preten in
sistir en l'ineludible necessitat de que es desenvolupi a Catalunya una 
política industrial adient que faciliti el creixement i l'expansió del 
sector secundari i, en s egon lloc, apuntar algunes sugerències que unica
ment volen col.laborar a una primera reflexió sobre el tema. 

D'una forma molt resumida, aquestes sugerències són les seguents: 

* Obviament, la política industrial de Catalunya i, en general, la de
totes les comunitats autònomes, tindrà que ésser de caire estruc
tural donat que la política conjonctural serà competencia del Go
vern Central.

* Com una.conseqüencia del punt anterior, es tractarà d'una política
bàsicament, a mitg i llarg termini. Malgrat això, no podem oblidar
que les politiques estructurals sovint es presenten corn eines molt
més eficaces que les propies de la política conjonctural per resol
dre problemes que es consideren de curt termini. Un exemple d'aquest
plantajarnent el trovem al observar les insuficiencies -i fins hi tot
Jescontradiccions- d'una política antiinflacionista de caire orto
dox que es vulgui instrumentar en una situació "d'estagflació". Cé.
da cop és més nombrós el corrent d'opinió que considera, en aquests
casos, a la política estructural com el complement indispensable
de tota política conjonctural.

* De fet, la polïüca industrial de Catalunya més que consistir en una

. . . 
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* serie de disposicions puntuals i disperses caldria que es configu
rés com un autèntic plà general per a la reconversió i el desenvo
lupament industrial de Catalunya, com un gran Plà coherent i ar
mònic. En aquest sentit, un dels objectius d'aquest gran Pld seria
dibuixar les bases del model de creixement industrial i les estrate
gies per els diferents sectors industials de Catalunya.

* Evidentment, per la confecció d'un Plà i d'unes estatègies secto
rials serà imprescindible dotar-se dels estudis i de l'informació
de tot tipus que sigui necessària. Aquestes tasques de recerca i
d'el.laboració d'estudis, donada la seva urgència, tindrien que ini
ciar-se lo abans possible.

• Els estudis esmentats caldria que aprofondissin en el coneixement
de la realitat de l'industria catalana i, específicament, tindrien
que aportar un exhaustiu inventari de la base econòmica de Catalu
nya: Recursos naturals de que disposem (minerals, aigua, productes
energètics, etc ... ), recursos humans, financers, comunicacions, Tec
nologia, etc,etc. Aquest inventari tindria que ésser molt desagre
gat i deuria reflexar l'exacta situació de cada una de les divisións
geogtafiques més petites que poguin determinar-se.

* Una vegada finalitzats els estudis, investigacions i inventaris per
tinents s'estarà en condicions de traçar les grans orientacions de
la política industrial catalana. Serà llavors quant caldrà efectuar
un gran debat previ a la confecció del Plà general per a la recon
versió i el desenvolupament de Catalunya i les respectives estrate
gies sectorials. En aquest gran debat juntament amb les opcions i
criteris estrictament polítics serà convenient no oblidar els raona
ments tècnis que resultin de valorar la posició de Catalunya dins el
contexte de la Divisió Internacional del Treball.

* El Plà i les estrategies sectorials que es plantegin, com a resul
tat del gran debat sobre la política industrial catalana, tindrien
que abarcar tots els aspectes que directa o indirectament incidei
xen en el procés d'industrialització. Sense voler fer-ne una rela
ció exhaustiva ens limitarem a dir que caldria tenir especial cura
en la promoció de l'investigació a tots nivells, l'increment de la
productivitat i competitivitat de l'industria catalana, el foment
de la competencia però sense oblidar els efectes positius derivats
dels procesos de integració i concentració, la reducció dels desequi
libris territorials, la conservació del medi ambient i, fundamen-
:alment, la reestructuració de la nostra industria tenint en comp
te l'integració d'Espanya a la CEE.

* El problema per desenvolupar un Plà i estrategies d'aquestes cara
terístiques resideix, logicament, en els conflictes de distribució
de competencies entre el Ministeri d'Industria i la Generalitat. No
cal dir que les poques competències transferides fins al moments són
totalment insuficients per endagar un Plà i les estrategies citades.
Esperem que L'Estatut ofereixi un marc més ampli i que, en última
instància, les oportunes negociacions possibilitin el desenvolupa
ment d'aquesta política industrial catalana dirigida des de Catalunya
i completada per l'acció del Govern Central a través de la seva po-
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lítica económica general i d'aquelles disposicions de política in
dustrial que es reservin a la seva competencia. 

Per concloure aquestes reflexions i sugeriments tan sols resta apuntar 
que potser ja no és el moment de continuar insistint en la ineludible nece 
ssitats de que es desenvolupi a Catalunya una política industrial adient
sinò que ja ha arribat l'hora de materialitzar, en mesures i actuacions 
concretes, les necessitats sentides durant tant de temps. 

Josep Mª Antünez Xaus 





Comunicación a la ponencia: PROBLEMATICA DE LA INFORMACION y 
DOCUMENTACION EN CATALUÑA 

LA NOCION DE "FUERZAS PRODUCTIVAS" Y LA CUESTION DE LA ENERGIA 

Por : Juan Martínez Alier 
José Manuel Naredo 

¿Qué pos1c1un adopta el «marxismo» -o, al mcnos, los funcfamentos de 
este sistema de pensam ien to- fren te a la cuestión cie la cncrgía ) ¿ Cóm u 
es que los partidos que bcben en bs ÍLIL'l1les del «rnarxismo» no aduplan 
-como mas adcbnte se cxpnne 1

- una p:,siciún de principio fr,�nte al
hecho nuclear y comulgan, mús o menos, cn este punto con los designios
del poder cst�blccidc,? ¿ Se puedt: achacar t:St() a u11a dcfcirmación de b
«doctrina» o es que desde s us urígcnes c:sta no 11f recía ut r a cosa?
Las líncas que siguen acreditan que Marx y Engcls lle�a, un a conoccr
bicn las primcras claboracioncs de la joven ciencia de b terïn,;tÍinamica
que hubicran pamitido ya senèar Jas hases <lc un co111r,ortamicnto cncr
gético mas responsable del que nos im:,011e la sociedad actual en sus
afanes concentradores del poder política, <�<-onómico, energético -y:1
sen en manos del E!;ta<lo o de bs empresa�-- sirviéndose lú\ra cilo de la
cnergía ya concentrada en rnaterias exi:,tcntes en d pla:1,:ta que es mas
susceptible cie ser comprada, vcnclida o acumulada. Pern no lo hicicron
porque los aspectos esencíales de su constr�1cción tcórica se ajustab:in
pcrf cctamente a la ideología que ha dominaclo en ia llama<la «civilizaciòn
t>ccídental» prPpiciando su comportamie.-ito energético depredador. Pues
cl sistema de pcnsamicnto de Marx y Engcls hizo suya es:.: nucva «visión
antropocéntrica del mundo gue rdorzada p'1r la crcencia en cl progreso
continuo de la humanidad y por cl rcspeto hcato e indiscrimina<lo hacia
la ciencia, la técnica y el trabajo, vino a constituir el nuevo cvangclio
sustitutivo de la� antiguas rcligiones y ritos». 2 Asimismo, Marx tomó
pn . .:stado de la «cconornía política» toc.la una serie de conccpcioncs clcl
mundo cconómico que -como se ha scñalaclo en este mismo cua<lerno 1-
\irvèn para cncubrir, y no para enjuicia1·, h,s relaciones entre los sisiemas

. económicos y d entorno f ísico.natural, justificando cl comportamicnto
depredador de aquéllos.
En primer lugar, Marx y Engels utilízan como punto de partida de sus

. c1nnlisis económico!"i cse cajón de sastre de la «pruJuccióil» en el que :-e
incJ¡1ycn acti\·idades que responckrían mcjor al vocable ck dcstrucci,'m.
«El objcto de este cstudiu t..S, en primer lug:1:-. la producción m<1tcrial. » 

Con estas pal,:bras i,1icia l\.Tarx su Jn1rod11ccfrj11 a la Critica de la E::n110-
mía Política, tc�:to de madurcz <lc rcconocido inten55 como compcudio
metodulógico de su sistema de pcnsarnicnto cicn�ifico:1 Y justiíicara b

:cxportación a todas !:J.s sociedadcs hum�rn�ts d� e�;te co11ccpto por la «eco
nomia política» ,,hac1cndo .... u�·,1 otra de la� prcmisas de b i<lcologb òo
min:1nte: cl nuen, antropoccntrismo ;11 que antc:- hicimos referencia,,. 
scñabndo que «los rasgos comurn'.S qu...: dan unidad en torlas las L;pocas 

al conccpto de "producciún'" ptoct'.den --,;cgún l\:forx- del hc.:ho de qil'; 
el snjeto, la humanidad, y cl objcto, h naturnicza, p�rma1�ccen invari::1-
blcs». El p:1so siguicutc cksde csios puntos de partida scra exponar tam
hién · b idea del trabajo como Fuente ck \'alor a todas las socil:dadcs. 
«Con la gcncralic.b<l abstracta <le l..1 �et Í\ idac.l Cl'cadora de riquc1.a.s -la 
"proclucción", sc1-1ala M:Hx- aparec-e en 1011,;cs igualm-.:ntl� b ge1fr1·alicbd 
del ob_jL-10 en la dclèrminacion c.!c b 1iq11eza, [ ... ] cl trab:-ijo en �c1�cr:1I ., 
J\sí, cl trabajo «t·xpce!-a una rclaciún ml,y antigu3 y v;ílida par.:i tnd;.i.� LI.s 
form:,s de so,.·kcLid». Est�, idea de husc,1· cl urigl:11 de la riquaa y ckl 
\'alo r en cl t rabajo, con indcpe11<.kncia de la au ivicbd .1 h c.ual se des t-i· 
m·. con tal de que aC'abe aparecicndo como resuludu u:1 uhjeto malc
ria!, contribuyc a dar un tr�\larnicnto indifi:rcnciaclo a tudas las acti\"i-
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dacks q ue encubre cl co-.1ecpto  de «pro ducc i<in », como de hccl1 '? ?cu1-rc 
en el mcrcado cap i t : i l i s ta , ' ign o rando cl irn p�1 c to  que ta lcs  ;1c l 1 \ 1 dadcs 
pu cden t cncr sob re c l  m ccl i o  e n  que se c lc�ennic l vcn que ,  en t re 'J t ra.� co
sas ,  v icnc cond i c ion ado por l a  form:1 en q ue cap Lrn  v dcgr;:idan cn ng1a . 
Tcm;-indo es t e  apa ra t o  conccp lUal corn o  cent ro de su  an:'d i s i s  ccorn:im ico ,  
es ]óo i co que J\fa rx y Engcl s no  se  i n t crcs ;1 ra 11 en hacer t 1 n  cnj u i c iamicn lo  
del  p\occso l'Conúmico en  t érrninos  cnergé t i cos ,  en  cuan to  qu r.:: éste cons
t i t u ía u n  e lcmc n t o  ;d (i¿cno a su s i s tema que  po<lía a rrojar rcsul ta<los 
no as i m i bb l cs den t ro de L; l .  De ah í l as crí t i cas  de ,\fa rx a los fi s iúc ra t a s  
a l  cuns i d..:r�t r  l;s t o s  q ue « c l  va lor n o  e s  una  cxprcs i ú n  socia l  de te rm ina· 
cb » ,  s i nu " a l go que se componc c ie ma lcr ia  y q1 1e s igue l as v ic i s i t udcs de 
és t a » ,  que a parcccn L' ll su !Iistor io crí t ica de la t cur ía de la ¡; /1 1 sFa lía, o ,  
como J ucgo vercmos, b crí t ic::i de Engcls a Püdol i nsk i  por haber « mcz
cU 1 .:..J O l o  1 1s 1co con Jo ccunórnico » .  S i n  embargo ,  n o  dcbc co lcgi rse que 
este a f','m por  sqx1 rar c l  m u ndo cconómico ckl rn u n clo de la ma tnia  v l a  
energ ía  L' Il l t ;_¡ ñara u n  dcs i n t erés d e  Marx y Engcl s por J a s  c icncias ck la 
na t ur:_i l e,. , 1 , S i nn  que  és tos ,  mantcn iénctose pc z l cc tamentc in l o rmados 
de  los de�;cubr i mien tos q ue ten ían J ugar en esas ciencinS sa l udaban 
aqué: los  que se aj ustaban a b l ògica de su p rC'p io  si s t em a  'y los .:idap ta
ban a sus conven icn cias dcsp rcciando aquel los at ros que Ics rcsu l t aba11 
incómoclos . 
Marx sa l u cl ó  con en tus i asmo la tcorb cie l a  cvoluc ión de Darwin ,  Cuando 
un año después de su ,ipa i- ic ión había leído e l  Orig en de las espt:cies, Jc 
escr ib ió  a Enge l s  sc i71 alando que «es en este l i bra que se encuen t ra el 
fundamento  h i s tó r i co-n a l u ral  de nues tra conce pció n » .0 Pues Marx vcía en 
la tcoría de la  evo l ucion de las especies y de la selccci ón na t u ra l  de 
Darwin un apoyo a su teoría de la c\'o l uc ión  de las  sociedades,  constat an
do un para ! e l i s mo entre ambas .  Pi;: ro ,  a l  igua l  que atros creyentcs en el 
« progrcso"  del siglo x rx ,  a Marx lc incornodó que Darwin no scña l ara 
con c l a r i da d  que J a  evo luc ión na tu ral apunt<1ba nrccsariamen tc hacia cl 
«progrcso » .  Pues aunquc éstc tcrmi naba su obra con una p incclada de 
up t irnismo,  en e l la no se dcmostraba que las espcc.ics -o el hombre- se 
movi cra n  hacia una meta prcctctcrminada .  Y antc la auscncia de tal met2 
la  se lccc i ón natural  -como la lucha de  clascs- serí a  un dcs ign io cruel 
y no una garan tía segu ra de mcjora. Frases como la de Engels de que 
«en t re nosot ros  [ las  a l emanes ] e l  od io es m,i s  ncccsari o que cl amor, al 
menos en un pr imer momento» .7 en  auscncia de la  _j u s t i ficaci ón del « pro
greso »,  só lo  tcndría n sen tida en lahios de a lgún sadomasoqu i s ta  declara
da, J\s í, Marx saluda rí:i. con doble entusi asmo u n a  obra que rcprcsen taba 
«un progrcso m uy i m portante con rc lación a Darwi n » ,  Ja obra de  O .  Tn.:
maux Origine et t rc1 1 1sfonnat ions de l'hom;n¿ef des awres êtrcs ( París ,  
J 865 ) ; « el progreso, que  en  Darwi n es pu ramen te: acci clcn ! a l ,  cst{i presen
tada aquí como n cce�ari o sobre Ja base de  los  períodos de la  evulución 
del cuc rpo terrcstrc » .8 

Este paralc l i smo cn l rc bs cicnc i::is  de la na tu ra leza y l as c ie i 1c ias socia
les se rcpct i ría a modu de sín t es i s  e n  d cl i scurso pro nunc i ac!o por  Enge l s  
cerno b omcnaj c  pós tumo tras la mu.;rlc de  Marx :  « Charlcs Darwin h;:i dcs
cub icr to  b ley de l a  evoiuciòn de b na 1u ra l cz::i orgj n iea de n ucstro p la
ne ta ,  M:-;,rx es aqucl  .que dcscubr ió  b ky fu n damen tal  y cons t i t u t iva que 
.dc1 crm i na c l  curso de  la h i s tor ia  human:i. ,  l ev t an l umi nosa y s imple ,  que 
basta en c i c r t a  mccl i da con exponcr la para h :1ccr la  rcconocer » .9 Est a  lcv 
que ascguraba cl « av;mcc de las  ruedas ci e Ja  h is t or ia » en c l  sen t i da dè l  
« progrci;o » ,  no  era c, 1 ra que  la  del  « clesarro l lo  <lc l a s  f uerzas pro duct i 
va� » ,  que a t ra , ·és c!e la lucha de clascs acah ,t r í:i. rompicndo b cnvo l tura 
capi t a l i s t a  que d i fi cu J taba su aYancc y t raycndo c l  soci a l i smo. Ley que 
pcrmanccía cncuadrada dcntro de  la iclcología dominant c  de l  « progreso » ,  
s íendo, ademas de  l a  idea del « cksarro l l o  de Jas  [ucrzas procluc t i vas » ,  una 
cria tm:zi de la  nociú n  de « p ro ducciún » dc:,de l a  que b « econ omia pol í t i
ca .,, cnj u ic iaba c l  func i onamiento d e  los s i � tcn, :1s económicos .  
Pe::ro el s ig lo X J X ,  en l o  tocantc  a los dcscub r im i en tos  de l as  cienci.i s  de 
l a  na tu ra lcza,  no sc ría sólo p;;i ra :via rx y Engel s cl  s i g: l o  <lc G;.1nv in ,  s ino 
«el s i r:d0  de Darw in ,  l\fayer ,  Jou l e  y C !aus i u s ,, ,  no  scría sú lo  c l  s i cdo  de la 
1 corí; ck la c, ·o luc iòn ,  ·s i na  «c l sblo de  la  t curía de b C\'u l ucic'l l1 v de 
la  lrans fo rm:1c iún  de l a  energí:1 » Y' -En dcct o ,  sc rí a  en 1 83 J cuando fara
cl ;,y most re'.• COn\O c l  rno, , imicn l o  d,· ll J J :.1  mLl¡� nc to  se podia crear u zu co-
rr i c n t c  c l fr t r ica . En 1 842, cu ando Joule  forrna l i"ll:> c ien l í fi camentc l a  re
bc ión cx is tcntc  en t re la cncrría mcdn ica y b térmica.  lnc l uso cl rn i smo 
mct ab u l i smo de l os  scrcs v ivos ,  como P r i L' S t l cy  dcscubrió e n  J:l 'l l-t  se 
nw n knía a basc de  qucrnar oxigen o, co��1 que·  mt,s t ::tHk cua n t if1caria 
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L1\·o i s ie r  scií a bndo ccímo l as malcr ias absorbidas por el organ ismo en 
ll; tïna  de a l i men los  era n  dcsp ués combi nadas con cl oxígeno man lcn icn
do las fu nc iones v i t : i lc" v l i be rando cal or. La encrgía se rcvc laba, pues ,  
co rno  c l  fac tor  cua n t i f!cab l l' común a t odos los  fcnó mcnos que  concer
n ía n  a l as  c icncias de l a  na turalcza .  Como ind ica Gcra ld  Folcy, 1 1  a l  Gna
l i za r  el  s i g lo  x 1 x  p::i rccía como si  las  f ro n tc:ras de la  c icnc ia  hub ieran s i dP 
!Jnalmcntc ckl i rn i t a das y que sólu h i cicra fal ta  cl,t6,:ubri r ya los deta l les 
La cuncc pc i l'.l n new t o n i a n a  de l  un ive rso parec ía habc rse conso l idado 
cuandu a l  p 1 i 1 1 c i p io  de la con servac i ón de la rnatcr ia se  había arïad ido 
c l  ci e l a  consnvac i ón de  la cncrgía . La  bú squeda de la  p icdra fi l osofal 
con la que crni scgu i r  b t rans rnu tac ión  cie l a  mater ia en oro había s ic.lo 
�1 b an donada  han.: t icmpo .  Los  e lcmen tos hab ían s ido idcn t i ficados y co
lucados cacl :1 uno  e n  su Jugar ,  de acuerdo con sus prop iedades . en  e l  es
qm·ma de l  un i n:rso .  En est e s is tema ccrrac1o la cain iJ<td to ta l  de cnergÍ¡_¡ 
: , n t c �  y Lk spt , (' S  d e  u n  acon tcc i m i en to  cua lqu icra era l a  m i srna .  Su  d 1s
t ri b 1 1 c i ó n  en t re l as  d i fcre n tcs par tes del s i s tema podía cambiar ofrccien
do formas d i fcren tcs , pern el mon tante to ta l  no  variaba.  La energia por 
u ,1 l adu y la ma t e ria por o t ro ,  sólo eran suscept ib les de ser transforma
d�i s ,  pcro no C J'l'adas ni dcst ruidas .  
Esta l ey  ck conservación de l a  energía -pr imer pr incipio de Claus ius
scr ía  bien acogi da por Marx y Engc l s ,  como lo  atest iguan las  notas to
maclas por es te  ú l t  i m o  al respecto y que acabaran s iendo publ icadas 
bajo e l  t í l u l o  de Diaféc l ica de la naluralez..aY Porque, al igual que l a  for
mu lac iòn  co rn p fc t ..i de es ta  ky refo rzó Ja  conccpción newton iana  de l  1
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do al  encont rar en la energia esc factor cu ant i ÍJcable común a todos los 
f cnómenos del  m u n  do fís ica,  también reforzaba indirectamente la  con
ccpc iún que Marx y Enge l s  lenían del munclo  económico,  en la  que el 
lra baj o  en general  era esa sus tanc i a  común que subyacía tras cl "el o  
monetar io que recub r ía  l os i ntercambios ,  capaz de  exp l icar el verdadcro 
valor de las cosas a través de  una ley -la del valor-trabaj o- que rigió 
por lo menos -según Engcls 1.1_ durantc un  período de c inco a s iete mi l  
años .  El  op t i mismo de Marx y Engels  respecto  a los l ogros de la c ien
c ia  y ,  como rc ílej o ,  de las  «f  ue rzàs p ro ductivas»  'a l cgaron de su  concep
ción del mundo cconómico las preocupac iones sobre los limi tes que e l  
mundo  d e  l a  matcr ia  podía imponer a la expansión de la  r iqueza, que 
afl o raban con c ierta ins i s tencia en la ,, cconomía polít ica » .  Se suponía 
q ue c l  « desa rro! l o  d e  las fuerzas procluct i vas » aseguraría la cont inua 
«creac ión»  de bknes mater iales s iempre y cuando las « relaciones socia
l cs cie pro ducción » lo perm i t i eran .  
Es ta  vis ión de l  mundo económico como separada de l  mundo fís ico ,  que 
Marx y Engcls habían ayudad0 a i m p lantar ,  se aca baria volv icndo en 
co n t ra de  su s i s t ema cuando a l  final izar c l  s ig lo xrx la Hamada economía 
neoclàs ica l a  u t i l izó para dest errar del campo de la economía académica 
c l  pape! p repondernnte  que ocupaba cl t rabajo como f ucnte de  va lor en 
cl « m c1.rx ismo» y en la « econom ía pol í t ica» ,  configuran do defini t ivamentc 
la i l a mada c ienc ia econòmica con arregl o al patrón de la  mecànica new
t on iana.  En e s t a  concepc i ó n  mecan i c i � ta del rroceso cconómico -que 
,i lcanzó un a l to  gra  do de  f ormal iznción ma tern�i t i ca- el  traba jo  scría 
reduc ido a b rn i s ma catcgoría que los dernàs «factores de producción » 
en i re los que dorn inaba ( si n  ncces idad  de  recurr ir al t rabaj o corno uni
dad de cucn t a )  un pr inc ip io  general de con vcrs iòn .  Pues , como toda ana
l ogía mecanic i s la ,  tal  concepción del proccso económico se \'e gobernada 
por un pr inc i p io  general de t ransformacion y una ky de maximizac iún . l ·l  
De esta manera d s ími l  de la mecanica newton iana,  en la  que c l  p r i nc ip io  
de  l a  t rans fo rmaciún de l a  encrgía ocup::iba un  Jugar cen t ra l ,  acabó ba
rr icndo del campo de la econ omia acaclérn ica  o t ras v i s iones màs organ i 
c i s t as del  proccso cconúrn ico  que supon ían c íertas t rabas a la  ex ten s ión 
de l a  crcencia  en un  «pro greso » i l i m i t ado o qui.! magn ificaban cl pape!  
de  l a  !ucha de  c bscs en l a  cvoluci ó n  de los  s is tc rnas económ icos. 
Paradój i camcn te ,  cuando a fina l cs del  s i g l o  XLX se acabó alianzando el 
pcr íi l  mccan i c i s ta di: la c i cnc ia  i:conúmica , fue cuando el edi ficío newto
n i ana em pczó a resqucb raja rse dcntro de l  p ropio campo de  l a  fisica. 
Pocos aiïos tkspués de  que Jcvons se congra tulara de constru i r  una c icn
cia cconómica  concebida como ,< l a  med níca de  la u t i l idad y del i n t crés 
p rop io» , 1 5  fvl icbe l son y Morl cy real i zaron un experi mento sobre la vc loci
dad de la l 1 1z cuyos resu! Laclos se mos t r:1 ro n  incomprens ib les den tro de la 
fís ic.l ncw.fo n i ,rna . 1 6  En 1 90.'i, E i nste in sl' nt a ría las bascs para su cxpl ica
dón dcsdv unos  p rcsupucs tos complc tamcnte  d is t in tos a los newtoniana� 
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que hasta cnlonces se considt�raban como un dogma general indiscuti
ble. Las f rnntcr;:¡s de las ciencias de la n;:itur;:ilcza y la forma en que ck:
bcría oricnl::irsc b invcstigaciún, que ,1p�trecían tan ,claramcnte delimita
cbs a finalcs del siglo x1x, se fucron desmoronando a la vez que cmp<:
zaba a invcstigarse esc frnc'imcno misteriosa de la radiactividad y que 
Ja f"ísic:1 cins!L'11ia11a presentaba como posibk la ««transmutación» de la 
matcria en cncrgía. Así, al dcscubrimienlo de que los sólidos, los líquidos 
y los gases no son sino distintas formas de la malcria y que el calor, la 
luz, la cJeçtricicbd, cte., son <listintas formas en que se manificsta b 
encrgía -dcsc11bri111icnto compatible con la concepción newtoniana del 
munclo- :-.e atïadiría dcspués cl no mcnos importantc de que la matcria 
era dcscomponihlc en partículas de esa misrna cnergí;i. final ayudando a 
sah·ar la bn:cha entre la materia y la cnergía, entre lo mecúnico y lo 
orginico, que hasta l'ntonccs aparecían como mundos completamente 
se¡x1.raclos. Pues tanlo la malcria inanimada�como los organismos vivos, 
poJí:1.11 consicler.irse como sistcmas de cncrgía en estados de cquilibrio 
mús o menos l'.St::iblcs y complcjos. En estas condiciones, cada vcz apa
rcéc mas clara que si la cicncia cconómica se mantiene, con las abstrac
cioncs de b «pruducción» y del «valor» que Marx y Engvls habían con
tribuido a divulg.::tr, en un mundo separada del contexto físico-natural, 
cllo se dcbc a que es una cicncia claramente servil de la ideologia domi
nan te. 
Bien <!5 cicrto que Mar;-; y Engcls no vivicron lo suficiente para prcseu
ciar esta cvolución ck la física que se apuni-aba al finalizar cl sigla pasa
do. Aunquc los expcrimentos mcncionados de Michelson y Morley ( 1881 
y 1887) fucron contemporaneos suyos, no hemos encontrada referencias 
a estos autores ni, por supuesto, a atros clcscubrimientos postcriores a 
su muC'rtc (Marx en 1883 y Engels en 189.5), como los de Roentgen (des
cubric!or de los rayos X), los Curie (dcscubridores del radio), o Becque
rel (clèscubridor de la radiaclividad del uranio, a quien sólo se mencio
na por sus antcriores trabajos en electricidad), pongamos por caso, en 
su corrcspondcncia o en las notas de Engcls que lucgo serían editadas 
bajo el título de Dialéclica de la 11at11raleza. Pera lo oue sí tuvieron oca
sión de conocer y de cnjuiciar fueron las primeras fonnulaciones de la 
termodinamica que no encajaban dentro del edificio newtoniana y que 
anunciaban también pro(undos cambios me1odológicos en cl campo de 
la física. 
No5 rcferimos cspccia1mente al segundo principio de la termodinamic1. 

· o lcy cie la <<entropía» (llamado por Engels segunda tesis de Clausius).
En su f ormulaciòn m;1s antigua y simple vie ne a indicar que cuando cn
tran en contacto dos cuerpos con distinta temperatura, el calor fluye
siernprc por sí misrno del mas calientc al m:is frío. Como las otras clasc'>
de energía son transí ormables en calor, si éste finalmente se di sipa de
manera que cl hombrc no lo puede utilizar para obtener, por ejemplo,
fuerza motriz, tal principio se podría enunciar con mas generalidad di
ciendo que en un sistema cerrado 17 la encrgía disponible se transforma
ccntinuamente en energia no disponible hasb desapareccr por comple
to. Esta distinción entre energía disponible o aprovechablc y aquella que
no lo es, da a la tcrmodinamica un contenido antropomórfico y una rcla
tividad que la dif erencian radical men te de la mecanica newtoniana .

. A pesa1� de la complcjidad que encierra cl concepto cie «entropía, 
. . . � - � .. 

_ _ ·..,·podcmos dcfinirlo de forma simplif1cada
como un indicador de la cantidad de energía no disponible contenida en 
un sistema tcrmodin:tmico. Asi, cl scgundo principio de la tennodin:imica 
se pucde enunciar dicicndo que en un sistema ccrrado la «cntropía» au-
menta continua e irrevcrsib!cmente hacia un maximo. De lo que se dcs
prenqc que para reducir la «cntropía» de un sistema es necesario una 
:1portación de cncrgía dd exterior. 
El car;:ícter irre\'ersib]c dd proceso de dispersiòn o degradación de la 
energia enunciado por esta Iey, Ja auscncia en la mism:1 dl.! prcdicciones 
cuantitati\'as accptandosc un amplio grada cie indctcrminación, unido a 
su fucrte contenido al ropomórfico, haccn que esta rama de la física se 
accrgue al analisis de los procesos vitales, siemprc itTe\·crsibles y suje
tos a cicrta indctcrminación, sicndo fund::iment;i.l en ecologia e imprcs
c:indiblc para explicar en ténninos físicos lo que pasa con la materia y la 
encrgía a lo brgo del proceso económico. Pues, como ha scï1alado Gcor
gcscu-RocC3e"' .18 este proceso, lejos de ser inckpendicntc del medio físico
y biológico que lo rodea, cncucntra como origen y soporle b apropiación 
de energia o materia de baja cnlropb y su ckgradación o transformaciún 
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en dcspcrd ic ios  tlc al t J  en tro p ia .  Dc¡_:!racbctón que sólo encuen t ra como 
ju s t i ficac iún L' l  que con l r ibuya dce t i, ·amcntc  a maritcncr y en riquecer b 
v ida humana.  
Puc's b ien , ¿_ cú tno  n�n los  fu ndadores del «marxisme» es te  pr incip io ?  En 
pr imer  lug; 1r h :rv que seüa l ar q ue la casi  t o t a l i cbd de sus refcrcnc ias a 
Carno t ,  Claus i u s ,  Jou le o JVIayer t icncn por obj c to  resa l t a r  sus dc::cubr i 
m icn to s  en lo  t ocan tc  a l  pr i nci p io  de la conservación y t ransformación 
de  la cnc rgi :1 ( p r i mer pr i nc ip io  de la tcrmodi tómica ) ,  pcro apcnas cxis
t cn  rcf'c rcnc i ;i s  a l  scgundo pr inc ip io  ya formula clo  c l cmen ta lmcn te por 
Carnu t  y p ro fu 1 1 d i 1 a clo por C lmts ius .  Los (m i cos cornen t arios encon trados 
;t ! rcspL:c t o  cu r rcspondcn a las notas csc r i t as por Engcls en 1 875 y pub l i 
czt Lbs  en l a  Dia!ect ica de la 1 1 cl l w"llleza en las  que se n i cga a reconoccr l a  
, a l idcz  de c,; t c  pr inc ip io . 1 9  Lo  cua! pone de  manif1esto que  Engcls  reac
c i o n ú  cu 1 11 0  uno de t an tos pensadores de mcd ia<los del s ig la  pasaclo que 
cs t u v ic ron foscin :1 dos por !us cspcdaculan�s logros de la  mecànica new
t on iana y l os dcscubr im ien tos de l a  t ransformación y conscrvac ión de la 
energ ia �¡ uc lc s i rvicron de apoyo , y por la  t coría de la evo lución de 
Darwin en la medic la que t! sta pod ía servir para dcrnolcr las ant iguas 
c reenc ias  rc l ig iusas y para fund amentar la c recncia en cl «progreso » . Di
fíci lmcn t e  pudía saludar con entus iasmo este segundo principio de Clau
s iu s  que era � 1 11 ekrnento al ógeno a la física newtoni ana,  que noclía em
pañar la creenc ia en cl « prog1;eso» y que no encajaba en su propio s is .tema ·
i 1 1 tcrpre ta t ivo de l  mundo cconómico.  
Lo q ue ya resul t a  menos jus t i ficab le  a estas alturas es que en el  prólogo 
a una  edic iòn rcc icnte de l a  Dialéctica de la naturaleza (Grija lbo , Méxi
co, 1 96 1 ,  prólogo de W. Races) se i n sis ta en que el segundo principio de 
la t�rmod i namica es una teoría « seudocientífica, desorientadora y desa
lc ntadora » a la que  Engels somet ió  a un�  crítica «dernoledora » .  Òt>rnns
t rando que tcra de todo punto incompatible con una certcra interpreta
c ión de la l cy de la  conscrvación y la  trans formación de la energia ,> .  �e-
11alando ,  ademas ,  que «c l  curso u l terior de la ciencia ha venido a patcn
t i zar que Engels tenía razón ,, .20 

Ciertamcnte ,  s in  contar con el segundo principio de la tcnnodinamica 
que cnj u ic ia  el proccso de degrndación de la energía, haciendo de esta 
rama del conoc im icnto una especie de « economia de la física» ,  es impo
s ib lc  raciona l izar cl uso de la energía que hacen los sistemas económi
cos .  De esta manera ,  cl « marxisme» ,  como en general la Hamada ciencia 
cconómica ,  han andado a c iegas en este terrena al cerrar los ojos a este 
princ ipio .  Es ta  pocl ría ser la conclusión a la que se l lega a partir de l_o 
rnús arriba cxpue s t o .  Pcro varnos a aportar o tra documen\n.dc,v, 1.1..1.� a.."'�

nucva informaeión sobre el tema en cuanto  que recogc el enjuiciamíento 
que Engc l s  hace a Marx de un trabajo  que prctendía relacionar el fun
c ionamiento de los  s is temas económicos y cl aparato conceptual clabo
rado por  c l los con el campo de la cnergía y redcfinir la teoría del « valor
t rab;:ij o »  y l a  noc i ón  de «desarrol lo de las fucrzas  productivas » ,  aplicando 
par:1 e l la  l os conoc imicntos  de la tcnnodinúmica. Se tra ta  del art ículo 
del fís ica social i s t a  ucran i ano  Sergci Podolinski, titulada «El trabajo hu
mano y b unidad de la encrg ía » .2 1  

El  t :-abaj o cie  Podo l i n ski ,  con toclas sus ambigiiedaclcs y l imi tacioncs , 
vienc a ser  uno de  esos es labones pcrdi dos que prosiguen cl empci10 de 
l os Gs iónatas de  anal izar  cl proceso cconómico en términos materia
lcs � /o cne rgét icos y de de fin i r  lns rel aciones en tre los s i s tcmas económi
cos v e l  entorno fí:; i co-na tura l  en cl que se descnvuelven. En esta ! inca 
de ncns:im iento se encon t ra rían entre Jos pioncro s  Frederick Soddy ,12 
Lcw i s  Mumford ,23 Les l ic White 24 y fred Cot t re l l ,25 asist iendo ya en la  
dfr .1 ,b de los scsenta a una  mayor presencia de trabajos en es te  sen t i da 
qw ·  , e acen tuaría  en la <lécada s iguicntc a raíz de la  « c risis cnergdica,, 
con los l ibrus de Odum, cie Commoncr, de Gcorgcscu-Roegcn , de � '1.'ZitPd. 
de F o l ey, cnt  re o tros ,  por  no . ¿ ¡. to.rv mas que . algunes o.. los que se
hac, referenc ia  en es te  tuaderno .  Los t rabajos  de los  c it :1ctos p ioneros 
han � i do cornúnmcntc ignorados , co nden.1dos al s i lencio,  por los practi ·  
can t e s de la c icncia económica ofic ia l , pcro en los ú l t imes años la avalan
cha de  t rabajos en e sta l ínca, un ido ·crec ien t e  impurtancia que ofrc-::c 
cl dc:;cn l ra1ïar las re-lac i  ones en t rc los ·s i s tcmas cconómicos y el mundo 
de la malcr i a  y de l a  energia , para enj uiciar dt.:sdc una metodologia adc
cuacla los prob lemas que susc i ta  b tr ip le  crisis cncrgética, ecológica y de 
makri ;i s  ¡, r i rnas ,  h::icc que sean cada vcz mús d i fic i lcs de ignorar y que 
sc1ï�dcn i 11equívocan�cnte uno de los c�uninos por donde tendr,í que desa
r ro l brsc el fu tura del anúlisis cconómico. 
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Pues bicn ,  Po<lo l i nsk i  entcn<lía ya con cfo1·i dad las .l eyes de 1a tcrmodina
m ica  y,  por tan to ,  cl que b dcgracbción de la cncrgía que provocan los 
organismos d,·os sólu puedc sos tcm:rsc de l orma estable en la  medida en
que -como se ha scii ,dado .z, - c l  p laneta Ticrra  l' S un s is tema termodi
nam ico ab icr lo y que l a  cncrgía que rcc ibc de l  Sol s i rvc para compensar
la  dcg radac iún ori g i ,wda . S iendo la  conversión org{in ica  de la  energía
sola r en malcr ia ,·egc t a l  ( cv i tando que aqudla se d i spersara en forma de
calor ambirnta l ), cl Lic tor  c lave qm: ha perrnit ido  c l  enriquecimiento de
la  v ida  e n  b Ticrra .  Podo l insk i  sciiala con indudable c lariv i <lcncia,  para
la época en b que lo cscri bió:

uTcncmos antc nosot ros  dos procesos pa ralelos que en conj unto forman cl denomi
nado c i rcu i to de la ,·ida .  Las plan t:is t i t>ncn l:i cua l id:id de acumular energia solar, 
pcro los an imaks, a l  ;1 J i n"' l1 tarse de 1:is sustanc ias vqrc talcs . t ransformnn una 
partc de es ta  cncrgía ,,,..·,,,e,<>-t en t rahajo mccanico y la di spcrsan l ucgo al espado. 
Si la can L i cl ad  de cncrgía acumu lada por las plantas es mayor que la d i spersada 
por los anima lcs .  t'n !Onccs aparcccn una� cx islcncias de energia, por cj cmplo, en 
cl perioclo de In fo rmac itin del rarbón s oe dur:mte c l  cua l In vida vc>gc ta l  tuvo , 
ta l  corno sa l in a l a  v is ta ,  una imporlante p rc.>ponderancia sobre la vida animnl .  S i .  
por e l  con trar io .  b ,·ida an ima l  llcgnse a domi nar, l as  provis ioncs de energia se 
d i spcrsarían pronto y l" vida an imnl  tcndría que ret rm:eclcr al .ímbito que deter
mina Ju riq uen vegeta l .  De es ta manera, por tanto, tendria que formarsc un cierto 
equ i l ibri o  entre la acumulación y la dispcrsión de encrgía.» 

Vemos,  pues ,  que estos p ri ncip ios generales de ecología cran ya compren·· 
didos a mcd iados del s ig la  pas;:iclo por los c ientíficos, y Podol insk i  los 
exp l ica cou lenguajc modcrno. Evidentcmente,  no conocía aún e l  fun
c ionamien to  Jel q,o l  y el proccso de f usión nuc lear, ni se reficre tampoco 
<.:xp l íc i t amente a l a  fotos íntes is .  Cuid sea el in tcrés de su artículo para la 
his toria de bs c iencias naturalcs es  asunto que no nos ocupara aqu � ya 
que nos i n tert:sa s implemcnte presentar un rcsumen de su art ículo ,  como 
paso previo para entender los comcntaríos de Engcls sobre él . 
Empicza su artículo nreguntandose : dado que la energía no  se crea, cn
tonces « ¿ es tamos ot4qados a accptar que nada puede ser creada por el 
trabajo  ? » .  Hemos ctc tener en cuenta ,  se rcsponde, que según el princi
p io de Clausius , esta es, Ja segunda ley de la termodinamica, la energía 
se t ransforma de manera que existe una « tendencia de la energía hacia 
un cqu� Mrio gen era l ,  que se l lama dispersión de la encrgía o ,  según e l  
procesu de C lausius , entropía.  Esta expresión s ignifica l a  cant idad de 
energia tran sformada incapaz de una transformación hacia  atras » .  Hacc 
después un i n\"en tario de fuentes de energía -geotérmica, eólica , co
rrien tes de  agua y mareas- y da c ifras p l ausib les de reservas de carbón 
en Inglaterra y Estados Unidos,  mencionando as imismo el petrólco. To
das estas fucntes son tran sformaciones de la energía solar: el mundo· 
recibe « in crcíb l es can t i dadcs de fuerzas físicas del so l  que son aún ca
paces de experimentar las mas d iversas transformaciones, cuyas cxpre
siones son todos los fenómcnos fís i cos y b iológicos» en la superficie  de 
la Tierra. Toclas csas fucn tes de energía no son otrn cosa que formas de 
a trasar cl proccso de d ispcr sión de la energía prowniente del sol . Sus 
conocim icntos sobre el sol dcrivan de Ja  ob1\, de Secchi, m uy citade, por 
Engc ls  en Dialéctica de la naturaleza.

En la captación de energía solar, Podol inski da su adecuado papcl a h 
vida vege t a l .  Si l as p lantas  t i cnen ya, de por s í ,  como dice con razò n ,  esa 
cap<"c idad de ret rasar l a  dispers ión de· energía de origen solar (y no hacc 
fal t :1 que se convicrtan en carbón para tcncr es te  efccto ), cn tonces csa 
capac i dad au mcn ta ,  a j u icio de Podo l i nsk i , cuan<lo i n t crviene cl hombrc 
me<l iante  c l  trabajo .  Para i lustra1· su razonamiento  da cifras refe ridas 
a Ffanc ia  de l a  « p roduc t iv idad » en calo rías por hcctürca en dos ecos is
temas d i s t in tos :  cl primcro,  bosques y prados na turaks ; d scgun<lo , 
t i crras cu l t ivadas dcdicadas al t rigo . Y, una vcz dcscontados Jos reem
pl cos ( scmi l l as )  y l as calorías corrcsponòien tes ,  en  cl segundo ecosiste· 
ma, a l  t rabajo de caballos y hombrcs ,  cunclnye que las tierras cul t ivadas 
t icn.:n un mayor «produrto neto»  en ca lor ías/hectúrca .  Calcula adcmas· 
la razón out put en ca lorías/ i nput h umana en ca lorías :  « Cada unidad 
de calor ut i l izacla en forma de trnbajo para d cul t i, ·o de t r i go causa una 
acumulaciòn de encrgía so la r  igual a vc i n t i dós unidacks de ca lor» .  
Hay aquí una  cucsl ión i nc i dental ,  s in  i mporlanc ia  para d razonamiento 
<le Podol i nsk i .  En un bosque trop ical , l a  biomasa p roducida anualmen te 
es mayor s i  no  hav agl"i cul t ura que s i  1.:xis tc cu l t ivo i t incranl c  (cf. Rappa· 
port ) ,  aunque c.l.,<\.>t O cs L�i que la capaL· i dad de sust<.:n tación humana es 
mayor si hay cu l t ivo .  Para Francia,  Podol inski opi na que la «producción » 
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(bru ta v nc!a) de rnlorías/hcct:írca es mayor cllnndo hay cultivo, y sc
guramc.ntc tienc 1·:-izón. De todas formas, cso no es irnport:rnte en este
contexto, ya (JllC ck lo que se trata es de \'er si la agricultura aumcnta 
cl almau.:nam:ento de cnergía aprovcchablc para l.a alimcnt�ición hum�;
na, de lo que no hay duc.la, y mús importnnk aún es el intento <lc calcu
lar la cftcicncia l'ncrgética. A Podolinski lc prcocupn la «pro<luctividacl» 
cncrgética dd trnbajo humnno, pues la intcnción que cxiste dctras de 
csos dlculos es, de hecho, llegar a una dcfinición <le <-trabajo produc
tivo» o «trabajo útil». Las plan tas «acumubn», «conscn·an», «ahorran», 
atrasan la disrersiún de cncrgía, y eso ocurrc en mayor mcc.li<la si intcr
viene cl trabajo humana: «El trabajo es una utilización cie la encrgía, 
mcdnica y mental acumulac.la en cl organisrno [humano] que ticnc como 
ccnsecucn.cia un aumcnto del balance encrgé!ico en la superficie de 1:-t 
ticrr:1". J\sí. pues, llega a un:i especie de tcoría del valor-trabajo: el tra-. 
bajo crc� yziJor, valor que ·se miclc en unidades de energía. O, de otro 
modo. es trabajo útil el que «aporte» valor rncdiblc en unidadcs de 
energia. 
Aunquc la agricultura es la activi<lad que puecle dcfinirse mejor como 
«trabajo». también scría «trabajo» el del sastre, del zapatero y de los 
alb�1ííilcs y semcjantes, por cuanfo proporcionan «protccciún contra Ja 
dispersión de la energia en cl universo». Discute, asimismo, y desccha la 
idea de que los animales efcctúen trabajo scgún su definición. 
En 1n última pat'!c de su :1rtículo, Podolinski considera la cuestión: ¿de. 
dónde sale en cl organismo hurnano la energía para el trabajo? Pues «no 
hemos dicho nada hasta ahora sobre cl origen de la capacidad <le trabajar 
del org:mismo hum:1110, sin la cua! sería difícil explicar la acumulación 
<lc cncrgía sobre la superficic terrestre bajo la influencia del trabajo». 
Considc1 a acertadarnente el organismo humana como una maquina tér
rnica: «El hombre posee la capacidad <le convertir un quinto de la ener
gía acumulada_ mediante la ingestión cie alimentos en trabajo muscular», 
y a csa razón le da el'confuso nombre de «cocficiente econórnico», cuando 
en rcalidad se trata de Ja eficicncia energética del hombre como conver
tidor de energía calórica en trabajo mecanico. Ese coeficiente, cuyo valor 
est<Í prúximo a las estirnaciones actuales (Foley, por ejemplo, p. 105, da 
cl coeficicnte 3 kWh/0,5 kWh, o, en calorías, 2 600/430), es cualificado por 
Podolinski, considcrando que las «necesidadcs» humanas no son sólo de 
alimcntación. y aclemas que los vicjos y niüos, aunque también convier
tan calorías en «trabajo» (en cl sentido puramente física) no dirigcn ese 
«trabajo» a actividades económicas. Da estimaciones de la partc del gasto 
total, en dinero, que va a alirnentación (cayendo así temporalmente en cl 
emplco de valor-dinem). Y concluye que habría que aumentar el nume
rador <lc su «cocficiente económico», cie manera que la verdadera cficien
cia encrgética del organismo bumano es mas bien del 10 % : el hombrc 
convierte en trahajo mecanico el 10 % del calor que utiliza. «Se sabe que 
inclusa las mz\quinas de vapor mcjor equipa<las no alcanzan esa magui
t11d », hacc notar Podolinski. 
Llega cntonccs a un principio teórico general: «Si considcramos cl orga
nismo humana como una mz\quina térmica con un coeficiente cconómi
co [quierc decir, cficiencia] de 1/líl nos scra. posiblc determinar de forma 
m:ts exacta bs condiciones [de supcrvivcncia] de la vida humana en la 
Ticrra. [ ... J La lrnmanidad sería ·una maquina que no sólo convicrte cl
calor y otras fuerzas físicas en trabajo, sino que también consiguc rcali
zar cl ciclo <lc opcración inversa, es dccir, que convicrtc el trabajo en 
calor y en otras fuerz::is físicas que son ncccsarias para satisfaccr nucs
tra� ncccsidadcs, que, por así c.lecir, con su propio tr;_-¡bajo convertidu en 
calor alimenta su caldera». Es, pues, neccsario que cada caloría de tra
bajo humano tenga una «productivida<l» (ésa es Ja pabbra que ernplca) 
de por·lo mcnus dicz calarías; es dccir, sca capaz de incorporar cncrgía 
c.xterior por \'alar de cliez calorías.
Aquí caben dos obscrvaciones. La primera, que cl «consumo» diario de
calorías ha aumentac.lo enormemcnte, de manera que el «coefi.cientc cco
lltlmico» o clicicncia, tal como lo considera Podolinski (incluycndo todo
el «consumo,, y no sólo los alimcntos), ha <lisminuido cnorrnementc. La
scgunda, que Podoli11ski no distinguc si csas calorías incorporadas desdc
f ucra mcdi::intc el t1·abajo hurn:rnu proviencn de fuentcs ¡¡gotablcs o re
novables y, de hecho, aunquc lc preocupa la cucstión de las rescrvas de
carbún, es op1 irnista.
Su artículo pbnlca, pues, de manera cor'1.ec.tu. en lo escncial, que la vida
hurnaua depc11(k del .ipruvccbamicnto del flujo de energia solar. Plantea
asimismo cuC'stioncs cruciates �obre la mcdidn de la «producción)) y del
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«valor», y, aunque crec que h apoya, de hccho critica b teoria del valor
trabajo en b formulación marxista, adcm::'ts de cdticar tarnbién, impli
citamentc, b teoria del \'�dor-prccio. Es conscicnte de bs implicacioncs 
que su enfoque ccológico, tcrmodin[unico, ticnc para la cicncia económi
ca. Discutc tres «dcclaraciones de cconomistas famosos»: Qucsnay dijo:. 
«El trabajo es improductiva». AJam Smith dijo: «Sólo cl trabajo es pro
ductiva». Say dijo: «El trabajo es productiva, las fucrzas naturalcs son· 
producti,·as y los capit,tlcs son productivos». Y, aunquc su comprcnsión 
del papd de las plantas como convertidores tal vez debcría haberlo hecho 
mas rcècptivo a bs idcas de los fisiócratas, picnsa, sin embargo, habèr 
reconcilia<lo a Quesn.iy y a Adam Smith (o al Smith que él interpreta) con· 
su tcoría de que la «pròducti\'idad» cnergética de la naturalcza aumenta. 
con la incorporación de trabajo humana. 
El artículo acaba con un d.esafortunndo c:c:11rs11s histórico, tratan<lo de 
correlacionar modos de proclucción (csclavisrno, servidurnbrc, capitalis
me) y acumulación de energía en la tierra y, al final, al considerar cl cm
plco de maqllinas en el capitalismo, se dcsví:1 del punto de vista encrgé· 
tico que cobcrcntemcnte ha mantenido: « En vcz de aumcntar la acumu
Jación de cnergía en la ticrra, la maquina ahora refuerza frecuentcmcnte 
la dispersión inútil [no de energia, sino] de fuerza cie. trabajo ya existen· 
te, al echar una pnrte de los prolctarios de la producción como conse· 
cucncia de la superproclucción». Desde cl punto de vista energc:tico, eco· 
ló¡;ico. cl nrnhkrna de las maquiuas es que usan convertibles fósiles, aga· 
tables. Hubic, .-i poct1do J,.a.n. "'CUie'l e ' .l,\-o-,0i.r, a, \;A, ��e,�U: cv · entre re
cursos agotables y renovaDics, pera no Jo 11120. ::,upo üistrnguir, en princi· 
pia, cl J1ujo de cncrgb solar y el stock de energia acumulada en el car
bón, por ejcmplo, pcro no le da importancia al ritmo de destrucción de 
carbón. Aunque no lo dice explícitamcnte, según su concepción, los mine
res cie carbón no cntrarían en su dcfinición de «trabajo útil», puesto, 
que no aumcntan sina que disminuyen la «acumulación de energia en la 
superficie de la tierra», y lo mismo valdria para muchos tipos de activi· 
dad industrial y, desde luego, de servicios. Crecmos que si hubiera hccho 
hincapié en la distinción entre recursos agotablcs y renovables, Engels 
hubiera reaccionada con igual desagrado ante ese intento cie Podolinski 
de dar precisión al conccpto de «desarrollo de las fuerzas productivas». 
Es clecir, hubiern negado, como lo hizo, la conmcnsurabilidad de inputs 
y outputs en térrninos de unidadcs de cncrgía. Vcamos, pues, ahora, con 
detalle, los comentaries de Engels. 
Engels, ya años antes, en 1875 y 1876, se había ocupàdo de los principios 
de la tcrmo<linúmica, y se reficre al concepto de entropía en sus notas 
çk lectura, no dcstina<las a publicación, pero que se han incluido después 
en Dialéctica de la naturalcza. A Engels -como hcmos visto- el scgundo 
principio le pareda contradictorio con cl primero (no vio en ella una ma· 
nifcstación cie su dialécttco.). Le pareda que si la energia se conserva, no 
pucdc decirse que la cnergía se dispersa. 
Trns !cer el articulo de Poclolinski en su Ycrsión italiana, Engels escribió 
a Marx dos rnrtas, cl 19 y cl 22 de dicicmbrc de 1882 (cuya traducción 
incluimos en ancxo). La cucstión crucinl planteada por Podolinski, es 
dccir, si se pucdc aumcntar mcdbnte cl trabajo la captación y almaccna· 
m ien t o de la cnergía irradiada por cl so e y su <;onvcrsión en cnergía útil 
para el homhrc, ]e parecc a Engels rnuy importdntc, pera advicrlè que no 
pueden sacarse de ella «conclusioncs económicas». Vercrnos mús adclantc 
qu6 qucría <lccir En�cls con csto, es dccir, qué quiere dccir «economia», 
qué quiere dccir « va.lar» y «producción» en la teoria marxi�ta y cómo 
la «ccon?mía» cc:nstituye un campo C:Q.J'\na.clo · cl.e e"ri.<-��'> j o.V'\c\t\srs en la
conct'pcion marxista. 
En los prirncros parrnfos Engcls rcsumc las tesis de Podolinski y 
explica primcro cl concepto <lc diciL'ncia de b maquina tèrmica humana 
(lo que Poclolinski lbrnó, confusnmcntc, «cocficicnte cconómico»). y des· 
.pués explica cl conccpto de «productivicbd» encrgética, es dccir la rnzón 
entre trnbajo humano mcdido en calorias y producto mccliclo en calo
rías. El (.M.O.)l..nl · parrafo acaba con una fr:1se que considcramos decisiva 
para cntcndcr cl pcnsamiento de Engcls sobre cl tema. En cfccto, Engcls 
estima que esta productividad pucdc aumentar de modo indcfinido, «de· 
pcndicndo del grndo de cksarrollo de lus mcdios de producción». De hc
cho, po<lría habcr definida esta e:xprcsión prccisamcnte como la produc
tiviclad energdica del trabajo humano. Tuvo esta oportunidad, pero no 
la rcco;.!ió. Al contrario, pretierió continllar usando de forma muy vaga, 
mcta[(stco,, la expresiún «grada de dcsarrollo de los mcdios de produc· 
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ción», sin analizar a fondo ni csos «mcdios» ni cl contcniclo de esa «prO
èucción». Si hubicr�, defi.nido «grado de dcsarrollo de los mcdios de proc 

ducción,, como productividad encrgética del trabajo humano, entonces su 
proposición de qued trabajo humana (en cl sentida física, las 400 cal por 
día o 0,5 kWh díarios) pucdc f-iiar, incorporar 5 000, o 10 000, o 20 000, o 
un millón de calorías diarias, daría un contcnido mas empírica a la cx
prcsión «grado de dcsarrollo dé Jas fuerzas productivas». Pcro queda 
claro, en E11�cls, que esa e:xpresión mas bien se refiere a una especie de 
deus ex 111nchill(1, que no ncccsila que se le dé ningún contenido cmpíri
carncntc con! rastablc. 
Acl e"�a'.,,. aparccc en es.a frase de Engcls su optimismo respecto al crc· 
cimícllto de la «producción» y, scguramcnlc (aunque mús tarde se rcfierc 
a ello), la misma falta de evifa,H.S e_y, la diferencia entre stock y flujo 
de energia que advertíamos en rodolinski. En cfecto, la ciira de un millón 
de calorías como output corrcspondiente al input de trabajo humano 
diario de unas 400 cal o 0,5 kWh, no se aleja mucho (la coincidcncia es 
obviamcntc fortuïta) de los rcsultados que se obticncn en la agricultura 
cerealícola «moderna». En los càlculos realizados en fincas andaluzas de 
campií'ía (J. M. Nareclo, trabajo inédito),27 con rotación de año y vez y téc
nicas modcrnas, cl rcnJirniento en calorías corrcspondicnte a cada caloría 
de trabajo humano es de 3 000 cal; de manera que a las aproximadamcn
tc 400 cal de trabajo humana diario corrcsponderían l 200 000 cal. Las 
cifras de Lcach para granjas maiceras en Iowa en 1970 (cit. Folcy, p. 106), 
suponiendo una extensión por trabajador de unas 25 hcctareas, dan rcsul
tados semcjantes. Ahora bien: como el mismo Engcls advicrte en su pri
rn�ra carta a Marx, al hacer esos calculos habría que descontar cl valor 
encrgético de los fertilizantes y atros medios auxiliares (petróleo, espe
cialmentc), ya que esa productividad energética del trabajo (tan superior 
a la que se logra en un sistema de cultivo tlinerantc, donde el rendi
micnto energético del trabajo humano vicnc a ser de 15 o 20 cal.por ca· 
loría de trabajo humana), se logra, no mediante un mejor aprovecha
miento del flujo de energía solar a través de una rotación mils adccuada, 
o unas especies vegetalcs mas aptas, sino que se logra recurriendo a un
stock de combustibles fósiles. La eficiencia encrgética global de la agri
cultura moderna es, pues, muy pequeña, inclusa menor que la unidad en
algunos productos.28 

Una «productividad» energética neta de un rnillón de calorías por día de
trabajo se fo,y1a..,Jr-n �en instalaciones hi'droeléctricas, o en actividadcs
extractivas ue combustibles fósiles: baste pensar que la energía del tra
bajo de un hombre en un día equivalc a cuatro cucharadas de petróleo.
Esa es la manera concreta de ver estas cucstiones, teniendo siemprc
presente la diferencia entre stock y ílujo a la que el mismo Engels se re
ficrc al recordar a Marx el «despilfarro de las reservas energética» en la
minería de carbón.
Tal vez ayudaría también a poner csas cifras de Engels en su conte:xto
el recordar que cl «consumo» de energía ( en alimcntación, calcfacción,
transporte, fabricación de productos, etc.), ¡;er capita y día, en Estada!',

. Unidos y países europeus «av<1nzados» es . sv.,r�'t\o>-i., o., . 200 000 _al., 
mientras que en la antigüeclad deben haberse consumida un total <lc 
energía per capira inf crio r a las 15 000 calorías diarias, posiblcmentc me
no s de 10 000, siendo utilizada la mayor parte de este consumo en 
alimentos y calor. Usar la exprcsión «desarrollo de las fucrzas producti
vas» para indicar la mayor focilidad de apropiación y destrucción de com
bustibles fósilcs tiene la desventaja de que oculta el proceso físico real 
que se esta dando, y que obviamente hacc imposible que se continúc 
indefii1iclamcntc por esc camino. Así, el rendimiento c;.1lórico del tr::i.ba_io 
humano depcnde de fenómcnos físicos reales, y mús vale hablar de ellos 
que ocultarlos tras el término «grada de des�1rrollo de las fucrzas pro
ducti\·as,, ." Engcls prefirió ocultarlos, prefirió mantener separa,.O-Cl.S eco

norní:l y la física. Veamos por qué. 
Scgún EnrJ('ls. esta1'1eccr el ,·alor de los costes de nroducción cl.e., ro..,

Y)'l;c\,U,Ctt;.ç tr,?>11\Pl¡q,Qci;, en u.n\GW\U> de ey,&.<,L° o., es un:1 lat'ca 1111posib1c, sin 
scnl 1do. «El trabajo añadido al product_o gc1icralmc11tc ya no se <leja c:...:-
prcsar en unidadcs de calor». La 0vj-lrmación es falsa, pucsto que sí 
pucde calcul.use el coste de un rnartiilo, o de una aguja de coscr en uni
dacles de encrgía gracias al principio de la transformación de la cnergía. 
Aquí Engels se niega a considerar que cabe alternati\'as en cl cnjuicia
micnto del proceso cconórnico ai concepto marxista de produeción y a la 
teoría del valor-trabajo, altl..!rnativas que pucden servir para aclarar cucs-
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tioncs qm' cl mar:xisrno (como la tcoría econòmica or1,.,d(l"") deia en la 
escuri daci. 

. Esa separación 
cpistcmolog1ca entre economw y estudio de los procesos fisicos es esen
cial en el mar:xisrno; eso es lo que Engels quierc clecir cuando afirma que 
«es totalmente imposiblc querer cxprcsar relaciones económicas en mc
didas Usicas». No sólo es posible, sino que es ncccsario, pcnsarnos noso
tros. El intento de Podolinski de clar una «prueba» cicntífico-natural de 
la teoría del valor-trabajo (aspecto que consideramos un tanto se
cundaria, aunquc el mismo Podolinski esta sobre todo preocupaclo por 
definir qul; es «trabajo productiva»), lc parece a Engels innecesario; ya 
tiene el marxismo una tcoría del valor, y no hacc falta mezclar «lo físico 
con Io económico». La scgunda carta de Engels precisa 

_ . las ideas de Podolinski, para F�arir-
marsc al trnal en que no vale la pena dar un enfoque ecológico a los pro
blemas económicos. Engcls se negó a dar un status cmpírico y material 
a la noción de «grado de desarrollo de los medios de producción». 
Sería falso clecir que Marx y Engels no se preocupaban por cl derrnche 
de cnergía solar almacenada muy lentamente en los combustibles fósi
les, y hay adem:ís muchas rcfcrencbs en sus escritos a problemas de 
crosión del suelo, etc. Inclusa afirmaran varias veces (cxplícitamente en 
la Crítica del Programa de Gotha, de 1875) que «El trabajo no es la fuen
te de t oda riqueza. La naturalcza es la f uente de los valores de uso [ ... ] 
ni mas ni menos que el trabajo, que no es mas que la manifcstación de 
una fuerza natural, de la fuerza de trabajo del hombre». Ahora bien, la 
naturalcza rendia sus frutos : al ser dominada por cl hom
bre mediante el trnbajo, y la abundancia de esos frutos dependía del 
«desarrollo de las fuerzas productivas»1 h/J c.:icv. ,.,�,,� ft'çt'i:.• ..
Esc tema de 1a abundancia posible es escncial para entender la concep
ción marxista de la transición del capitalismo al socialismo y del socia
lismo al comunismo. En la primera etapa, Marx y fogels pensaban (como 
exponen en la Crítica del Programa de Gotha) que no habría aún abun
dancia, y que la rcmuneración de cada trabajador (una vez deducidos los 
fondos para inversión, para bicnes públicos y para administración) de
bería hacerse «según el trabajo» (y no «según las nccesidadcs» ). Concre
t amen te Marx y Engels diccn que «el productor individual obtienc de la 
sccicdad, dcspués de hechas las obligaclas deducciones, exactamcntc lo 
que ha dado. Lo que el productor ha dada a la sociedad es su cuota indi
vidual de trabajo». Evidentemcnte los trabajos son distintos (puesto 
que en la fase socialista hay aún clivisión del trabajo): «Unos individuos 
son superiores física o intelectualmente aotros y rinden, pues, en cl mis
mo ticmpo, müs trabajo, o puedcn trabajar mas tiempo». La desigualdad 
en las rcmuncracioncs se basa en «las desiguales aptitudes de los indi
viduos .y, por consiguicntc, la desigual capacidad de rendimiento». Dc
jando de lado si con una teoría dèl valor-trabajo es posiblc comparar el 
valor de distintas ocupacioncs, dejando de lado la cuestión de qué tcoría 
haría falta para csto (en principio crecmos, como Kropotkin en El siste
ma salarial, que no hay argumcntos de eficiencia cconómica contra la 
igualdad salarial), el hccho es que en teoría Marx y Engcls contemplab::rn 
un pc:ríodo de rcmuncración desigual hajo el socialismo (aunque Engels
cualif,ca est:1 cuestión en su pokmica del Anti-Diilirine,) v c111� en h ndc
tica cl criteriu marxista del principio del rendimicnto ( Leist1111gpril1z.íp), 
o «a cada uno según su trabajo»,2<J ha sido utilizado para justiticar la
desigualdad en los paíscs llamados socialistas. Gucvara en Cuba, Bahro
y Harich en /\lemania oriental son nombres heterodoxos recicntcs que
mucslran còmo ha dominada una ortodoxia al respect<,
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Al impcJir la comprensión de los aspectos búsicos de la vida del hombre 
en la ticrra, al no ser el marxismo suficientcmentc materialista, la con
ccpción m::irxista de la marcha cie la historia en un camino en el que sc 
sucederían cl capitalismo, el socialismo (con Estado y con remuncracio-
11cs desiguales según cl rendimicnto, Lcistw1gprinúp). basta llegar a un 
hipotético comunismo de abunuancia, cstadio en el que cl Estado se 
«rnarchitaría», revela ser una visión histórica irrealista, que dificulta la 
lucha ya aquí y ah ora por una socicdad libre e igualitaria y per- T•nro t,in_(sr<>--•0, q.,t- enr, e,.,ò�
y respete las lcycs de la naturalcza en vcz de tratar -infructuosamentc-
èc pedir a la naturaleza lo que ésta no puede dar. 
Ln parzidoja Je una doctrina comunista que accptc la desigtrnlclad se 
rcsuelvc si se recuerda que Marx y Engcls contcmplaban un pcríodo de 
transición «socialista» hasta el comunismo <le la abundancia, cuando «la 
socicdacl podrà cscribir en su bandera: de cada cual, scgún su capacidad; 
a cada cua], según sus ncccsidades». Para llegar a cse momento haría 
falta que desapareciera la división del trabajo y la oposición enire tra
bajo intclectual y trabajo manual. haría falta que los individuos se de
sarrollaran en toclos sus aspcctos, y también que «crczcan las fuerzas 
productivas y corran a chorro llcno los manantiales de la riqueza co
Ject iva». 
¿ Pero de dónde manan csos manantialcs? ¿ De la energía irradiada por 
cl sol y sus dcrivados renovables, entre los que se incluiría el traba.io? 
¿De los combustibles fósiles? ¿O del uranio? Como se ha señalado, cllo 
tiene un significada muy distinta, asegurando una mayor o menor viabi
liclad a los sistcmas económicos que se asientan sobre una u otra fuentc 
de encrgía. Sin embargo, ese sistema supuestamcnte materialista elabora
da por Marx y Engcls, al const ruirse sobre la imagen del munclo y sobre 
el aparato conceptual de la «economía política» por cllos criticada, renun
cia abiertamente a vincular el analisis económico con el mundo de Ja 
energía y /o la mate ria -de esa materia tan real y no ideologizada con 
la que al decir de Agustín García Calvo 30 se clan coscorrones los niños
cn cl que tienc que clcsenvolverse cualquier sistema económico. Con estas 
ense1ïanzas de los fundadores resulta lógico que las formaciones políti
cas que enarbolan hoy la bandera del «marxismo» no hayan adoptndo 
en el terrena de la energía en general. ni en el de las centrales nuclcares 
en particular, una posición claramentc diferenciada de la cie las forrna
ciones políticas de la «dcrccha", oponiéndose ocasionalmente a las posi
ciones de esta última por moti\'os mcramente «tac.ticos». 
En este articulo hemos soslayado el haccr una crítica a fondo de la idea 
de abundancia futura construïda sobre unos «manantialcs» de riqueza 
cclectiva que parten de reservas agotablcs de co.IJ1bus1iblcs. Tampoco se 
ki. dcdicado cspacio a di�cun',.. la idea de Hari.t-Si 31 cie amp::irarse, con
animo de pnliar la actual crisis cconómica, en esa nr¡:rani7:1rirín ¿oe, .. c.iriv.A. 
del Estado que e.s-: precisamentc la que, junta con la empresa capitalista, 

y contribui<lo a desencadenaria. 
J lernos qucrido simplcmentc cxponcr cómo los fundadores del «marxis
mo », al separar el estudio de Ja economía del estudio de Ja naturnlcza, al 
construïr su ciencia sobre conceptos corno «dcsarrollo de las f ucrzas 
prcducti\·as», «producción», «valor-trabajo", totalmentc desconcctaclos, 
vobntariamente desconcctados, como claramentc indican los comcnta
ríos de Engels, de los problcmas encrgético-ecológicos que estan por 
dch1 io de et1�ilquicr sistema económico, crearan -o accptaron- u nos 
artcf actos idcológicos que, de un lado, han ayudado n que los rnarxistas 
participaran en la idcolc)gía burgucsa dd «progrcso,,, contribuycndo a 
expandir cl rnito de crecimicnto, y, de otro lacto, en los paísc" llarnaclos 
sccialistas han pcrmitido aplazar °Ia lucha por la igualdad en la vana cs
pcranza de que la continua ampliación de la esfera de la «producción» 
desembocara en un comunismo de la abundancia. 



l:n¡;cls a Marx, 19 de diciembre tle 1882. «( ... ] L:I 
historia de Podoli11ski me la imagino asi. Su 
verdadera deseu bri miento es que cl t rabajo hu
mano es capaz de retener en la supcrftcie de la 
tierra la energia solar y dejarla actuar Q.Or m.is 
ticmpo, de lo que seria el caso sin r.:I. Todas las 
conclusioncs econòmicas que r.:l saca de esta es
tan equivocadas. No lcn¡IO su cosa a mano, pero 
hace poco lo leí en Ja publicación italiana Plebc. 
La cuestión de cómo una cicrta cantidad ck 
energfa contenida en una cantidad de allmentos 
puede, mediante cl trabajo, prnducir una canti· 
dad de energia mayor a sí misma, la resuefvo 
así: supongamos que los alimentos diarios ne
cesarios para un hombrc representen una can
tidad de energía que se puede expresar como 
10 000 unidades de calor. Estas 10 000 unidades 
de calor seràn para toda la eternidad igual a 
10 000 unidades de calor y picrden en la practica 
al convertirse en otras formas de energia una 
parte no utilizablc. por la fricción, etc .. como 
es sabido. En el cucrpo humano, inclusa bas
tante. 
Por lo tanto. el trabajo física, correspondiente 
al trabajo económico. no puede por tanto ser 
nunca igual a 10 000 unidades de calor, es siem
pre menor. 
Pcro el trabajo fisico no por eso es trabajo 
económico. El tn:ba.io económico realizado por 
Jas 10 000 unidadcs de calor no consiste de nin
gu1rn manera en la reproducció11 de las mismas 
uniclades de calor, total o p:ircialmcnte, en ésta 
o aquella forma. Estas unidades de calor, por
cl contrario, se picrdcn en su mayor pane en
un aumcnto del calor corporal y en irradb
ción, cte .. y lo que queda de útil es la capacidad
de fertilización cie los excrementos.
E! trabajo económico reali1;iri0 pnr 11n homhre
mediante el uso de estas 10 000 unidatks de ca
lor consistc, en cambio, en la fiJa..:,u11 por n1a
.vor o menor tiempo de lluevas unidades de ca
lor irradiadas por el sol, que ticncn con las
primerns 10 000 unidades de calor sólo esta rc
lación. Si las unidadi.:s de catOJ· nucvas fijadas
por el uso de las 10 000 unidades de calor dd
alimento diario cons is ten cn S 000, 10 000. 20 000
o l 000 000, esto dependera del gracio de desarro
llo de los mcdios de producción.
Es posihle calcular csto sólo en las ramas de
la producción müs primitivas, la caz:i, la pesca,
la ganadcría y la agricultura. En el caso de la
ca7..l y de la pesca, ni siquiera se fija nueva
cnergía solar, sino que se hace utilizable ener
gia ya fijada. En est o est a ela ro que. suponien
do una alimentación normal de Ja persona en
cucstión, Ja cantidad de protcínas y grnsas qm�
caza o pesca es indcpcndicnte de la cantidad de
estas materias que consume.
En cl caso de la ganaderia se tija energia e11
t:into que se con\'icrten en proteinas, grasas.
piel, hucsos animall's, pedazos de plantas que
de otra forma se sccarían ràpida'llcnte y mon
rían; es decir, se tija cncrgía por mas tiemr�·
El cúlculo aquí ya se vudvc basrnnte compli· 
cat.lo. 
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Y mas ,1L1n en cl casn de la agricultura, en que 
el valor cner¡.:ctico de Jos fl.!11il1zantes y ot,os 
mec!ios auxili:11 es dchc; St:r inc}uido en è] càlculo. 
En l'i caso de h industri,t, Iodo cülculo cesa: 
el trahaju ai\adiclo al produc10 gcncralmcnte ya 
no se ckj;i cxpr,'sar en unidadcs de calor. Aun 
cuando sca posibk todavía, por ejemplo, en 
cl caso de una libra de hilo, en que se puedc 
cxpresar con alguna clificultad su clasticidad ,. 
resistcncia en una fórmula mecànica, ,iparect' 
sin embargo ya como una pedanteria inútil. v 
sc vuelve absurdo en el caso de un pcdazo de 
pario crudo y m{is aún en el de una tela cstam
pad,1, tt'ii.ida. El valor cnergét ico scgún los cos
tes de producción. de un mart illo, de una tuer
ca, de una aguja de coser, es una cantidad im
posible. 
A mi modo de n:r. es totalmente imposible que
rer expresar rcbciones económicas en medidas 
físicas. 
Lo que Podolinski ha olvidaclo totalmcnte es 
que cl hombre que trabaja no es s6lo un fijn
dor cie calor solar presente, sino aún mas de 
derrochador de calor sola1· del pasado. El gracio 
de dcspilfarro de Jas rescrvas encrgéticas, car
bón, mineralcs, bosques, etc., ya lo conoces tú, 
mejor que yo. De este punto de vista, aparecc 
también Ja caza y la pesca no corno la hjación 
de nuC\'t) calor solar sino como [!asto e inicio de 
despilfarro de energía solar actÍmubda ya. 
Ademàs, lo que d hombre hace de forma inten
cionada mcdiantl' cl trabajo, las plant.is lo ha
cen inconscientcmcntc. Las plantns -esto ya 
es una vieja historia- son los grandes absor
bedores y depósitos de calor solar, en forma 
transform.:ida. J\·!cJiante el trabajo, en cuanto 
fija calor solar (Jo que no siemprc ocurrc en la 
industria ni tampoco, en modo alguno. en gene
ral), cl hornbrc consiguc reunir Jas funciones na
t u raies del animal que consume energia con las 
de las pl::111tas, que acumulan çncrgía. 
Podolinski se ha dcsviado de un dcscubrimiento 
muy v;dioso porque quiso encontrar una nueva 
prueba cicntílko-natural para demostrar que el 
socialismo es lo correcto y por cso 111czcló Iu
física con lo ecmu)mico. » 

E,:¡:;e/s a Marx. 22 de diciemlnc de 1882. «Vol
vicndo a Podolinski. el alrnacenamiento cie ener
gia rncdiante el tr,1bajo en realidad sólo sc da 
en Ja agricultura; ckbo corregirmc �uanto a 
la ganadcría, en que se transl1crc j}glQ.]�ra
mcnk b cncrpía almaccn:1d.i en bs pbntasval 
animal., 5e pucclc habl:ir de alrnncenamiento sólo 
en la ,ncdida en que sin la ganadería, habria 

· plZlntas alimenticias que se secarian inútilmcn
te, mientras que de esta forma se con\'ierten.
En cambio, en toJas las ramas de Ja industria,
la energ:ía sólo se gusta. Sò!o es rc!cvante qué
productos de pbntas, madera, paja, lino, cte.,
v qrn\ procluctos anirnales, que conticncn ener
gia \'Cgctal. son convcrtidos en utilizables y, por
Jo tanto, prcscn•rulos mas tie111po tk lo que sería
cl caso si se l<>\ abandonasc a 1:1. dcscomposición
natur,-,1. El vicjo Jwcho econòmico, pur tanto,
que todos Jos pniductores industria!es ticncn
que vi,·ir de lc,s productus de J.i agricultura, de
la gan;idcria, de la caza y de b pesca, ¡mede, si
se quiere, ser traducido tambi,:n a términos fi
sicos, pera poeu sç sacaria de cso. » 
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1 935 ) no ;1 rn.:mcte contra Claus ius y su scgundo pri ncipio/
2 1 .  Sergc i A .  l'odo l insk i ,  « f\knsd1lichc Arbl' i t  und E inhcit dcr Kraft•.  Die Neue Zcit, 1883 .
p. 4 1 3  a 424 y ·l·l9 a 457. L'l p;i lahra Kraft. fucn:a, la usa corno si núnimo de «cn.::rgí.l » ,  de
manera que cl t i t u lo de su ar t icu lo es · E l  tr.:ib:1 jo  humana y la un ida c.l de la c1wrgí:i, .  Según
los editores cie las obras de l\1arx y Engcls ( Oic: t z  Vcrlag, Bcr! m ) ,  d art icu lo habia aparc·
c ido rn i t a l iana ,·n La Plcbc  en 1 88 1 .  Los m isrnos ed i t ores d�n una corta biografia de Po
dol i n sk i ,  do1°de c l iccn que tuvo coi re.,pondenc ia con Marx v Engds ,  nparentcmrnte inédita ,
y qnc  vivi<i entre l 850 y 1 89 1  -s i n  l'mba r¡!O, J()s rnbctores de ,\leuc Zeit onad ieron una  not,1
nl pic cie l a  sc,'. t l l 1da par t e  cie su articulo. publ icado en 1883 en alemàn ,  lamc1 1 tan<lo l.i 
muertc de Pado l insk i  cie una  «l'nfcrmL'dad nerv iosa» ,  lo que impid ió  a l  autor segu ir ocu-
pàn dosc de es tos t l'mas como promet ia. _ ,  _ · · 

Y ,¡¡!radcccmos b t raducción de la yers ión alcin ana dct ar t icul o  dc Podolinski a Jordi Brandis 
v Vcrena St olc kc. 
72. Fredc:r ick Soddv, Cartcsiwr Ecnnomin, Jfrndenons ,  1 922; .Halter and E11a� 1·, Wil l iams
& Norga l r ,  l ondrcs, 19 12 ;  l\lca/tli ,  Virt11al \Vea/ / 11 ami Del• / ,  A l ien & Unwin ,  1 926.
23. Lewis M um l ord , TcC11ic , al l tl Civi/i;:atio11 ,  H.ircourt ,  llracc & World ,  J lJJ4.  ( En esta
obra sólo se dedica una peqm·üa parle a e�tas cucstioncs, pero incluye un l'Ofoque in tcrc·
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sa.nte del proceso ec6nomico que rompe con ese " Caj6n de sastre" de 
la "producci6n" .) 

24. - A les l ie White, " Energy and e vol ut ion of cul tur e" ,Ameri can An
thropologist, 45, 1943, p. 335 y s., y The Evolution of culture, Nue
va York, l 9 5 9 .

25.- Fred Cottrell, 2nergy and Society, Me Graw-Hill, 1955. 

26.- Véase en este mismo fascículo el articulo " Sobre el uso de la 
energia". 

27.- J.M.Naredo, Los lim:tes del an�lisis ec6nomicos , en prensa . 
R u e a o Ib é r 1 e o , i=,a r ce l o na. 

28.- Véase lo señalado al respecto en este mismo cuaderno en " Ener
gía y crisis de civilizaci6n". 

29.- Véase Juan Martinez Alier, " A  cada cual según su trabajo", 
Cuadernos de Ruedo Ibérico, 49-50 

30.- A. "3arcía Calvo, " Apot.egmas a prop6sito del marxisrno", 
Cuadernos de Ruedo Ibérico, 55-57. 

31.- I�rich, Comunisrno sin crecimiento. Babeuf y el Club de Roma. 
Uiateriales, Barcelona, 1978. 

3ir. embargo , la edici6n MEW, vol.20 ( Dietz Verlag, Berlin , 1971) 
incluye una nota sobre Clausius que le atribuye la "hip6tesis idea
lista" de la " muerte térmica" del universo. 

El prefacio (p.Y::::a) afirma '' (Engels) sujet6 a una crítica detallada la 
hip6tesis de Rudolf Clausius, William & Thomson y Joseph Loschidt 
acerca de la llamada" muerte térmica" del universo. Engels mostr6 que 
osta hip6tesis de moda contradice la ley de la conservaci6n y :,rans
rormaci6n de la energía, correctament e en tendida. Los pr ,.ncipios fun
damentales de Engels sobre la indestructibilidad del movimiento , no 
s6lo en sentida cuantitativo sino cualitativo y ,  junto con ello, la 
iraposibiliuad de la " muerte térmica " del uni verso, apuntaran el ca
mino por el cual debia proceder el desarrollo posterior de la investi
gaci6n progresista en las ciencias naturales" ( subrayamos nosotros). 
1\sí pues, cien años después de que Engels se equivocara en sus notas 
de lectura, la ortodoxia marxista defiende publicamente sus errores. 
El optimismo con respecto a las posibilidades ilimitadas de crecirnien
to econ6mico, que hizo a Engels reacio a entender el segundo princi
pio de Clausius y que le llev6 a dar un caracter metafísica a la no
ci6n de " fuerzas productivas" , ha sido compartida por los partidos 
comunistas,que así han podido aplazar la discasi6n sobre la igualdad 
de la distribuci6n, sobre la naturaleza del Estado, etc. Hay pues ra
zones de fonào para q.1e los marxis tas hayan s ido a jenos a las preocu
p�ciones col6gicas. 





COMUNICACIÓ A LA PONÈNCIA: 

"ELS ECONOMISTES DEDICATS A L'ENSENYAMENT" 

Ensenyament de l'Economia al BUP i FP 

Aprofitant la tasca d'elaboració d'un Inform pel 

Consell dels Col.legis d'Economistes, presentem els 

resultats d'un estudi que sobre la Economía al grau 

mitjà de la formació amb les seves implicacions 

culturals i d'actituds socials, ha elaborat una 

comissió formada, dins d'aquest Col.legi per 

Enriqueta Fontquerni, Dolors García Sanchez, 

E. Oroval,Maite Soler, L. Ramirez i J. Ros.
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El informe, desendnmente sucinto, que se clevn por este Consejo 

Genernl de Colegios de Econornistns, n propuestn del Col.legi d'Econo

mistes de Cntnlunyn, contieAec nuestrn posición sobre el temn de ln ense 

ñnnzn específicn de Ciencins Socinles, y muy en especinl de lns Económi 

ens, en el grndo medio (B.U.P., C.O.U. ,dos subgrndos futuros). 

Que est6 en proceso por pnrte de este Ministerio de Educnci6n 

una reformn globnl ndquiere potencinl relevnncin nl nrgurnento que sigue, 

centrndo en poner de relleve lo insntisfnctorio de ln situnción nctual 

en estn temóticn y orientndo nl diseño de soluciones nlternntivns n es

te problemn. 

/\ lo largo del úl timo nño ha estndo funcionrindo unn Comisi6n nd

hoc en el Colegio cntnlón por encargo del Consejo y bnjo su nprobación 

en cunnto nl presente dictamen resultonte. A la pr,r que se recogÍan ex

periencins extrnnjerns relevantes, se hon mnntenido contnctos fructífe

ros con nuestrns plntnformns docentes, desde Institutes, Centros Privndos 

y de F.P., hnstn I.C.E.S. 

/\l informe general le siguen unn serie de complementes. 

***** 
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DOCUMENTO SOBRE EL DESARROLLO DE LA ENSEÍJANZA DE LA 

ECONOMIA Et4 LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 

Resumen provisional nnnlisis de ln "Comisión de En

s eñ ,-,n z,-, de lri E conomÍo" del Cole gio de Cn tnluñri 

- 2 -
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l .O. Aunque el interés genérico por el temn de ln me jorn y enr1-

quecimiento de los conocimientos económicos en nuestrn sociednd es 

mñs lnrgo y nmplio -por otrn pnrte, por ejemplo, de diversns jun

tns coleginles- fue el último Consejo de Bilbno el que formnlizó' 

el interés en nvrinznr, en el nuevo contexto, mñs decididnmente so

bre estn líne,-, de informnción, nn�lisis y ncción. De nhí el encnr

go recibido por el Colegio de C,-,t,-,luñri en el sentida de formulnr 

un informe-propuestn en el menor pl,-,zo posible. 

Aquí h1 funcianndo sin interrupción desde nbril de 1978 unn 

comisión "nd hoc", formridn en buenn pnrte por ecanomistns con ex

periencin docente en los terrenos mns relevnntes n nuestros fines: 

un primer ridel,-,nta es el que nquí sigue, en formn muy resumidn, pu

diéndose comprameter ln Comisión n entregnr un documento finnl el 

próximo mes de febrero de 1979. 

l . l . El objetivo centrnl de lns reformns docentes nquí propugn,-,-

dns es, desde luego, el nvnnce en ln culturn econórnicn nl rnenos pn

rn nquelln frncción de la poblnción que hngn B.U.P. Pensnmos, de 

ncuerdo con relev,-,ntes experiencins internncionnles - Inglnterrn, 

EE UU, Suecin, etc. - que ln nusencin totnl de conocimientas de 

economín constituye un déficit notaria en ln formnción sacinl. 
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Tenemos ln convicción de que ln utilidnd de tnles conoc1m1en 

tos hnbrín de ser muy elevndn en términos de comprensión de lns bn

ses de funcionnmiento de ln sociednd difícilmente inteligibles, de 

mnnern correctn e inclusa con registro de restricciones ncercn de 

lo posible, sin tnles ingredientes cuyo nnnlisis yo es muy amplio 

y n todos los niveles en los centros de estudies económicos. 

l .l.l. Dejnmos, clnro estn, de lndo ln problemnticn de ln enseñnn

zn superior de ln Economín, si bien ln cnpnciJnd docente de los Li

cencindos titulndos h�brn de snlir como temn. 

l .1.2. Tnmpoco deberemos de hncer objeto de exmnne especinl nlguno 

n ln cuestión de los conocimientos de Economín necesnrios n nivel de 

enseñnnzns superiores no económicns, socinles o no. 

l .1.3. Tnmbién dejnmos fuera de considernción, en el otro extremo 

por nsí decirlo, los temns de la culturn económicn populnr, de ex

tensión universitnrin, de acción divulgndorn en unidndes vecinnles, 

sindicnles, etc., mnterin éstn de complejidnd por sí específica. 

1.1.4. A nivel de E.G.B., en sus diversos pnrcelns y p1ezns, el en

foque ndoptndo es el indirecta, o sen el centrndo en ln formnción 

en Ciencins Socinles del correspondiente personnl docente (Escue

lns Nonnnles de Mngisterio). 

1.1.5. L� ATEt�CimJ QUEDA CENTRADA, PUES, D� EL E3.U.P., e.o.u. y

F.P. Esta O?ción tomnda es compatible con tener en cuentn el con

dicionnmiento por los conocimientos económicos procedentes de E. 

G.B., nsí como su proyección hncin ndelnnte; y, desde luego, con cu

brir atros terrencs en el futuro. Ln exper1enc1ns mns relevnntes

- Inglnterrn, Suecin, EE UU - nbonnn tnmbién estn grndnción.
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1.2. Hecho el encundre de nuestrns preocupnciones dentro del sis-

temn educntivo espnñol hny qye nvnnznr en nuestrns delimitnciones 

del nmbito de progrnmn, cuyn propuestn nl eonsejo entrn en proceso 

en el presente nvnnce: 

l .2. 1 . Se hn optndo por planteor la cuestión en términos siempre 

de nsignnturns de Economín (nuevos) cuyo contenido debe definirse 

en formn de temnrios basnndonos en ln experiencin co�pnrntivn in

ternncionnl y en ln españolo, pnrcial y limitndn. En el eolegio se 

dispone yn de un sustnncioso fondo documentnl de plnnes y textos 

destncndos. Lns posibles combinnciones didncticns con otrns Cien

cins Socinles - C. Política, Derecho, Sociologín, Geogrnfín Humana -

es un temn postpuesto n foses de progrnmoción docente bnjo restric

ciones específicns de tiempo lectiva, que mas ndelnnte tomnmos en 

considernción. 

1 .2.2. Tnles enseñnnzas de Economía, en los grndos medios tenden

tes nhorn n unificnción, se entienden como línens comunes u oblign

torins, no optntivns nl menos en principio, formndns por: 

- unn nsignoturn en 2Q curso de B.U.P.

- una nsignnturo en 3er. curso de B.U.P.

- una asignatura de e.o.u.

(reciente desnpnrición de lns ec. Sociales) 

En F.P. (Formnción Profesionnl) se troto de refornznr y sistemnti� 

znr lo yn existente. 

1.2.3. En cunnto nl contenido-enfoque de los mnterios correspondie!!_ 

tes nos inclinnmos por no descuidar el nivel teórico, nnalítico in

clusa, pera orientnndo sus aplicaciones en términos de interpreta

ciones de ln renlidad económica españala y de lns respectivas enti

dades autonómicas y nacianalidndes (hny un cierta canacimiento di

fundible en este última sentida). 
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De lns pocns exper1enc1as relevnntes se infiere que un en

foque demosindo mnrcndo ideológicamente puede resultar limitotivo 

e inclusa pèligroso paro la estabilidad de lo experiencin en con

textos escolnres, incluída la presencia de los padres en los Órgn

nos plurnle s. 

l .3. En relnción a estos objetivos-estóndnres de ln enseñnnza de 

lrJ EconomÍ11 en el "grndo medic", ln renlidod nctunl es totnlmente 

insntisfnctoria: en realidod tan solo en F.P. cnbe hnblnr de 11lgún 

elemento de nvnnce tnnto en el sentida de planes de estudio, n pe_!: 

fe�cionnr en cuanto a contenido, como en la idoneid�d docente de 

los Licencindos en Económicns pnrn enseñnr mnterins homologables de 

ncuerdo con los planes de estudio de su propín formación. 

En B.U.P y C.O.U. nuestra titularidnd docente es escnsa y en 

fronco retroceso, lo que alude a que otros grupos de de docentes es 

t�n octu11ndo en este sentida (vénse punto 4): en C.O.U ln mnterin 

de "Ciencias Sociales" (introducci6n o elementos de Economín, Soci� 

logín, Derecho y Política) ha sido suprimida recientemente. En cuan 

to al B.U�P. el reciente Decreto de mayo del presente oño reduce lo 

idoneidad de los Licenciados en Económicos a la ensnñnnzn de Mate

mnticns !, siendo excluidos de la línea de materias que empeznba a_ 

ser objeto de nuestra docencia, la "Geografín Económicn", que pn

radójicnmente crJdn vez tiene mós contenido económico en los textos, 

y para ln que se declnran idóneos Sociólogos, Licencindos en Deere

cho y en Políticns, aparte, clara esta, de Geógrnfos e Historindo-

res. 

Lns posibilidades docentes en este terrenc dependen de orien 

tnciones pnrticulnres de colegios privados y últimnmente lo Inspec

ción correspondiente estó ya poniendo trnbas incluso en estos casos 

a la capncidnd de firma dea actns oficiales por porte de Licencin

dos en Econórnicns, de acuerdo con la normativa nludidn. 
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1.4. Si el objetivo final es patente, tal como se hn expresado en 

el primer punto, ln mejora social en el conocimiento económico es 

también indudnble que nuestra colaboración en este campo de la ense 

ñanzn supondría unn IMPORTANTE OCUPACION PROFESIONAL, que no podemos 

aún cunntificnr pnrn cada uno de los diversos puestos. 

Esto ibn n plnntear enseguida la colificnción docente de los 

Licencindos en Económicns pnrn estos tareas: los Colegios y el Con

sejo tendrían aquí una función, tonto en el diseño de lns condicio

nes y contenidos generales de los textos como en nlgur.n formoción 

didócticn bósico pnrn los futuros enseñnntes. 

1.5. Ello nos lleva a las restricciones o dificultades que vamos 

a encontrar inexorable y gróvidamente. 

El campo general de enseñanza aquí contemplndo es ahorn ómbi 

to profesionnl de los Colegios de Licenciados y Doctores en Cien

cins y Letras. Es esta una profesión que, no lo olvidemos, ntravie

sa sus propias dificultades '.en términos de reivindicnción y de paro 

muy su�tnncinl. 

Por otrn pnrte, el plan de enseñnnza nctunlmente vigente, y

ya en período de revisión, se carncteriza por estor muy cnrgndo de 
l 

materins, llegnndo a ocho en el tercer curso de B.U.P. precisamen-

te (nunque nlgunn de ellas sen secundaria). De ahí lns dificultades 

de insercción de nlgo que se propone COMO MATERIAS NETAMENTE NUEVAS 

(la que reduce a su vez el conflicto interprofesionol en el sentida 

de no irrumpir en mnterins nctualmente dodos por otrns titulnciones). 

Entonces ln ocnsión de ln revisión de los plnnes con ln es

tructurnción de 8.U.P. común sern, o puede ser, buenn pnrn plnntear 

enérgicnmente lo cuestión. 

l .6. Lo estrntegia para atacnr este tema reolmente no fócil debe 

ser especiolmente objeto de debate de este Consejo. Parece en todo 
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cnso, npnrte de lns orientnciones de fondo opuntndns, que hny unn 

tnren previn, urgente y yo posible de sensibiliznción, en gron me

didn desde Mndrid, de 

- Colegios y Fncultodes de Económicns, desde luego.

- Ministerio de Educnción y Ciencin, en especinl lo

Dirección General de Enseñnnzn Medin.

- Ministerios de Economín, de Hnciendn, de Industrio,

de Comercio y Turismo.

- Grupos pnrlnmentorios

(ir diseñnndo un proyecto de Decreto-Ley)

- Medios de Comunicnción.

- Entidndes Culturnles •••

Jncinto ROS HOMBRAVELLA 

Colegio de Catnluñn 
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En los pníses de mós nvanzndo desnrrollo de lns Ciencins Socin

les y, lo que quizñs es mas importante, de mnyor personnlicind prngmñti_ 

ca de su enseñnnzn medin ubicnción ncorde de ln Economín en los corres 

pondientes plnnes y progrnmns de estudies. 

En todos los cnsos queda puesto de relieve ln preocupnción de 

que los estudies superiores de Ciencins Socinles -Derecho, C. Política, 

Sociologín, Economín- hnllen un nsentamiento de referencin en el grndo 

nquÍ objeto de exnmen. 

En E.E.U.U. u Suecia, por ejemplo, ha pnsndo n ser unn preocupa

ción en el diseño de estos mnterias para el grndo bósico inclusa. 

Ln estructuro de estos enseñanzns en lnglnterrn nos ha interesa

do especinlmente: se orientnn hacin el conocimiento en grnn medida apli_ 

cada (Estructura Económica en nuestros términos) de lns dimensiones eco 

nómicns en ln sociednd inglesn. Ciertos temnrios sirven nl mismo tiempo 

como oase pnrn pruebos de ingreso en las facultades. 

Sirvnn como ejemplos los siguientes*: 

* Fuente: T. Brennnn, "Politicnl Studies: A Handbook for Tenchers", 1976
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Schools Coancil Genernl Studies 

- Estodísticns Económicns Inglesos

- El presupuesto Estntnl (año ••• )

- Sistema de Impuestos en Gran Bretaña

- La infloción en Gran Bretnña, 1971

- El Producto Nocional Bruta

- Comercio Internncional

- Arecs de Desnrrollo Preferente

- Nivel de Vidn (y Estructuro)

- Subdesnrrollo Económico

Cambridge 

Examen Ingreso 

- 4 "pnpeles":

Economín (genernl)** 

Estructuro y funcionnmiento del Gobierno Britñnico 

Políticn Internncional desde 1939 

Historio económicn y social de Ingloterro, 1815-1970 
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** Obsérvese ln presencia, también, de una moterin teóricn genernl, 

obligatoria y, desde luego, nsentodo en estudios de bnse y especí 

ficos en grndo medio. 

F ran cia 

En 1968 se implnntó ln Economín Política como nsignnturn del B�chille

rnto clñsico en términos de nsignnturn tronen! o común. 
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SITUACION ACTIJAL - PLANES/ PROGRAl·lAS - DE LAS MATERIAS 

DE REFERENCIA EN B.U.P. y F.P. 

Se describen, y en ciertn medidn evalúnn, n continunción lns 

enseñnnzns en grndo medic que nctunlmente pueden referirse n ln te

mnticn que nquí nos interesn. 

Se hn de ver (3.1.) lo tocnnte nl B.U.P., y después ln situn

ción del temn en F.P. de lo mayor importnncin, nunquc sólo fuern Pº.E

que nuestrn presencin docente es hnstn ahor� bnstnnte mns clnrn nquí 

que en B.U.P. 

3.1. Contenido de lns nsignaturas nctunles de B.U.P. que tocnn de 

nlgunn formn temns económicos. 

Lns nsignnturns que incorpornn temóticns económicns en B.U.P. 

son fundnmentalmente dos obligntorins, unn en 2º: Geogrnfín Económi

cn, y otrn en 3Q: Geogrr,fín e Historia de Espnñn y de los Pnísès His

pnnos. �dem&s existe una nsignaturn optntivn n nivel de 2º y 3er. 

curso, llnmndn comercio y que durn, pues, dos nños. 

An�liznndo los textos m6s usu"les de estns nsignnturns, vemos 

como se introducen temns económicos, nunque luego no son J"dos en cln 

se, debido n que los profesores de lns dos primerns son historindores 

mnyoritnrinmente y no pueden njustnrse n textos con temnticn económi-

ca. 

Empecemos por ln nsignoturn de 2º de B.U.P.: Geogrnfín Económi 

en. El progrnmn consto de dos partes, unn de conceptos genernles y

otrn de nplicnción de éstos n pnÍses o grupos de pníses en concreto. 

Ln pnrte de conceptos genernles se ocupn de: 

- Demogrnfín - Dinómico y estructurn de ln poblnción mundinl.

- Teoríns sobre crecimiento de ln poblnción.

- Movimientos migrntorios.
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Tipos de paisaje y economías ngrnrins 

- Economíos agrícolns en los pníses sociolistas

- Hodelos de distribución espncinl ngrícoln

- Fuentes de energín y recursos nnturnles

- Locnliznción industrial

- Comercio y trnnsporte: Comercio internncionol

Medios de trnnsporte 

- Geografía urbnno Ln ciudnd 

Estructurn de la pobln

ción urbnnn 

Después ya entrnmos en una segund.a.parte que tiene un tema in

troductorio sobre sistemas económicos: cnpitnlismo y socialismo. Luego 

estudia a título de ejemplo un país de cada tipa: E.E. U.U. y Rusio. 

Otro bloque lo forman en esta segundo porte el estudio de los 

marcos supranncionnles políticos y económicos, estudiando: ln O.N.U., 

la C.E.E. y ln multinncionales. 

Después, como otro versión del sistema socinlista, estudia China, 

para acabar con un estudio globnlizado del subdesnrrollo en el que in

troducen a Africa, el Hundo Arabe y Latino-Américo. 

La otrn nsignnturo, Geogrofín e Historio a nivel de JQ de B.U.P.,

contiene: 

- Unn introducción estudinndo el medio biogeogrófico espoñol.

- Después sigue unn metodologia de evolución históricn desde ln

Espnñn romnnn y visigodn hnsta 1976 ó 1977 en que se confeccio�

noron los libres. El estudio es cronológico, pera cndn époco

estn nnnliznda casi exclusivamente bnjo el prisma económico y

de orgnniznción social, quednndo los fenómenos purnmente económi

cos o el nrte, relegodos o npéndices o n  cortns y esquematicas

referencias. Se basa el estudio fundnmentnlmente en la referen

c1n n lo orgnnización social, cultural, económicn y administra

tiva.

- Lo tercera porte esta dedicada o un estudio de lo Espoñn octual
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en sus sectores fundamentoles: demogrnfio, ogricultura, indus

trio, el fenómeno urbono, transportes, turisme y economia (se 

estudio ln plonificoción, lo última crisis económicn ••• ) 

- Lo cuorto p�rte es lo que se dedica a los poises hispónicos con

un peso relntivo pequeñisimo dentro de los textos y unas l!nens

m�y generales de evolución histórico y problemñtico actual.

La tercera nsignatura o analizar se troto de Comercio. Es asigna

tura obtativa, que sólo renliznn nlgunos centres y que no tiene un pro

grama oficial, por considerorse prócticn. De todns formns en los textos 

que han solido los dos últimes nños encontramos trntndos como pnrn un 

nivel de formnción profesionol bastante elevada, temns como: 

- Ln Bolso

- Lo orgnniznción empresarial

- Contnbilidod en ln empresa

- Comercio internocionol (método PERT)

- Finnncinción de la empresa

- Hnrketing.
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3.2. Progrnmns de Formnción Profesionnl ler Grndo. 

Orden de 13 de julio de 1974 por ln que se dispone el hornrio 

lectivo y cuestionnrios del plnn de estudios de ln Formnción Profesio

nnl de Pri�er Grndo. Firmndn por Mnrtínez Esteruelns. 

- Objetivos:

o) Genernles:

�mplinr lns vivencins del nlumno contrnstnndo con ln 

visión críticn y síntesis personnl que presento ln 

socied�d. 

- Posibilitnr nl nlumno su perfeccionnmiento humnno en

el sentido que evolucionn el desnrrollo científico

técnico.

- Centrnr nl nlumno en idens y conceptos clnros con los

que fonne unns estructurns mentnles b�sicns.

- Resnltnr los hechos mns condicionnntes de ln evolución

socinl y económicn y trntnr que el nlumno por su cono

cimiento llegue a ln formulnción de síntesis con un"

ordennción coherente.

- Orientnciones pedngÓgicns:

Enuncinr núcleos de interés pnrn que el profesor los desnrrolle

con flexibilid�d y teniendo en cuentn el nivel de los nlumnos. 

En ln exposición de los puntos que lo exijnn, se debe prestnr 

especinl ntención n nspectos temóticos cuyn influencin o repercusión es

tén relncionndos con el pnÍs (Cntnluñn). 

�l desnrrollnr el cuestionnrio debe señnlnr lns consecuenc1ns 

que los nvnnces técnico-científicos hnn tenido y tienen en el desnrrollo 

del hombre. 

- Técnicns did�cticns:

Utiliznr distintns técnicns did�cticns según el temn lo requie

rn (enseñnnzn progrnmndn, trnbnjos en equipo, debntes, encuestns y con-

ferencins, etc.) 

Evitnndo en exclusicn lo close magistrnl. 
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Utiliznr oportunnmente lns técnicns nudiovisunles (proyectores

dinpositivas filminns, trnnspnrencins, etc.) 

Selección de films que representen el desnrrollo tecnológico 

y económico. 

Se debe tener en cuentn que ln F.P.1 es unn etnpn de ndnptnción y trnn

sición del alumna de E.G.S. y el ejercicio profesionnl sin ln pretensión 

de que signifique ndiestrnmiento n un trnbnjndor, sina fncilitnr nl nlum

no unos técnicns de trnbnjo que vn n utiliznr posteriormente cunndo 1n1-

cie su ejercicio profesionnl. 

Cuestionr,rio 

Aren Formntivn Común 

- �ormnción cívico-socinl y política:

- El orden socinl: Estructurn y orgnnizncidn del Estndo. Ln or

gnniznción socinl.- Lns tensiones socinles.- Rupturn y cnmbio socinl. 

- Ln justicin socinl: Principios de ln justicin socinl. Mnnifes

tnción de los principios. Renliznciones espnñolns. 

- Ln nctividnd económica: Ln producción.- Factores de ln producción
Producto Nncionnl y Rentn Nncionnl.- Ln nctividnd económicn en Españo. 

- Lo propiednd y su función sociol: Ln propiednd como derecho nn-

turnl.- Subordinnción nl bien común.- Ln propiednd en nuestrns Leyes Fun

dnmentnles. 

- Los movimientos socinles: Trnnsformnciones eoonómicns y movi

mientos socinles.- Evolución históricn (S. XVIII y XIX).- Pnnorama actual. 

- Libernlismo, socinlismo y marxismo: Doctrinn libernl y cnpita

lismo,- Doctrinas socinlistos.- Marxisme y Colectivismo.- Neoliberalismo 

y neocnpitnlismo. 

- Intervención del Estndo en mnterin económicn y socinl: Postu;

ro intervencionista y abstencionista.- Plnnificnción económica.- El desn

rrollo en Espnño. 

- Cuestiones socinles y económicas o nivel mundial: El problema

social en el mundo.- Poises desarrollados y subdesnrrollndos.- Interre

lnciones económicns Org�nismes internacionales. 
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Tecnologí� (porn toda ln rnmn) Entre 47 temns hny los siguientes de 

Economia: 

- Importnncin del sector ogrario en ln comunidnd nncionnl.

- Distribución de ln producción ngrícoln gnnndero y forestnl.

Ln emigrnción.

- El Mercndo Común.

La vida rurnl en lns distintas regiones espnñolns.

- Ln empresn ngrnrin.

- Factores de producción.

- Tipos de empresn.

- Ln ogriculturn de grupo.

- Tenencin de lns tierrns.

- La sucesión en ln empresn.

- Relnciones del ngricultor : privodns, oficinles, mercnntiles.

- Ln vid., ru rnl.

- Segures.

- Cnrocterísticns técnicns y económicns de los productos del monte en ln

comaren.

- Cozn, y Pesen.

- Alternativns de cultives de la comarca.

- Estudio de los diferentes cultives de lo comnrcn: técnicns de producción

y recolección.

- Ln energÍn.

- Fuentes de energín.

- Lns mnterins primns: mineroles, vegetoles y nnimnles.

La industrio: pesnd.,, de equipo y ligero.

- Las zonns industrinles.

Ln Nnturnlezo y el sector servicios: 

- El comercio y los transportes.

- Comercio interior y exterior.

Transportes terrestres, morítimos y nereos.

El hnbitnt urbnno: 

- El crecimiento de lo ciudad y sus problemns.

Lo conservnción de ln naturalezo. 
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Textil, Piel, Construcción y Obrns, Adto. y Comercial, Hostelerín y Turis

mo, Vidrio y Cernmicn, �rtes Gróficns y Automoción. 

Paro ln Rnmn de Hognr: 

Ciencins de ln Nnturnle�n: 

- Lns relnciones del hombre con el medio nnturnl.

- Ln geogrnfín humnnn.

- La poblnción.

- Ln Nnturnlezn y el sector primnrio.

- Lo ngriculturn: �condicionomiento y explotnción de ln tierr"•

- Agricultura intensiva y extensiva.

- Instrumentos ngrícolns.

- Diversos métodos de explotación.

- El hnbitnt rurnl.

R�MA M?rítimo-Pesquern: 

Geogrnfía mnrítimn y económicn: 

- Mercnncins objeto de trnfico por mnr.

- Puertos comercinles. Interl nnd.

- El trnnsporte de mercnncins por mor y su influencio en lns economíns nn-

cionnles.

Culturn mnrítimn: 

- Importoncin de ln industrio pesquern.

- Su evolución o trnvés del tiempo.

- El comercio mnrí±imo.

RAMA HETAL: 

Ciencios de ln Nnt�rnlezn (Areo humnnísticn) 

- Los relaciones del hombre com el medio nnturnl.

- Ln geogrnfín humnnn.

- La poblnción.

Ln Nnturnlezo y el sector primorio:

- Ln ogriculturn: Acondicionomiento y explotnción.de ln tierro.

Agricultura intensicn y extensiva.

- Instrumentos ngrícolns.

- Diversos modos de explotnci6n.

- El hnbitnt rurnl.

- Lo gonnderín.
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- Ln pescri.

- Ln riquezn forest11l.

L,, N11turnlezn y el sector industrinl: 

- Ln gnnnderín.

- Ln pesen.

L11 riquezn forestnl.

Ln Nnturalezn y el sector industrial: 

- Ln energín.

- Fuentes de energia.

- Lns mnteríns primns: mineroles, vegetnles y nnimnles.

Ln industrin: pesndn, de equipo y líger�.

- Las zonns índustrinles.

!dem que a los atros.

R�MA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL

Tecnologia: 
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Existe introducción de Economín en los mnteríns síguíentes: 

Cólculo Mercnntil: 

- El cnpitnl y sus productos.

- El dinero: Sistemns monetnrios y atros mós específicos de cólculo

mercnntil.

Con t11bi blid11d: 

- Introducción: Aspecte hístóríco.

- El hombre y la contnbílid11d y otros específicos de contobilídnd.

Pr�cticns de Oficin11: 

- Introducción: L11 empresn.

Rr\M.A. HOSTELERIA Y TURISMO: 

Tecnol�í.a: 

- Concepto de turisme. Historin de su desarrollo.
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- Estructurn de ln clientela turística. Clo�e de turisme. Turisme nacional

e internncionnl. Lugnres de procedencia y destino de los turistas que

vis i tan Es p,,ñn.

- Ln orgnniznción turística espnñoln.

22 OJRSO 

Formncidn Hum,,nísticn: 

- El legndo del S. XVIII: Ln situnción socinl y económicn • Ln Revolucíón

frnncesn y sus consecuenêins. Am�cicn, independenci'l ,,1 Norte e inestnbi

lidnd nl Sur. Lns luchns entre la rnzón y ln fe.

El despertnr del S. XIX: L,, Europa de Nnpoleón. Los nuevos imperios colo

ninles. L,, independencin C:e Américo españoln.

- Ln revoluci6n industrir.! y $OCinl: Los grnndes inventes tecnológicos. El

nuevo tipo de empresn. �r, conciencio social del proletnrindo. L� nuevn po

lítica económicn.

El desnrrollo cient!fico y cultural n fines del S. XIX: Ln nntropología y

ln filosofía decimonónicn.

- Lns nuevns potencins del S. XX, luchn y óreos de influencia: El ormomen

tismo, coloninlismo y guerras. Los poderes económicos y políticos en el

mundo. Tendencin n formar sociedndes internocionnles, Lns revoluciones y

las conquistns del poder. Situnción del Tercer Mundo.

RAMA. ADMINISTRACION Y (X)MERC!O 

C6lculo Mercnntil 

- Vnlores mobilinrios.

- Golsn comercio.

- Comercio exterior.

- Comprnventn de Monedn extrnnjern.

- Opernciones de importnción y exportnción.

- Interés compuesto.

- Préstnmos.

Contnbilidnd y mecnniznción cantable 

n) Contabilidnd generol (14 temns)

b) Contabilidnd mec,,nizado.

Técnicns de comunicnción: 

- Relaciones, comunicnciones y sistemes de informnción.

- Lo Empresn: Orgnniznción y comunicociones internns. Ln Empresa y las co-

municociones externns.
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- Las comunicnciones en lns empresos en los distintot sectores:

- sector primnrio.

- sector secundorio.

- sector tercinrio.

- 19 -

MAOlll10•8 

- Relaciones y comunicnciones exteriores. Importnción y exportnción.

Estndísticn: 

- Conceptes genernles:

Variables.

I nformnti C"l:

Preser.te y futuro del hombre: Publicidnd (producción y consumo). Ln in

sntisfncción del hombre moderna. Las riquezas económicns inexplorodas y

lo p=oblem�s demogr�ficos. Dinómica cultura de ln juventud. ¿Hncia donde 

c"lmin� el hombre? 

Forrn�ción c!vio-socinl y pelítica: 

- El hombre como personn: ln persono humnnn.- El tr,,bnjo humnno. El trobn

JO como derecho. El trnbnjo como deber. El trnbnjo como servicio.

Orgnniznción y sistemos económicos: Economín de mercndo y economía de

dirección central.- Concepte de empresa en estos sistemns.- Lo empresa

en ln legislnción espnñoln.

Ln empresn como unidnd de producción y como comunidnd de trnbojo: Ele

mentos de ln empresn.- Funciones de lo empresn.- El trnbnjndor y ln em

presn.- El cooperntivismo.

Rnmn Mnrítimo Pesquern: 

en Mntemrhicos 

Contobilidnd 

Móquinns y rnnterinl pora agricultura, industrio y comercio. 

- Muebles y ferreterín.

- Textiles, vestidos y cuera.

Productes nlimenticios, bebidos y tabocos.

- Pr9ductos fnrmaceuticos y cosméticos.

- Apnrntos Electrodomésticos.

- Vehículos y nccesorios.

- Libros, periódicos •••
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Estadísticn. 

Tecnologín 

- Organiznción ndministrntiva comercial.

- Estructuros comercinles.

- Compras y almocenes.

- Técnicas de ventn.

- Mercodotecnic.

- Psicologín de ln vento.

Hostelerín y Turismo: 

en Motematicns Contnbilidnd 

Tecnologín: ergnniznción de lo empresa turísticn. 

Elementes de ecenemín 

- Ln Econe�Ín y el desnrrollo econ6mico.

- Lo Empreen como entidod económica.

- Lo Nnturnlezn, el trabaje y el capitol.

- Términes económices, claves.

- Formación del precie: Oferta y demanda.
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- La Rentn Per cñpita, Rento 1Nacional, Producte Nncionnl Bruto, !ndices de

rentabilidnd económica.

- Economia empresnrial o microeconómico. Econacional o mocroeconómica.

Derecho empresnrinl: 25 temas, 22 bosicomente de Econom!n de lo e�presn y 

5 ºº·

Cñlculo Mercantil: 

- El capital y sus productes. + 24 temas estrictes.
- Dinero: Sistemas Honetnrios.

Ciencios de ln Nnturoleza: 

Los bienes y servicios como ebjeto de comercioliznción: 

- Cicle vidn de los productes.

- Clnsificación de los hienes.

- Agrupociones comercinles de los productes.
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Materins primns agrícolas, animnles vivos; mnterins primns textiles y 

sus semiconductos. 

- Combustibles y minernles y productes químicos industrinles. Mnderns y

materinles de construcción.

F.P. II - 2Q Grado 

Formnción humnnísticn: 

Cuestionario sobre: 

- Aspecto Antropológico.
11 

" 

Psicológico. 

Sociol. 

- Formnción cívio-sociol y Polític�:

Cuestionnrio:

- Estado.

- Constitución.

- Principios Políticos Estndo Español.

- Derechos y Deberes espnñoles.

- Orgnniznción Estndo Español.

- Jefnturn Estndo.

- Movimiento Nncionnl.

- Formnción ejecutivn.

� 
11 legislntiva. 
" j udi cinl. 

- Participnción política.

- Activ idad internncionnl y Organismos Internncionnles.

- Posición espnñoln respecto determinados bloques:

Espnña y Europn. 
" e Iberonmérica. 
11 

y los Poises �rabes. 
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ler CURSO F.P. II 
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La Empresa .- Que es ln empresa. Elementos esencinles. �lgunas clnses de 

Empresas. Sistema capitalista. Algunas consecuencins derivades de estn or

ganiznci6n. Reforma de ln Empresa capitalista. Autofinoncinci6n. Cooperotivas. 

La Empresa y sus funciones.- Funci6n comercial, técnicn y social. La infor

mación en la Empresn. Función administrativa. Teoria de Henri Fnyol. Tareas 

de dirección. Función directiva. Teoria de Octave Gelinier. 

Planificaci6n y previsión.- La Plnnificnción. Conocimiento de los hechos. 

Políticns. Objetivos. Programos. Presupuestos. Elnbornción de la planifico

ción. 

Estructurn de lns responsabilidades en ln Orgnniznción.- Lo estructuro. 

Sus niveles. El ómbito de aupervisi6n. �l organigrnmn. 

La estructuro en ln Empresa.- Estructura lineal funcional, de line�-stoff. 

Estructures derivndns de la linea-staff. Estructuro de ngrupoción por óreos 

divisional y mixtos. 

2º CURSO 

- Progrnmnción y control de la octividnd.

- Estudio de costos.

Mejora de métodos.- Tiempos. Valornción y remunernción de snlnrios.

R6.MA AD11INIS TRA TIVO Y COMERCIAL 

Especialidnd Administrativa: 

l er CURSO 

Nota: Se ho uni ficndo lns propuestas de Recursos Nnturnles y Tecnologío de 

la producción, que se importe en el 3er oño. 

Objetivo: que los olumnos conozcan en que consisten los RecUTsos Na

turales, ln distribución geogrófica en el ómbito mundial y su btilizn

ción en beneficio del hombre. Hientrns lo Tecnologío de la producción 

debe servir como apoyotura a lo economía,y por otro lodo a un cono

cimiento de los características de las empresos, en cuanto o su con

tabilidnd. 
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Ciencias de la Nnturaleza Recursos Naturoles. 

- Los minerales: mnterio, estructura y propiedndes.

- La Tierrn: composición y estructuro.

etc.

Orgoniznción del trabojo: 
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Temas sobre economia de empresa y técnicas de orgnnización del trobajo. 

2º CURSO 

- Contnbilidnd: 12 temns.

- Econornín:

- La actividnd económica: su concepto y contenido.

- Naturalezn y contenido de ln ciencin económicn.

- La evolución de los hechos y la historia del pensomiento.

- El Mercantilismo.

- Los fisiócratns.

- La escueln clósicn.

- Los neoclósicos.

- La escueln Sueca-Keynes y sus seguidores.

- El socialismo.

- �a Necesidnd. Su concepte.

- Los bienes económicos. Clasificación.

- El sistema económico.

El sistema tipo mercantil simpler

- El sistema tipo capitalista.

- El sistema tipo clnsificado.

- Característicos genernles de la te�ria del consumo.

- Concepto de utilidad total y utilidad marginal.

- Ln demnndn.

- La producción. El coste de producción.

- Lo Oferta.

- El Mercndo. El Monopolia y otras formas de Mercndo.

- Factores de producción: el trabajo, ln tierrn y el cnpitnl.

- El nhorro. El consumo, El interés.

- Producto nocional bruto. Producto nacional neto, Rento nacional.

- El Multiplicador.
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- El dinero. El crédito.

� La Política monetaria. Inflación y defloción.

- An6lisis. Input-Ontput.

- Relaciones econSmicas internocionales.

- La Balanza de Pngos.

Perturbnciones económicas. Los ciclos.

- La cooperaci6n econ6micn internacional.

- Ln políticn fiscal y sus instrumentos.

Estadística: 12 temns 

Mntemóticns comercinles: 14 temas 

Conynbilid�d general: 23 te�ns. 

3er CURSO 

Organización técnica y Administración de E•presos 

Lo empresa: 36 temns economia de empresa. 

Contabilidad de Empresns: 27 temas. 

Recursos naturnle5 y tecnologia de la producción 

Lo energia: unidades 

- Energia hidróulicn.- Energia térmica.- Combusti6n.

- Mineroles: combustibles minerales: carbones, petroleo, etc.

- Botónica: cultives industriales.
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- Zoo:ogío oplicndn: Gnnnderia, leche, corne, huevos, pesen, conservación de

alimentos. 

- Industrins metnlúrgícns

Metnles.- Procesos metnlúrgicos.- Aleaciones.- Corrosión Siderúrgíca.

Metnles nobles. Cobre.- Aluminio. 

- M�terioles construcción: Aglomerantes.- Productos cernmicos.- Yidrios.

- Industrio química inórgónicn: ócidos, omonioco, gns de nguo, abonos.

Combustibles nrtificinles: Destiloción cnrbónicn. Destilnción petroleo.

- Industrio nlimenticin: Conservnción de nlimentos.- Fermentnción.

- Fibros textiles

Celulosn.- �apel.- Fibrns nnimales.- Fibras ortificnles. 

- Industria de trnnsformación de productos orgónicos:

Plósticos.- cnucho.- Curtición.y peleterio. 
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Especialidod Secretnrindo 
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Economín 
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Igual custionnrio que los de especiolidad de Administratives mñs los siguien

tes temas: 

- Concepto de utilidnd mnrginal y utilidod total.·

- Ln políticn monetnrin y el crédito y sus 6rgnnos.

- Perturbaciones monetarins. Inflnci6n y dcflnci6n.

- Ln bnbnzn de pr,gos.

- Perturbnciones económicns. Los ciclos.

- La políticn fiscnl y sus instrumentes.

Estadísticn: 12 temas. 

Matemóticns comercinles:15 temes. 

Contabilidnd genernl� 26 temes. 

3er. QJRSO 

Orgnniznción, técnicn y �dministrnci6n de Empresos 

Ln Empresn. Genernlidndes: 37 temns 

Derecho Fiscnl: 

- Hnciendn Públicn

- El presupuesto

- Gnstos e ingresos públicos

- El impuesto

- Impuestos directo e indirecta.

- Tnsns y contribuciones

- Procedimiento, recursos y gnrantíns.
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R�MA ADMINISTRATIVA 

Especiolidnd Comercio Exterior y Trnnsportes 

ler. CURSO 

Estructura Económicn de Espnña 

El hnbi tnt econom1co 
- El sector F.A.O.
- El sector industrial
- La protección del sistemn productiva
- El sis temn de trnnsporte
- tl comercio interior

-El co�ercio exterior

- Turismo y trnnsferencins

- Inversiones de cnpitnl extrnnjero

- Ln renta nncionnl y su repn rto

- L� distribución de ln rentn

- El sistemn finnnciero

- El sistemn fiscnl

- El mnrco socinl del sistemn econ6mico

- Ln planificnción del desnrrollo

Cnlculo Mercnntil: 12 temns 

Contnbilidnd Genernl: 28 temns 

Aroncel de Adunnns: 4 temns 

Ordennnzns de Aduanns: 13 temas 

2º a.JRSO 

Estructura Económicn Internncional 

El proceso de formnción de la economín mundial 

- Sistemns económicos

- 26 -
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- Niveles de desorrollo

- Significndo de ln coopernción económic�

- Si stemr:, monetririo internr:,cionril FMI

- \yudrs �1 desr:,rrollo: BIRF y otros mecr:,nismos intern,,cionr:,les

- Comercio y nronceles: G�TT

- Comercio y desarrollo: UNCTJ\D

- El proceso de integración económicr:,

Integroción económicn europen: CEE
11 11 .. EFTi\ 

11 .. 

11 11 

" 11 

" 

americann: 
" 

(X)HECON 

MCCA. 

ALALC 
.. 11 11 Arei:i del Criribe 

- Otros p;oyectos de integraci6n económico

- L�s gr�ndes potencins económicns

Contobilidr:,d de empresr:,s: 28 temns 

Trnnsportes: 

l - Temr:,s genernles del trons porte: 24 

2- Trnnsporte por cnrretern: 8 temos 

3- Trr:,n s porte f errovinrio: 6 

4- Trnnsporte , 4 temnsriereo: 

Arancel de �du�nris: 4 temns 

R�MA DE HOSTELERIA Y TURISMO 

temns 

temns 

- 27 -
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Común para los especinlidodes de ndministroción hotelern y ngencias de viaje. 

Economia de los empresos turísticos 

La ciencia económicn: mncro y micro econom!o. 

- La producción

- El consumo
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- El mercado y el sistemn económico

- Nat uralezn y funciones del dinero

- El crédito y sus Órgnnos

- Delnciones económicns internocionnles

- Input-output. Renta nocional. Circuito económico

L� dinamicn económicn. Anólisis del ciclo , . 

economico 

Orden del 13 de Septiembre de 1975: Progrnrnns de 

Formnción Profesionnl de 2Q grndo. 

Cruz Martínez Esteruel�s 

- 28 -
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CONCLUSIONES. ALTERNATIVAS 

Sobre la base de los registros fócticos de situación -1 .1., 1.2., 

y l .3.- así como de los otros elementos mós obocndos a su enjuiciamento, 

cabe sintetizar las principales conclusiones, con frecuencin en forma 

alternativa. 

4. l • En todo caso queda puesta de relieve lo insuficiencin de los co-

nocimientos propiomente económicos impartides en ln Enseñnnzn Hedin Es?!! 
ñola. 

4.2. El temo est6 Íntimamente unido a ln economín de medios docentes, 

restricciones de hornrios, dimensión mínima pnrn ln contrntnción de pro

fesores y relaciones con otros profesionnles co� unn problemótica que 

ha de recibir todo nuestro respeto: de ohí su gran complejidnd. 

4.3. Nuestra propuestn discurre en el marco del onteproyecto de rees

tructuroción de lns enseñanzos de Bochilleroto y Formnción Profesionnl 

que paro este temn hemos de considerar positivo (Anexo A), en términos 

de un nuevo diseño compuesto de: 

I- Una sólidn línea optativa, Ciencias Económicns y Sociales, cur

sos 3-4 (3 ó 4 asignaturns económicos).

II- Un nsentamiento común en primer ciclo (22) que dé n lo par que

un mínimo general, la base de opción como es el cnso de las

dem�s línens alternatives.

4.4., Sin llegar en esta secuencio o un diseño total de programes cabe 

enumerar los "títulos" generales de los moterias que nquí se contemplon: 

- Primer ciclo, común: Ciencia Social, elementos.
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- Segundo ciclo, JQ: Economía Políticn. Progrnmn Anexo B (muy

similar a la introducción en el Bnchille

rnto cl�sico froncés hnce unos 8 oños) 

- Segundo ciclo, 4Q: Estructuro económicn espnñoln (y específi

cnmente de cada territorio nutónomo) 

4Q: Elementos de Economín de Empresn (¿olternn

tivn?) 

3-4: Alguna otra mós multidisciplinnr como, por

ejemplo, "Historio Econ6micn y del Penso

miento Económico". 

4.5. En genernl se ha observndo una intensc tendencin, t�nto por por

te de los nlumnos, como por porte de los profesores y de los padres ha

cin" lo nrñs prnctico", lo que se habró de ten er muy en cuentn a lo hora 

de estructurar los .Progrnmos Y· orientnción de nuestrns nsignaturns. 

4.6. Nuestrn idoneidod docente, nhora tnn maltrechn y limitndn, pnrn 

estos materins es, desde luego, irrenunciable. Mós nconsejnble lo exclu

sividod docente, dodn que no se olconza a ver lo competencio de otros 

profesionnles -según su formación- para esta temótico. 

4.7. Ello implicnró el surgimiento de un nuevo tipo de dedicoción pro� 

fesionai y conlleva ln necesidad de instrumentnr cominos de precnlifica-

ción. 



t�-7'.� 

r ... :·�i
\ii�:/i/ 

MINISTERI O 
DE 

EDUCACIOhl V CIENCIA 

ANEXO-A 

Rcdacción 15-111-1979 

BORRADOR DE ANTEPROYECTO DE LEY POR LA QUE SE REESTRUCTU
RAN LAS EN.SEÑANZAS DE BACHILLERATO Y DE FORtvACION PF;Oi=ESIO 

. 

-

NAL. 

ARTICULO 1. -

La Enseñanza Secundaria, que constituye el nivel posteriòr a la

Educación Ge,eral Basica, continuara la formació,n hun;�ma y científica de

los a lumnos .. Ser a objetivo fundam�ntal de es.te ni vel educatïvo, pro;:>orcionê.!:. 

les la preparación adecuada para acceder a la Enseñanza Técnic� y Profc -

sional y a los Estudi os Superiores, o lncorporarse a la vid:1 z.ctiva en cl\� 

no de la Soci edad. 

ART�CULO 2. -

1 •. At término de la Educación General Basica, los olumnos que 

hayan real i zado los distintes cursos con suficiente aprovechamie:1to rt-cibi-

ran el tftulo de Graduado Escolar. Los que no reúnan e�tes condiciones, ha 

bran de real i zar un Cur�o de Recuperación. 

2. Aquél los que, después de efectuar este C1..1rsf) no hubi eran ob

tcnico el Título de Graduada Escolar, podran conseguir-lo éS través de la� 

Prueb.:ss d� Madurez que esfé1blezce el Ministeri o de Edu�aciÍ>n y Ciencia. 

3 .. El Título de G:--adué!do Escolar p,�rmitira el acceso al Prime:" 

CiclQ de Ja E;:nseñanza Secundaria. 
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ARTICULO 3. -

2 

La Enscñan2a Secundaria esta constituí da por dos Ciclos, c2èa 

uno de los cua les tendra una duración dè dos ·cursos •. · 

ARTICULO 4. -

En el Primer Ciclo de la Enseñanza Seéundaria se prestê.r� 

una especial atcnci�n a la orientaclón de los alumnes, con el fin de pre

pararies adecuadamente para ejercer la elección que se establece al fi -

na! del Ciclo. 

AqTICLLO 5. -

Este Primer Clclo sera gratuíto en los :Centros estatales,y en 
l 

los no estatal es que lo soliciten. Sera obligatorlo para todos · los alumnos 
l 

que no realicen el Curso de Jniciasión Profes1onal estaQ'lecido en el llrtfc'J 

lo 13 de la presente Ley. 

ARTICULO 6. -· 

El Plan de Estudies del Primer Cicle de la Ens1eñanza Secundi'!-

ria seri: e�blecido por el Minisforio de Educ�ción y Ciencia. Entre las 

materias que constituyan dicho Plan, 'tiguràran n�c�sàr1amcnte las de Cè-·. 

racter artrstico o técnico-profe$ÏOnal, cuyo cstàbledrtjicnto e:ï los Ccntrüs 

sera regulada regli!mentariamente. 

ARTICULO 7. -

Los alumnos que superen todas tas materias de:t Plan de Estu -
. . 

dios del Primer Cicle de la Enseñanzà Secú'ndarià r'ecibiran 'el Título .. de 
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3 

_ Bac hi 11 er Genera l y Técni co, �ue s era otorgado por el Min: s teri o ec 

Educación y Ciencia. 

ARTICULO 8. -

El Segúndo Ciclo de la Enseñanza Secu:-id aria intensifica

ra la formación de los alumnos e:i la medida. ne�esaria parà proporcio:ïê_:: 

les la adecuada preparaci ón para seguir los estudi os universitari os. 

ARTICULO 9. -

Para acceder a los estudios de este Segundo Cicle seré m 

cesario estar en posesión del Título de Bachiller Generêl y T&cnico }' 

superar las pruebas de ingreso que se cstablezqm. 
� 

ARTICULO 10. -

. .  : l 

El Plan de Estudi os de este Segundo Ciclo sera establecic 
• .. , 

por el Ministerio de EducaciÓ!'"l y Ciencia y compr-endera:

a) Materias comunes, que habran de ser cursadas por
·:· . .  :-.

todos los alumnos�

b) Mater i as optativa s, que seran agruapad3s e:, funció:1
. .  

de las especiaÍidé:des que se enumeran en el artícu!o
,: . .-

sigui ente.
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ARTICULO 11. -

El Segundo Cie lo s:. articula en las sigui en tes es;:>eci 2li c3ces: 

�, 
\ /. 

'(,,. \"'' .
.. ) \ . 

./ 

a) Letras

b) Ciencias

e) Cicncias Sociales y Económicas

,J d) Tecnología 

e) Enseñanzas Artística s

El fv'inisteric �e Educación y Ciencia regular� el estcblecimien

to de las especialidadc� en los Centros doc.entes, es( como el ejercicio 

de la opci ón. entre el li.IS por pnrte de Jos a lurnnos. En todo ce.so, quedêrkl 

s;¡jrantizada la posibiljc;:d de cambio de la es'pecialidad elegida en l.3s co!'"l 
' .. � 

diciones que reglamen:ariamcnte se determinen. 

ARTICULO 12.-

El Tí
°

tulo del Sc:gundo Cici o de la Enseñanz� Secundari a se de
l 

nominara Título de Bachiller Superior, y especificara la especialidad 

por la que el alumna haya concluído sus estudi os. Sera otorgado por el 

· Ministerio c..le Educació:¡ y Ciencia al términp de este nivel educativo.

ARTICULO 13. -

Los alumnes que hilyan cumplido quince años y descen incorpo

ra!"se al trabiljo, habran de realizar un Curso de Jni�iación Profesio!ïal 

·que tendra una duración de un año acaèémico. Este Cur-so sera gratuíto
t ._ .. 

y �e impartira en los Centros de Enseñan·za Técnica �· Profesional. Su 

finalic.lad específica sera la de preparación para et primer empleo, )' ,e. 
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la vez
1 

continuar la formación de los alumnos, 

s 

Al final del Curso se expedira un Certificado de lniciación 

Profesional a los alumnes e;. el que se expresara el rendimiento alcan-

22do •.

ARTICULO 14. -

l. Qui enes estén en posesión del Certifica do de !ni ei 2ç:'o:i

Profe.sional, o c�I Título de Bachi l ler Gèn�ral y Técnico, pocr�n inccr-

porz;-se a la empresa e!1 calidad de aprendices, E! Gobierno es!2b!ecc -

rò l¿¡S COr,cicio:--,cs :.3boraieS adcc:u:oidas al caracter formativa del apren-

d:zaje, ec mancr·a que se1.com;:n1tible. el trl:bajo y la formación de: êlu:n

nedo, que p0è!rf ser impart ida en los Centres de Enseñanza Téc•-,ica �, 

Profesional
1 

o en la propia �mpresa en la forma que se c!etermine. 

2. El Ministerio de Educación y Cit:ncia regulara Ics requisi-

t os qde hu'""'I de cumplirse para la validez académica de estas enser,anzas. 

3. Los que superen l as enseñan�as d� aprendizaje profesio

nal, obtendrf3n un Certificada de Aprendizaje qu(; sera expedida por el 

Mi ;.i s ter i o de Educaci ón y Cien ei a. 

ARTICULO 15. -

La prep aración de operarios cualificados en una deterr.iinc1-

da profes i ón, se efectuara a través de un Curso de Espcci a l i zació:--1 Pro

fesionc1I. A él tendran ¿¡cceso quienes estén en posesió,, del Título ¿e 

Bachi ller General y Técnico o del Certificado de Jniciación Profesional. 
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A�TICULO 16;-

6 

La duración del curso sera var1abte, ajL'stada sÒlamente 
.· ·:"'· 

a las necesidades real es de prepareción rcqueridas por cada una de 

las pr()fesiones. 

ARTICULO 17. -

Este c:Jrso sera impartida en los Centres dcpendientes del 

lnstít.uto Nacional de Empleo,o de los Dcpartamentos Ministerialcs 

afectados por las profesiones respectivas. 

ARTICULO 18. -

Ouien1:cs superen las enseñanzas de este curso, obtendran 

el Diploma de Especialista en la correspondientc: profesión. 

ARTICULO 19. -

La Enserianza Técnica y Profesional tendra por finalidad 

específica la cap2citac:ón de los alumnos para el ejercici en su ni-

vel superior, de las pro!csiones de caracter técnico que ï1·:) requie:--an 

titulaciÓ!i universiteria. 
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ARTICULO 20.-

7 

:Te:"ldr!m acccso a estas enseñan2.;j!.. ;. .. ., ciue estén en pcscsiÓ!'l 

del Título de Efa e hi II er Gener·a:1 y Técnico� Pod, : ,;.., ,-ccedcr i gua lrr.cnte 

los alumnos que,. estando en posesión del Diploma ci0 · �oecialist¿: a que 
. . 

se refiere el artículo 18, o del Certificado de Aprendizc,e a que se re
. l 

fiere el ar�f
0

culo 14. 3, super·en las pruebas· de ingreso. que se es!ablez ...

'- - . ' .... -� .· ·--
can. l 

ART1CULO 21. - J 

La·duración de estos estudies sera variable, de acuerdo cc-;1 

las peculia:res exigencias formativas de una dete;m�na�a profesión. E!1 

ningún cas? podran tener üna duración. s�p�riór''à -��a.tro é!ños. 
� • '• !' .. 

. ... · .. . . .... 

ARTICULO 22.-

Cuando é.SÍ l-o requi�ra.alguna profesión podr!m est2bleccrse 

varios niveles de estudio de la .misma, de a_cuerd·o con lo que dcte:rmi-

ne el correspondiente Plan de Estudios. 

ARTICULO 23. -

. . 
. - ....... . : .....: �.) ..:.;· ...

El Ministerio de Educación y Ciencia establecera las concxio-
¡ ... · ... · . : .. . . . . . .. . . 

nes que procedan entre los'.estudios ·de Bachillerato Superior de 12. Es-

pec i a li dad .Tecnoll:.3i ca.· y los: .de ::::,-.s.e?í��z-� Té.en ica y Prof e si ona l.
l .
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ARTICUL<;_, 24. -

8 

El Gobi crno, a propuesta del Mini s ter i o de Ecucación y Cien-

cia, con audiencia previa de los Ministcrios afectcdos por li.s rc-s;:>ecti

vas profesiones, aprobara los F.tanes de Estudios de las Ense:"�2:.z2s Té� 

ni cas y Prc:fcsionafes, determin:�ra los. títulOs correspondie�tcs, 2sí co-

mo los efectes de éstos. 

JRTI CULO 25. -

El Primer Ci cio de la Enseñanza Secundari a podra ser i rr:;,2,-

tido indistintamcnte en los Centres de Bachillcrato o de Form.:1ción Prc:e 

si ona! que hayan a lcanzado su e lasifi caci ón de conformi c2d con l os requi-

sitos establecidos en la Ley General de Educación de 4 de Agosto de if',78. 

EI Segundo Cicle sera impartida exclusivamente en los Cen

tros de Bachillerato, salvo ta Especialidad de Tecnología que p�dra ser 

impartida también en los actúales Centres de Formación Profesional de 

Segundo Gracio. 
'·:·,· 

La Enseñanza Técnica y Profesional sera impartida c:xclusi

varnente en los actual es Centres de Formación Profesional de Segwndo 

Gracio e Institutes Politécnicos. 

ARTICULO 26. -

El Profesorado que jmµar-ta las enseñanz�s a las que se re

fiere la presente Ley, h.abra de estar en pos.esión del Título de Licenci2-

do, 1n9eniero o Arquiterito, se9ú.n 1às esp�ciatid�cies;;No obstc:�te, !as. 
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materias técnico-profesionales y las cnseñanz.E!s de car¿ctcr practico se:-[n 

i mparti das por Ingeni eres Tc:cnicos, Arqui tec tos Técn i-:es I Ti t:.;!.:,dos de 
. 

. 

Formación Pr?fesional de Segundo Graco, o de la Enseñanza Técnica y Pro

fesior.al es tab: eci da en la presente Ley, según las especial i dêdes. 

Ouedan exceptuades de este requisi to, los Profe$eres cel A:)rC'."l

dizaje en la cr:1presa y de los Curs<;>s de Especiali:2-ación Profesional, para 
. .. ..l .  , ' . 

q�i enes se establ ecera la oportuna reglamentación. 

A.�TtCLJL.O 27, -

El prefesorado que i_mparta l.:.s e::seña:.zas a que se refi.-::re ia 

prese:,te Ley compl1et.::rl su formaciÓ;1 científica inicial y c::dc:uirira ld adc-.. . .. 
cuada c�pGci tdció, pedag:Sgica y di dacticn, en los: nsti tu tos de Ferml.cién 

del Profesorado de Enseñ3nzas Me�ias. 

"ART"C:ULO 28. -

Los hsti tu tos de Forrnació:1 del Profesorado de Enseñariz2.s 

Medias seran creades por el Gobierno y dependera"'I funcion2.lme-.te del Mi-

ni s ter i o de Educa ei Ó:"l y Ci enci a. 

ART CULO 29, -

El acceso a tos Cuerpos docentes cstatc:lçs que imp..::rtc, t:.:s [-�-

scña .. zê.s é1 que se refiere la presente Ley, se re�lizara a trèvés de los Ct.::'

sos que a tal efecte organicen los lnsti tutos de Fo!�rnaci6n del Profesor.3c.:::> C:c 
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10

Enseñ:inz.::.s Medizs, en la forma y co11 los requ�sitos que res;lé:T1C'it.2ri:-

mE:r¡te se establezcan.

ART! CULO 30. -

ReglLme:-it-· riêJmente ss cst.:.blecera Ió e.;;tructur2., úr�=.:--:2!�

de gobiel'·no y de ud:ninistración de los Institut.os de For:nc:ciÓ.ï èel Pro�.::

sora do ce Enseñanz� s Medi as, de acuerd0 cc,n sus �speci c. l i dac'es.

:.RTICULO 31. -

El Profesorado de los '.nstitutos de Formació,. del Profeso-

rado de Enseña·1zas Medi as es l-=-ra formQdo por fu•1ci ona r i os ce los CL:::r

pos de Cótedra ti cos de Bach i li era to y Ca tcdra ti co6 de Formacié:. Pr 0; c

si ona l según ,�s especialidades.
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.\NEXO O 

Primer Gorr,.,dor propuestn de progrrimn de "Economín Políticri", ris1gnn

trri ,, introducir en B.U.P. 

Tem,, l 

Temri II 

�lcnnce y m�todo de lns ciencins sociriles y de ln economín, 

como tnl ciencin socinl. Descripción de los fenómenos econó

micos. Significada y uso de los modeles interpretntivos. 

Existencin y reproducción de lns sociedndes. Nociones bñsi

cns dè proceso de producción, excedente, intercnmSio y dis

tribución. Requisitos pnrn que hnyn crecimiento económico. 

Crirncteriznción de los principriles sistemns económicos. 

Temn III Economíri de subsistencin. Definición de nctividncl económicn y 

su creciente complejidnd nl pnsnr de ser unn nctunción pnsivn 

sobre ln naturnleza n su progresivn modificnción. 

Temn V

�ctividnd económicn bnsndn en ln ngriculturn. Formns de sacie

dnd: formris de producción y distribución. Posibilidnd de pro

Jucir un excedente. Formns específicns de ncumulnción de este

excedent e.

Importnncin creciente de ln nctividnd industriril. Formns de 

sociednd industrinl: formns de producción y de distribución. 

Evolución de estns formns: el cnpitrilismo competitiva, configu

rrición renl y definición teóricn. Consolidnción de nctividndes 

nuevns necesnries pnrn lo configu»�ción de unn nctividnd econó

micn cndn vez mós complejn: los sercicios. 
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Temn VI Circulnción económicn. Formns de intercnmbio de mercnderíos: 

nsignnción comuna, trueque, mercndo. Intercnmbio y circulnción 

de fnctores. Representnción y cunntificnción de los esque�os 

�irculntorios: Tnbln Imput-Output, Contnbilidod Nocionol. 

Temn VII El dinero como intermedinrio en los intercnmbios. Evolución 

de los formas del dinero y de sus funciones. 

Temn VIII Sistemn finnnciero. Formns de cnnnliznr el nhorro hocin la in

versión. Principnles instituciones del sistemn finnnciero. El 

sistemn bnncorio. 

Temri IX 

Temn X 

Temn XI 

El pnpel del Estndo. El estndo como g�rnntín del mnntenimiento 

del cnpitnlismo competitivo. Funciones teóricns y efectivos del 

Estndo después de 1930. Importnncin creciente del "sectoc pú

bli co". 

Origen del comercio internncionnl. Teorín de los costes compa

rnticos. Configurnción nctunl de lns relnciones económicas in

ternncionnles. 

Econornín mundinl. Con figuroción del cnpi tnl¡ismo en el moment o 

nctu11l. 

Notn: Todos los temns tendríon que tener un cnrócter de morco teórico de 

referencio que permitiese situar los principnles problemns económi

cos nctu11les y como se ho llegndo n ellos. Es muy importnnte unn 

precisión terminológicn muy estrictn en todos los temas. 

El segundo nivel podrín seguir el hilo de ln historia del pensa

miento y unn porte de estructura económicn espnñola. 
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Primer Gorrrodor propuestn de progr,,mn de "EconomÍn Políticn", ns1gnn

trn ,, introducir en B.U.P. 

Tem,, I 

Temn II 

\lcance y m�todo de Ins c1enc1ns socinles y de ln economín, 

como tnl ciencia socinl. Descripción de los fenómenos econó

micos. Significada y uso de los modeles interpret,,tivos. 

Existencin y reproducción de lns sociedndes. Nociones b�si

Cl"'IS de proceso de producción, excedente, intercnmSio y dis

tribución. Requisitos pnrn que hnyn crecimiento económico. 

c,,rncteriznción de los princip,,les sistemns económicos. 

Temn III Economín de subsistencin. Definición de nctividnd económico y

su creciente complejidnd ol pnsnr de ser unn nctunción pnsivn 

sobre ln naturnleza n su progresivn modificnción. 

Temn IV 

Temn V

t\ctividnd económicn bnsndn en ln ngriculturn. Formns de sacie 

dnd: formns de producción y distribución. Posibilid,,d de pro

Jucir un excedente. Formns específicns de ncumulnción de este 

excedent e. 

Importnncin creciente de ln nctividnd industrinl. Formns de 

sociednd industrio!: formns de producción y de distribución. 

Evolución de estns formns: el cnpitnlismo competitiva, configu

rnción renl y definición teóricn. Consolidnción de nctividodes 

nuevns necesnries porn ln configu�nción de unn nctividnd econó

micn cndn vez mós complejn: los sercicios. 
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Temri VI Circulnción económicn. Formns de intercnmbio de mercnderíos: 

nsignnción comunn, trueque, mercndo. Intercnmbio y circulnción 

de fnctores. Representnción y cunntificnción de los esque�os 

�irculntorios: Tnbln Imput-Output, Contnbilidnd Nncionnl. 

Temn VII El dinero como intermedinrio en los intercnmbios. Evolución 

de lns formas del dinero y de sus funciones. 

Temn VIII Sistemn finnnciero. Formns de crinnliznr el nhorro hncin la in

versión. Principnles instituciones del sistema finnnciero. El 

sistemn bnncorio. 

Tem,, IX

Temn X 

Temn XI

El pripel del Estndo. El estndo como garnntín del mnntenimiento 

del cnpitnlismo competitiva. Funciones teóricns y efectivas del 

Estndo después de 1930. Importnncin creciente del "sectoc pú

blica". 

Origen del comercio internncionril. Teorín de los costes compo

rnticos. Configurnción nctunl de lns relriciones económicas in

ternncionf'!les. 

Economín mundial. Configurnción del cnpi tnLismo en el memento 

nctunl. 

Notn: Todos los temris tendrínn que tener un cnrócter de morco teórico de 

referencio que permitiese situar los principnles problemns económi

cos nctunles y como se ho llegndo n ellos. Es muy importnnte unn 

precisión terminológicn muy estricta en todos los temas. 

El segundo nivel podrín seguir el hilo de ln historia del penso

miento y unn porte de estructuro económicn espnñola. 
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Propuestn de puntos � discutir pnrn ln elnbornción de un proarnmn de 

Economín èspnñoln, pnrn impnrtir como nsignnturn obligntorin en 3Q de 

B.U.P. 

l.- �plicnción del instrumentnl teórico, expuesto en el curso nnterior, 

pnrn interpretnr el funcionnmiento de ln economín espnñoln. 

2.- Los recursos económicos (n nivel de estndo y de región) 

Su utiliznción potencinl y renl 

(discusión sobre ln tempornlidnd con que deben trntnrse los tem�s) 

3.- Ln poblnción como fnctor productiva, nnnlisis estntico, dinAmico y 
, . 

econom1.co. 

4.- Carncterísticns del espncio económico de cndn región. 

5.- TipologÍn de lns nctividndes económicns. 

6.- Pnpel de ln ngriculturn en el proceso de crecimiento económico. 

Pnso de unn ngriculturn trndicionnl n unn ogriculturn modernn. 

Formns concretns de producción ngrícoln de cndn región. 

7.- El proceso de industrinliznción. 

Cnrncteriznción del proceso por regiones. 

Configurnción de ln estructurn industrinl nctunl. 

8.- Estructurnción del sector servicios. 

Tercinriznción de ln nctividndn económicn, insistiendo en ln impor

tnn cin relnti vn de los subsectores. 

9.- Ln finnncinción de lns economín. Sector finnnciero. 

10.- Sector pública. Presupuesto de ln ndministrnción. 
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11.- Representnción cunntitntivn de ln nctividnd económicn. Contnbilidnd 

nncionnl. Evolución de lns Hncromngnitudes. 

12.- Problemns económicos nctunles: pnro, inflnción, déficit exterior. 

Su répercusión en ln estructuro económicn. 

13.- Articulnción de ln estructurn económicn regionnl. Problemns que se 

derivnn de ln integrnción de un espncio económico en otro superior. 

14,- Integrnción de ln economín espnñoln con ln economín mundinl. 
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La celebració de congressos a Catalunya fa molt temps que 
ha deixat de ser noticia. L'afany de progrés, el desig de 
comunicacio, i la situació d'avantguarda de Catalunya fa 
que siguin molts els que al cap de l'any es convoquen. 
Aixó és una mostra més de la vitalitat de l'espirit d'ober
tura i del progrés del nostre poble, 

La celebració del ler, Congrés d'Economia i d'Economistes de 
Catalunya, encara que pot semblar un Congrés més, pensem que 
no es ben bé així, donada la actualitat i l 1 importancia que 
avui té el tema económic en tota comunitat. 

A més el profund interés pel fet económic té una llarga tra
dició a Catalunya tant que ha configurat de manera acentuada 
el ser del nostre poble. 

Per tot això i pel moment históric excepcional que estem 
visquent aquest Congrés agafa una dimensió que ha obligat a 
tots els que hi participen a donar-li el maxim nivell per 
poder correspondre als importants fruits que cal esperar-ne, 

Aixis dés d'el primer moment, es va voler que aquest Congrés 
estés sota el Patronatge de la Generalitat de Catalunya, i 
que el seu President Sr. Josep Tarradelles en fos també el 
President d'Honor. També es va voler estar sota el Patronatge 
de les dues Facultats de Ciències Econòmiques i Empresarials 
existents a Catalunya, perquè es tractava també de donar al 
Congrés el maxim nivell cientific en el camp economic que es 
pot donar a Catalunya, i no es una casualitat que la presen
tació oficial i publica que avui fem, es faci en el Paraninf 
de l'Universitat Central del cap i casal de Catalunya per la 
seva significació com a centre cultural i científic al nostre 
pais. 

Ens hem referit a la situació histórica que estem visquent, 
que ve molt marcada pel moment polític en que es troba l'Estat 
Espanyol i Catalunya, i per la situació económica a nivell 
mondial. 

La economía mondial esta atravesant avui un moment molt difícil. 
Després de molts anys d'un creixement económic insospitat les 
economies occidentals han entrat en un període d'inflació sense 
precedents, que han portat com a primera consecuència l'estan
cament econòmic i aquest ha generat quasi 20 milions de deso
cupats als paisos de la O.C.D.E. 

Situació gravisima tant en el camp polític, economic, social 
com en el camp humà. 

La crisi de la energia i de les materies primes, aixis com 
els desajustos entre la producció i el consum i les pressions 
de demandes socials inatessas estàn obligant a una reestruc
turació de les relacions de producció i d 1 intervanvi interna
cional, la qual cosa fa que mentres no es retrobi un nou equi
libri, el desgavell económic sigui gran. 
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Aquesta situació tan anomala ha causat molta perplexitat en 
el món económic, don9s es venia d'una situació d'alta crei
xements económics amb capacitat de control sobre els dese
quilibris que es podesin produir. 

Cal referir com a antecedent histórica de la situació econó
mica present a la crisi mondial del 1.929, en la que es va 
arribar a la situació económica més greu del temps modern. 
La situació economico-social fou tan desgavellada que apart dels 
molts problemes especifics en el camp macro-economic, micro
economic i a nivell humà va donar lloc al creixement del feixis 
me dels anys JO, amb les consecuencies que tots coneixem. 

Davant la crisi economica del 1.929 els mecanismes de la teo
ria economica classica no responien. Els problemes s'anaven 
agreujant i els economistes i per tant els governs no eran 
capassos de trobar-hi la sortida. Va ser John Maynard Keynes 
que amb la seva "Teoria General de l'ocupació, del interés i 
del diner", va fixar els principis que es transformarien en 
eines basiques que permetrien sortir de la greu situació. 

La doctrina de Keynes es prou coneguda com per aprofondir-hi 
ara. Un dels seus principis basics gira a l'entorn de la 
necessitat d'un major protagonisme del govern en la determi
nació del volum de la demanda efectiva mitjan9at la qual es 
pot pre-determinar la tasa de creixement i per tant el nivell 
d'ocupació, mitjan9ant les polítiques monetaries, fiscals, 
aixis con la regulació del superavit o deficit del pressupost. 

Aquestes idées de per si tan simples peró en el fons tan 
eficaces, han constituit un valiosisim arsenal d'instruments 
economies en mans del governs, la qual cosa ha permés de 
regular quasi a propia voluntad la tasa de creixement económic 
de cada moment controlant d'aprop els desequilibris que es 
podesin produir. Han estat tan importants aquest instruments 
i tan llarg el període de la seva validesa, que s'havia arri
bat a pensar que el problema de la crisi económica general 
era un fet históricament superat i per tant irrepetible. 

Per aixo després de més de JO anys de funcionament del Keyna
sisme la perplexitat ha estat gran. Els governs s'han trobat 
a les mans el greu problema de taxes elevades d'inflació 
juntament amb nivells alarmants de desocupació i amb estancament 
económic. Peró el que es més greu es la manca d'instruments 
economies valids, que permetin donar sortida a aquesta situació, 
la queal cosa crea els problemes politics, economies i socials, 
qie tots sabem. 

Aquesta segueix essent avui la situació i el greu problema 
en el que els politics i els economistes es troben. Es per 
tant un repte important i un area en la qual caldràn els 
esfor9os de tots per aconseguir trobar aquest nous instruments 
que garantitzin el benestar i un lloc de treball per a cada 
persona. 
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Si ens referim a l'importancia del moment d'avui és també una 
referencia obligada la situaci6 politica que estem visquen 
al Estat Espanyol des de fa quatre anys. Tampoc aqui m'esten
dré masa perqué tots els presents coneixem prou be el signi
ficat del canvi actual. 

Només recordar novament quan llarga ha estat la foscor de la 
nit, com diria el cantant. Gent com la que ara us parla, que 
ja hem complerts els 40 anys, hem viscut sempre, fins fa poc, 
en una situació que atentava contra la dignitat de la persona, 
perquè impedia el més preciat que aquesta té: la llibertat. 

Sortojament estem començat una nova etapa histórica i tras
cendental a l'Estat Espanyol. Acabem d'estrenar una niva 
Constitució amb la qual s'ha el.legit el seu Parlament, i 
acaben d 1 ellegir els representants dels Municipis; queda ara 
la part més difícil: començar a donar resposta a la multitud 
de problemes que s'han acumulat en tants anys d 1 oscurantisme. 

I en quan a Catalunya són importants els passos ja donats: 
la recuparació de la Generalitat, el retorn del seu President, 
el consell executiu, l'inici dels traspassos, la presentació 
de l'Estatut al Parlament de l'Estat en son fites evidents. 

L'anhel actual dels catalans es el d'aconseguir l'Estatut 
d'Autonomia com a mitjà de auto-govern i d'auto-afirmació 
d'un poble, que vol retrovar-se a si mateix, en solidaritat 
amb tots els altres pobles. 

Prenent plena consciencia de la trascendencia del moment els 
economistes hem volgut asumir les nostres responsabilitats i 
fer-hi la nostra modesta contribució. Aquest Congrés es 
l'eina que ens ha de facilitar el contribuir al benestar 
colectiu. Per aixó hem cregut convenient fer-ho en dues 
areas ben diferents peró que al mateix temps són molt volgudes 
per els economistes: la nostra professió i la economia cata
lana. Aquest ler Congrés d'Economia i d'Economistes de Cata
lunya tracta donçs 2 temaris diferents, convertint-lo en rea
litat en dos congressos que realitzem simultaneament. La 
primera area estudia els nostres problemes com a professio
nals, buscant-hi la solució que en definitiva beneficiarà al 
pais al poder disposar de millors professionals. A la segona 
area, la d'Economia, m'hi referiré més endavant. 

Al parlar del economista cal tenir en compte que aquesta es una
professió molt nova i que té encara poca tradició, només cal
pensar que la primera Facultat de Ciencies Económiques a l'Estat
Espanyol fou creada a Madrid a l'any l.94J i que les dues Fa
cultats a Catalunya van ser creades, la de Pedralbes l'any
l.95J i la de Bellaterra el 1.968. En tot aquest període les
dues Facultats catalanes han llicenciat devers quatre mil
economistes, que si ho comparem amb el nombre de profesionals
d'altres titulacions confirmarem que es tracta realment de una
xifra molt reduida.
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Per aquest motiu i per ser una professió jove cal clarificar 
que és realment un econmista, ja que potser se l'ha mitificat 
excesivament, confonent moltes vegades a tot economista amb 
l'expert en macro-economia i potser també com el magic que 
té a les seves mans la capacitat d'adobar tots els problemes 
que la economia del pais pagui tenir plantejats. Malaurada
ment no hi ha res més lluny de la realitat que aquesta visió 
tan deformada del que es l'economista� 

Per ajudar a dismitificar-lo cal aclarir que a Catalunya la 
gran majoria dels economistes, el 70% , treballen a la empressa 
privada i la resta en areas tan diverses com poden ser l'ensenya 
ment, l'Administració Pública, la sanitat i evidentment l'exer-
cici lliure de la professió. Són don�s realment una minoria 
els que estan vinculats directament als problemes macro-economics 
ja sia, a través de serveis d'estudis, malauradament cada cop 
menys nombrossos, o bé col.laborant amb centres de govern o amb+ 
centres economies internacionals. 

Peró si hem dit que la nostra professió es jove en la configura 
ció academica actual, al replantejar-nos-la avui, no podem 
oblidar els homes ni les institucions dels que ens han precedit, 
com per exemple l' "Institut d'Investigacions Economiques de 
Catalunya" creat al l.9Jl i del qual en fou director el presti
giós economista Vandellós. Precisament en aquest Institut 
prestaria també els seus serveis el professor Sardà Dexeus, al 
qual el Col.legi d'Economistes fa molt poc va nomenar col.legiat 
d'Honor, pels relevants serveis que ha prestat a l'economia i 
al nostre i al nostre pais, tan com a mestre de moltes promo
cions d'economistes, com a través dels importants carrecs que 
en el camp económic ha ocupat. 

I en aquesta linea cal retre també homenatge al cos dels mestres 
de les dues Facultats de Ciencies Economiques i Empresarials de 
Catalunya que han fet possible la formació de més de 4 mil 
economistes cosa que no mes ha estat possible gracias al anhel 
i al esfor� que tots hi han posat. 

Si bé es cert que els Plans d'Estudis no sempre han estat els 
adecuats a les necessitats reals, el fet d'haver pogut comptar 
en el nostre pais amb les dues Facultats de Ciencies Economiques 
ha permés crear promocions i promocions de nous economistes que 
a través del exercici de la seva professió estàn prestant serveis 
valiosos en areas tan diverses com les que hem esmentat, 

El Congrés és un gran instrument per a l'analisi critic de la 
situació actual i fora on plantejar els nostres problemes com 
a professionals. 

El proper pas serà fer els esfor�os necessaris perqué una bona 
part dels problemes, trobin solució. Aqui hi ha de jugar un 
paper important el Col.legi d'Economistes de Catalunya. Una 
de les conclussions del Congrés es la necessitat de que el propi 
Col.legi ha de sometre 1 s a una transformació important si 
realment vol ser l'instrument que doni satisfacció al econo
mista i que permeti millorar la nostra professió. 
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Hi no podria ser d'altra manera ja que tots sabem en quines 
circunstancies i per quines raons van ser creats els col.legis 
professionals i com es de diferent la situació en que es troben 
avui, mentre que el marc juridic i la propia instituci6 han 
estat molt poc transformades. 

En qualsevol cas caldra ser realista i no confondre els bons 
desitjos amb objectius que no estan al nostre abast i que 
corresponen a situacions de tipus general propies del moment 
actual i que per tant quedan totalment fora del abast d'una 
Institució com pot ser un col.legi professional; em refereixo 
per exemple, al greu problema actual del atur i de sub-ocupació 
de molts economistes, que corn hem vist abans, es un problema 
general i el qual caldrà combatre basicament també amb plante
jaments de tipus general; altra cas podria ser la discrimina
ció que sofreix la dona economista, que com és clar reb la 
discriminació no per ser economista sino per ser dona. 

Referint-nos ja a la elaboració de les Ponencies del Temari 
Professional, cal dir que per poder aconseguir-les amb la 
profunditat que voliern, s'ha fet una investigació socio-politica 
i professional mitjançant una enquesta que han contestat mil 
economistes, i que ens ha permés coneixer força bé la realitat 
actual de la nostre professió. A més s'han fet una serie de 
reunions de dinàmica de grup de forma professionalitzada, amb 
economistes i no economistes que han permés també coneixer 
les areas de major interés. A partir d'aquest material els 
ponents han pogut fer el seu treball que de forma resumida és el 
següent: 

- El Temari professional consta de 7 Ponències:

- 5 Ponències corresponen a vertents específiques de la Pro
fessió:

Exercici lliure. 
Assalariat a l'empresa. 
Economistes dedicats a l'ensenyament. 
Economistes a l'administració Pública. 
Economistes dins els Serveis Sanitaris i Socials. 

- l Ponència estudia un problema especific:

La dona economis�a. 

- l Ponéncia que estudia la funció social de J 'economista,

Aquesta es donçs una ponéncia comú a tota la professió que estu
dia quina es la contribució del economista al benestar social, 
els deficits que com a professió tenim i les diverses alternati
ves per millorar com a colectiu de Professionals, 

També estudia aquesta Ponéncia el paper que ha de jugar el 
Col.legi Professional.Ho fa des d'un punt de vista critic, tal com 
hem dit abans, i això permetrà, al readaptar el seu funcionament, 
donar un major i millor servei al seu colectiu d'economistes. 
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Em referiré seguidament a la part del Congrés que està a l'entorn 
del temari d'economia. Ja hem fet abans referencia a la importan
cia del moment actual i a la voluntad dels economistes de ser-hi 
presents aportant-hi els seus coneixements i la seva experiencia 
com a contribució d'aquest colectiu a la voluntad de tot un po
ble de construir el seu futur. 

El Congrés es donçs al igual que n'hem parlat en el temari profes 
sional l'eina que ha permés la contribució d'un gran nombre de 
professionals de l'economia que han fet valioses aportacions que 
poden ser elements de base importants per a la resolució dels pr� 
blemes que avui te plantejada la societat catalana. 

Quant fa un any ens varem plantejar quines arees del camp económic 
podien ser de major interés per la societat catalana, aviat varem 
arribar a l'acord de que el Congrés havia de girar a l'entorn del 
"Desenvolupament d'una Catalunya Autonómica''. Aquest gran tema 
responia al desig de ser ut.ils en el moment en que es plantejen 
els debats al Parlament de l'estat sobre l'Estatut d'Autonomia, i 
el que d'això s'en deriva, un auto-govern amb capacitat de presa 
de decissions. 

El poder disposar de propostes concretes en un camp tan important 
com es el de l'economia què poguin servir de base de treball a les 
decisions que hagi de pendre el govern català, ens semble es un 
fruit de molt d'interés que es pot derivar del Congrés i també, 
una gran responsabilitat per nosaltres. 



FORMACION DEL POST-GRADUADO VERSUS RESTRUCTURACION 

DE LA FORMACION DEL ECONOMISTA. 

Comunicación presentada por: JESUS CABRERA DE LA IGLESIA, 

Director de la Escuela de Próctica Profesional del Colegio de -

Economistas de Cotal uña ) . 

El objeto de esta comunicación es plantear la necesidad, y/o 

conveniencia, de la participación corporativa de los Colegios 

de Economistas en la formación del Economista post-graduado. 

De ello que intentemos orientar el problema desde la base 

cuestionando previamente lo siguiente: 

ESTA REALMENTE PREPARADO EL ECONOMISTA PARA 

EL EJERCICIO DE SU FUNCION SOCIAL? 

Tal cuestión carece de sentido si antes no hemos concretado 

lo que entendemos por "función social del economista", qu� 

dando supeditado todo el planteamiento al enfoque de dicha 

concepción. Forzosamente habremos de definirnos pues, en 

algún sentido, al propio tiempo que especulamos con el en

foque socio-histórico del problema, es decir, lo que la so -

ciedad de nuestra circunstancia espacio-temporal considero -

que debe ser lo funcion de la especie de economistas que -

genero en su seno, y las controdicciones implícitas en dicho 

"hacer social". 

Al nivel de su formación académica, el economista recibe la 

impresión de que el proceso económico de su entorno, se de

sarrolla en términos de comportomientos, individuales y cole� 

tivos, dotados de una racionolidad implícita, que ha de ser 

explicitada por coda uno de el los a la hora de encauzar sus 
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sus propios comportamientos, de tal modo, que estos se acomoden 

en la mayor medida a la cuasi-armonía del sistema, el cual se su 

pone, tiende a ser perfecta en aquella de la asignación de los re 

cursos escasos. No es nuestro objeto discutir tal concepción de 

la percepción global que el alumna obtiene en las Facultades. 

Simplemente, consideramos que puede ser aproximadamente acept� 

da, si bien matizando que tal visión resulta enturbiada en ocasio 

nes por enfoques historico-críticos, los cuales con mayor o menor 

fortuna consignen desmitificar el castil lo de naipes de la armonio 

sa arquitectura del Sistema. 

Por otra porte, y como cuestión de incierta importancia, el alu� 

no en las Facultades, aprende a utilizar algunes instrumentes de 

medición, representación y anólisis de esa realidad económica, -

que tan confusamente se l e habró dado a conocer. 

Cuando nuestro al umno posa a ser profesional, se encuentra ante 

dos alternatives: continuar tejiendo y destejiendo el velo de las 

construcciones académicas, mediante su dedicación a la docencia, 

o bien, enfrentarse con el ejercicio profesional desde la propia

realidad y subsumida en esta. El resultada para estos últimes , 

en términos empíricos, no es precisamente muy alagUeño. Pera , 

Qué podria esperarse si lo que cada uno desearía hacer es modi 

ficar la parcela de realidad que le haya tocada, no dejando 

mas o menos, piedra sobre piedra?. No diga que en cada ec� 

nomista haya un revolucionaria. Diga que unos lo son, y atros, 

que no lo son, ven tales diferencies entre el cuadro y el paisaje, 

que piensan que es el paisaje el que estó equivocada, e inten

ten introducir en él los elementos de racionalidad mínimes para 

poderse a clorar, chocando, inevitabl emente, con la irracional i -

dad del Sistema. 

. ./ . .
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No sé si con estas breves palabras habré acertado a dar una imégen 

suficiente de lo que, a mi modo de ver, es el resul tado préctico de 

la formación e información del Economista en las Facultades y Escu� 

las Universitarias. Haciendo una drés tica simplificación, considero 

que dic ho resul tado puede entenderse polarizado en dos closes de -

Economistas: Los Críticos y los Tecnócratas, y seria también una -

excesiva simplificación concluir en que la solución esté en la Sínte 

sis, predicando como solución el aglutinamiento de ambos objetivos 

en el sistema de enseñanza de la Economia. Pienso que la contra -

dicción esté ahí, y no seré un simple cambio del plan de estudies -

el que le ponga remedio, porque no seré ,en última instancia ,la Uni 

versidad la que cambie a la Sociedad, sino todo lo contrario. 

El hecho es que nos enfrentamos a una cuestion de "facto" en la -

que se pierden innumerables esfuerzos y en la que se producen muy 

serias frustraciones. Por el lo hemos de olvidar, aunque solo sea para 

ganar momentaneamente operatividad, el "debe-ser", para atender , 

en esta oportunidad, al "es" y al "poder-ser". Nuestro planteamie� 

to habría evolucionado de este modo, desde la pregunta del principio 

a la siguiente: 

CUAL PUEDE SER LA PREPARACION MAS IDONEA PARA LA 

REALIZACION DE LA FUNCION SOCIAL DEL ECONOMISTA? 

La respuesta no debe olvidar algo de vital importancia real: El eco 

nomista ademós de un conocedor de la realidad económica: estudioso, 

anal itico y critico de ella, es también un profes i ona l que util iza su 

fuerza de trabajo paro venderla como mercancía a fin de subsistir 

Di cha mercancía ha de ser a prec ioda en el mercado como portadora 

de valor de cambio, de lo contrario, ni se realiza como mercancía , 

ni se realiza de modo alguna. Hemos de insistir en esto, para evi

tar que, tal vez, nuestro opinión pudiera confundirse con la de aqu� 

. . .  / . . .
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llos que siguen pensando que el proceso de conocimiento es una 

mera gimnasia dialéctica. 

Con todo, si consideramos como cierto, que el conocimiento de 

la real idad del proceso económico-social, no puede partir del i_!! 

mediato apremio de operar sobre una u otra parcela de dicha rea 

lidad, y que tampoco puede circunscribirse a aspectos parciales 

de lo m1sma, sino que por el contrario es preciso enfocar desde 

l ejos, para posar de lo general o lo particular, la enseñanza de 

lo Econom ía ha de ser forzosamente general. Digo general y no 

abstracta, quede esto bien cloro. 

Por otra porte, la enseñonza de l a Econom ía, como l as demós , 

estó mós o menos condenoda de hecho, al menos a corto y medio 

plozo, a ser impartida en comportimentos estances, llomense Fa 

cuitades , Escuelos o como se desee, donde se retiene a un Bachi 

l ler durante aproximadamente un l us tro paro transformarlo en un -

Economista. Es preciso por el lo no ol vida r que la formoción y e_:! 

señanzos que ho de recibir, habrón de incluir tombién los instru -

mentes metodológicos que el proceso de conocimiento de cuolquier 

real idad requiere, y por supuesto la real idad económica también. 

Nuestro visión de la Economía General no excluye por tanto cono 

cimientos metodológicos tales como las matemóticas, la estadística 

o el método contoble, ademós de la dialéctica y la historia por

ejemplo. Todo es cuestión de establecer las categoríos correspon

dientes y poner cada cosa en su sitio. 

En resúmen, tenemos tres fundamentales categorías de conocimien

tos que deberían configurar el bagaje del Economista: 

. . . .  / 



A) INSTRUMENTOS METODOLOGICOS

B) ANALIS IS DE LA REALIDAD

C) INSTRUMENTACION PROFESIONAL

. 5. 

MATEMATICAS 

ESTADISTICA 

METODOLOGIA CONT ABLE 

DIALECTICA 

EPISTEMOLOGIA 

ETC, 

HISTORIOGRAFIA 

SOCIOLOGIA 

TEORIA ECONOMICA 
(MODELIZACIONES) 

ESTRUCTURA ECONOMICA 

LEGISLACION ECONOMICA 

ETC, 

TECNICA S DE ORIENTACION 

DEL CONSUMO 

TECNICAS DE ORIENTACION 

DE LA PRODUCCION 

ORGANIZACION DE LA 

GESTION 

TECNICAS DE INVESTIGACION 

MACROECONOMICA 

POLITICA FISCAL 

ETC, 

. De las dos primeras categorías citadas, puede decirse que han formado el 

objeto tradicional de las Universidades, y si en las nuestras no se hubiera 

llevado hasta la exacervación la dicotomía Facultad-Carrera, habría de -

pensarse, que bastaría implantar un adecuado sistema de tutorías para que 

el alum no fuera espigando una sól ida y bien asentada formación. Pere es

te no es el caso. El hecho es que en el marco cerrado de las Facultades 

. . . . .  / 
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de Económicas todo parece adquirir valor de fin y casi nunca de me 

dio, de forma que los "medios-fines" que le plantean al alumne , 

a dol ecen tanto de inadecuación para servir de medi o, como de insu

ficiencia como fin ( Distingo entre medios y fines en el sentido de 

ordenación entre unos conocimientos y otros, sin olvidar que en últi 

ma instancia todos serón medi os ) . La idea quedaré mós clara con 

ejemplos : asignaturas de "matemóticas" que explicitamente tratan -

de ser para economistes, "teoria$ económicas" que podrían confund� 

se con lecciones de "matemóticas" que invaden el campo de la "p� 

lítica económica", o que parecen "histories del pensamiento econó

mico", "estadística" que parece "econometria" y "econometria" que 

parece "estadística", 11contabil idad" que ol vida su valor metodológico 

para convertirse en una especie de mezcla entre "teneduría de libros11 , 

"economia descriptiva de empresa" y 11derecho mercantil 11, podrí a -

continuar un largo etcétera. 

De cualquier manera entiendo que dichas dos categorías, la de las 

ciencias metodológicas y la de la ciencia o ciencias que troten 

ocerca de la realidad socio-económica, pertenecen indiscutiblemente 

al campo de lo Universidad y "mal que bien" en el ómbito universi

tario deberón encontrar sus planteamientos y respuesta. 

Ahora bien, no ocurre lo mismo con la tercera categoría, donde lo 

que importa es conseguir una eficacia operativa dentro del Sistema. 

En esta, el Economista no va a util izar su conocim iento de la rea

I idod económico a fin de investigar sus contradicciones y posible -

evolución, sino por el contrario, pretende conocerla para instalarse 

en ella y con su trabojo orientar los comportamientos pardales, a 

fin de lograr que, el sujeto económico adquirente de sus servicios, 

olconce sus objetivos con el menor número de recursos posible. 

Por ejemplo, no se trota de saber si el consumo masivo de una deter 

minada línea de productes conviene o no al bienestar social, sino de 

. . . . . . / 
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conseguir que dicho consumo masivo se produzca en provecho del dis

tribuïdor, pongamos por caso. Hacer esto requeriré, desde luego, co 

nocer las interrelaciones entre consumo y producción, los factores de 

formación del precio de mercado, los mecanismes sociales de determi

nación del valor de combio, y todo una serie de conocimientos pre -

vios que englobomos en la idea de Economía General. Pero ademós, 

se requeriré de lo util ización de unos técnicos concretas de probada 

eficacio, que son el verdadero patrimonio de una profesión concreta y 

que dificilmente pueden ser t-ransmitidos, dodo su carócter acomodati

cio y contingente, sino es en lo relación moestro-oprendiz . 

. Pero actualmente donde se ubicon estas enseñanzas? 

J 2) En las Facultades de forma mol mezclada (revuelta) con las dos 

categorías genuinamente universitarias, contribuyendo a la real i

zación del caos informativo ol que ya hemos hecho alusión. 

22) En Escuelas, Institutes, Academias, etc . .•. Toda una pleyade 

de proliferantes suplidores del vacio informativo que el profesio

nal padece, En estas instituciones siempre se remarca el "valor

próctico" de sus enseñanzas, utilizando esta expresión como ar 

ma arrojadiza contra la otra lnstitución de formación del Econo

mista que es por autonomasia la Facultad.

32) En la próctica profesional concreta, mediante el sistema llamado

de 1

1 10 experiencia 11
• 

Pienso que el problema queda esbozado con bastante claridad y un1-

camente falta sacar conclusiones. De tales conclusiones pedró facil 

mente desprenderse el papel de los Colegios de Economistas en el sis 

tema de formación de éstos. 
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CONCLUS !ONES: 

A) Reestructuración de la Carrera a ni vel universitario ,de forma que

se cree un único ciclo de carócter general, cuyos conten i dos

informativos fueran exclusivamente de los tipos que hemos denomJ

nado: ciencias instrumentales metodológicas y ciencias de cono

cimiento de la real idad socio-económica. lnsistimos en la nece

sidad de que las materias, que formen este cicle, sean depuradas

de todo contenido que no sirva al objetivo fundamental de obtener

un conocimiento historico-crítico de la realidad socio-económica,

o de servir de instrumentes para dicho conocimiento.

B) Implantar un segundo ciclo en el que los alumnes que piensen

dedicarse al ejercicio profesional ( excluídas investigación y doce�

cia de los cuales no es mi intención ocuparme)adquieran una vi -

sión también general de los mós difundidas técnicas de ejercicio

de la profesión, a fin de orientarse en su elección y poseer múl

tiples opciones de profesionalización.

C) Un tercer ei cio donde las especial i dades fueran múltiples y muy -

concretas. (Este ciclo no tiene porque durar mós de un curso )

Obviamente su contenido seria eminentemente 11 próctico 11 y el -

al umno debería poder seguir varias ramas de gran especial ización

al mismo tiempo, para no quedar anclado a una sola de ellas.

D) Por úl timo una cuestión relativa a la ubicación de estas enseñan

zas. En principio consideramos secundaria dicha cuestión, pero

parece cia ro que, así como el primer cicle tiene un indiscutible

carócter universitario en el sentida tradicional del término, el

tercera tiene un indiscutible carócter profesional y aquí es donde

vemos claramente el papel del Colegio Profesional. Deberían ser

auténticos profesionales en ejercicio concreto de una especial idad,

los que combinaran dicha actividad con la docencia a este nivel,

y nadie meior que el propio Colegio Profesional para ser el encar

goda de proveer los profesores y coordinar este tipo de enseñanzas.
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Una aclaración final, no estomes abogando por trasladar un ciclo 

de la Carrera al Colegio ni a ningún otro sitio. Muy al contrario 

lo que desearíamos es que el Colegio se implicara y comprometi� 

ro en el última retoque de la formación de los Economistes, des

plazando, eso sí, la prol iferante oferta de enseñanza profesional 

para el Economista, que, sin ningún orden ni sistematización al

guna, se viene produciendo y que amenaza con aniquilar la pro

fesión por desmembramiento. En resúmen, desearíamos una Univer 

sidad de donde sal ieran buenos economistes y eficaces profesiona

les. 





P R I ME R  CON G RE SO DE ECONOMI A Y DE ECONOMIS

TA S DE C ATA L U N YA. -

COM UNICACION 

U NA NUEVA ETAPA DE L OS COLEGIOS PROFESIONALES 

l. - L a  situación actual

Tras las peripecias sufridas por los Colegios Profesionales para llegar 

a su ins Ólita constitucionalizac ión, cabe replantea r se cual e s la función 

social de esta s entidade s en el futuro. de moc ra tic o de nue stra sociedad. 

En efecto, el articulo 36 de la Constitución solamente dice que debera 

haber una ley que regulara el funcionamiento y la estructura interna de 

los Colegios, y que debera ser democratica. Pero la función de los 

Colegios en la sociedad, y cua.les deben ser sus cometidos dentro de la 

comunidad, no se han definida, no han sida explicitados. 

Estamos pues, en estos momentos, en una clara etapa de transición 

hasta que no se cumplan los desarrollos constitucionales previstos. Y 

es to es tanto mas asi, por cuanto que, a pesar de la aprobación de la 

LEY 74/1978 de 26 de diciembre, de normas reguladoras de los Cole-

gios Profesionales, en la que se modifican o suprimen algunos aspec tos 

de la LEY 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, si

gue vigente el preambulo de esta Última, única texto legal en vigor en 

el que se dice algo sobre las funciones y definición de los Colegios 

Profe sionales. L os C olegios Profe sü1.ale s, según la filosofía del Pream

bulo, son/e ran una de las "entidade s que, junto con la família, el mu-

. /. .
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nicipio y el Sindicato, hacían efectivo el principio de representación 

organica de participación del pueblo en las tareas legislativas". Los -

Colegios Profesionales son/eran 11instituciones que deben ser ampara-

das, en cuanto satisfacen exigencias sociales de interés general, para 

que puedan participar eficazmente en el perfecionamiento de los fines -

de la comunidad nacional 11
• Mas adelante destaca su 11caracter de cauce 

organic o para la pa rticipación de los e spañole s en las funciones pÚbli - -

cas de caracter representativo". 

Finalmente, en cuanto a definición se refiere, dice (art. l) que los - -

"Colegios Profesionales son Corporaciones de derecho público, ampara

dos por la ley y reconocidos por el Esta.do, con personalidad jurídica -

propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines". El art. 3 

nos marca los fines de los Colegios Proíesionales: ' 1 La ordenación del -

ejercicio de las profesiones, la representación exclusiva de las mismas 

y la defensa de los intereses profesionales de los colegiados 1 '. 

A quien comentara que la aplicación de las Disposiciones Derogatorias -

de la Constitución, eliminan cualquier reminiscencia "organica11 o "cor

porativa" del funcionamiento o los fines de los Colegios Profesionales -

-por otra parte tan precar:ios y diluidamente expuestos-, había que con 

testarle que, en el mejor de los casos (y si es que puede ser así en -

teoría, ya que en la practica no lo es ni mucho menos) los Colegios -

Profesionales, hoy por hoy, navegan a la deriva, sin contenidos ni defi

niciones precisas. No tienen objetivos ni fines sociales que cumplir, 

constituyendo, en la mayoría de los casos, reductos donde se atrinche

ran las .elit es profesionales al servicio de las oligarquias, no ya sólo 

de caracter interno, estatal, sino, como todos sabemos, del mayor -

rango multinacional. A este respecto baste recordar las declaraciones -

del lider oficial de los Colegios Profesionales, Sr. Pedrol Rius, recien 

. /.. 
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temente incorporada a la Trilateral: 1 1 Los Colegios Profesionales estan -

evolucionando de tal manera que su misión de defensa de intereses profesi� 

nales conc retes va desplazandose a un segundo plano entre la necesidad de 

defender los valores de la sociedad en su conjunto." Naturalmente la -

cuestión estriva en saber qué valores y qué sociedad hay que defender. 

De memento, estos aspectes estan suficientemente clares para el Sr. 

Pedrol, artifice indiscutible, tanto de la constitucionalización de los -

Cole gios Pro fe sionale s, como de las modificacione s ya comentadas de 

la ley que regula su funcionamiento. 

2.- Los profesionales, clase social? 

Aun a riesgo de introducirnos en un difícil debate sociológico-filosófi 

co, es preciso tratar, al menes brevemente, este problema. Ya el ter 

mino 11profesional 11 y la utilización que de él se hace induce a confu-

sión. Tan profesional es y debe ser un tornero con estudies mínimes, 

como un abogado del estado. El 11quid 11 de la cuestión esta en la concien

cia de clase que cada cual se atribuya, ofreciéndonos un claro ejemplo 

de distorsión conceptual la autodenominada "clase médíca! 1 • 

En estricta puridad de términos sociológicos, al hablar de clase social 

estamos refiriéndonos a "grandes grupos de individues que se diferen

cian basicamente por la posición objetiva que ocupan en la organización 

social de la producción. E sa s clase s se relacionan o se supe rponen, 

formando un sis tema de clase s, que e s par te integrante de la e s truc tu

ra social y que historicamente se transforma con la transformación de 

la sociedad 1 1 (Costa Pinto, "Estructura de clases y cambio social''. 

Buenos Aires, 1964). 

. /.. 
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Pera no basta con definir una categoría social como esta de clase, si

na se dan los c rite rios de inclusión o exclusión en ella. Diríamos que 

hay dos criterios fundamentales, u n o  objetivo y otro sicológico. 

En el primer caso hay que analizar: 

- La relación de los pertenecientes a la clase social con los medios -

de producc ión y me rcado.

- La función desempeñada en el proceso productiva. (O el papel que -

juega en la organización social del trabajo).

En luga r secundario: 

Los ingresos, profesión, modos de gastar el dinero, "status" cultu

ral, etc ... 

El c riterio s icológico viene definida correctamente por el 11inventor'1 

de las clases sociales. En efecto, Marx emplea en la ideología Ale

mana c riterios sicológicos para delimitar las clases sociales: nun con

junto de individuos que, bajo el punto de vista económico responde a -

los c ri terios de la clase social, de vie nen en una clase en el plena sen 

tido, sólo cuando los miembros de este conjunto se hallan unidos por -

la conciencia de clase, la conciencia de sus intereses comunes, por -

un lazo síquico resultante de los comunes antagonismos de clase 11

• Es 

fundamental observar que cuando no existen estos !azos, esta concien

cia, Marx emplea el término 1 1capa 11 y 1
1estrato 11 en lugar de clase. 

Vemos pues que la pretensión de las elites dirigentes actuales de los 

Colegios Profesionales, de llevar el agua a su molino, legislando, y 

ve rtiendo en los medios de comunicación (a su vez c ontrolado,$" genera__! 

roente, por ellos mismos) generalizaciones tendentes a demostrar que 

./ . .
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los profesionales (titulades universitarios) son una clase aparte (desde 

luego muy dife rente a la obrera), ca rec e, cuando meno s, de rigor __ 

sociológico. Y mas aún si se evidencia que hay profesionales asalaria 

dos profundamente proletarizados, conviviendo, de hecho con clara he_ 

tereogeneidad, en los Colegios con otros sectores, tambien profesion� 

l es, que participan o se instalan de forma notablemente diferente en 

el conjunto del cuerpo social. Es, por tanto, esta lucha de clases do

méstica la que corrobora la necesidad de definir a los Colegios Prof� 

sionales como asociaciones con intereses estrictamente de contenido -

profesional. Sin embargo, no es menos evidente que según sea la cos

movisión de los dirigentes de estos colectivos en cada memento, así 

sera la función o dedicación social que puedan tener tales colectivos. 

De aqui la nece sidad de conc reción en los futures textos legale s para 

que las repe rcusi ones de la vida de los Colegios no estén al albur -

del juego períodico el ec toral. La política de fini t o ria de los inte re se s 

del pueblo, en una democracia se hace a través del juego parlamenta

ria. Los intereses laborales han de ser defendidos por los Sindicatos, 

sin que tengan que volver a ser los Colegios Profesionales el sustitu

tivo necesario, como en las Últimas décadas de carencia de derechos 

sindicales. 

3. - El futuro de los Colegi os Profesionales

Dado el especial relieve que la Constitución confiere a los Colegios -

Profe sionales, otorgandoles un pe so social muy superior al que se - -

preveía en etapas no muy lejanas, conviene hacer un esfuerzo de pre

cisión sobre cuales deben ser los cometidos de estas asociaciones. 

Pero quiza convenga advertir dentro de este contexto, la existencia de 

una "espada de Damocles11 que no se sabe muy bien qué pretende, ni 

./ ..
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con qué fines ha sido incluida tambien en el articulado constitucional. 

Nos referimos al articulo 52 que dice que "la ley regulara organismos 

_EEOfesionales que contribuyen a la defensa de los intereses económicos 

que les sean propi os. "Na tu ralmente, como en el caso de los Colegios, 

su estructura y funcionamiento debe ran se r de moc ra tic os. Puede sig

nifica r esto que los intereses económicos de los profesionales, o de -

ciertos profesionales, podran regularse con regímenes legales diferen

te s a los de o tros de idéntica ti tulac iÓn o func ión? Depende ra de la -

cuantía de esos intereses? Como en tantas otras cosas habra que es

perar al desarrollo de la Constitución para conocer el alcance de su 

a r tic ulado. 

Vamos a tratar de esquematizar en unos puntos las consideraciones 

que creemos fundamentales sobre los Colegios Profesionales. 

- Los Colegios Profesionales tienen que superar el caracter corpora

tiva de su constitución y plantear su independencia de la Adminis-

tración.

- Si la Administración tiene la obligación y el derecho de establecer

los medios necesarios para medir la capacitación del estudiante -

que aspira a ejercer una profesión, y el mercado diferenciara en

tre el profesional que tiene un nivel de preparación adecuado y el

no competente, pa rec e lógic o y positivo que los profe sionales de - -

igual titulación (o area de trabajo) se asocien para garantizar lais

cuestiones de aprendizaje permanente, como para intervenir en aqu�

llos temas en lo que la sociedad tiene derecho a saber lo que pien

san los expertos que ha c reado, y és tos a que se oiga su opinión .

. /. . 
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Los Colegios Profesionales deben tener un pape! de dar servicios 

a sus asociados (información técnica, reciclaje, planes de forma

ción pe rmanente, etc.) y de se rvicios a la sociedad, valorando los 

argumentes técnicos que legitiman las soluciones a los diversos -

problemas sociales. Los planes de estudio y el sistema educativa 

en general cabran un especial interés en las funciones de los Cole 

gios. 

- Puesto que la Administración Central, los Gobiernos autonómicos

y los Ayuntamientos eje rce ran una función crec ien te de vigilancia

de la calidad de enseñanza, sanidad, vivienda, tecnología, etc ... ,

a través de controles de calidad en la prestación profesional, ca

be preguntarse si se van a mantener ciertas prerrogativas corpo

ra ti vas. Los medi os que en teoría utilizan los Colegios para ga - -

rantizar la calidad del. trabajo profesional, tales como control de

proyectos, visades, etc., no son mas que mecanismes que condi

c ionan en gran me dida la autofinanciación de los Colegios. E s - -

evidente que mezclar la concepción de calidad profesional como -

elemental respecto al pueblo, con las poco despreciables parcelas

de poder que confiere la dirección de ciertos colectivos profesio

nales, distorsiona el fin última de los Colegios de ser entidades -

con funciones sociales.

- Por tanta, la consecución del objetivo de funcionalidad social para

los Cole gios Pro fe sionale s implica la de moc ratización y tecnifica

ción de la Administración. En la actual y próxima etapa transita

ria, la Administración seguira asesorandose de los Colegios, tan

ta para el visada de proyectos como el control de calidad del tra

bajo de los profesionales. Sin embargo, si se quieren q�itar las

bases a los planteamientos corporativistas, se deberan trasladar -

prog resi vamente pa rte de e sas pre rroga tivas de los Colegios Pro

fe sionales a la Administración.

. / . .
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- Ya que en ningún caso los Colegios pueden tener un caracter de

sindica to de oficio, entre las funcione s que de ben atribuirse a los Co

legios en una sociedad democ ratica no pueden e s tar las parasindic�

les que los Colegios han desempeñado entre los pro fe sionale s a sal�

riados. Otra cosa es la Útil complementariedad que, desde diferen

tes puntos de vista, puede establecerse entre Colegios y Sindicatos.

- Para terminar, dado el lastimoso hecho de la paralizaciÓn del des

arrollo económico, científico y cultural del país, y puesto que estas

son, entre otras, las causas de que no se cumplan las funciones so

ciales que los Colegios tendrían en una sociedad moderna, obligando

al profesional a mejorar constantemente la calidad de su trabajo,

es preciso hacer un llamamiento a los profesionales conscientes y -

progresistas con un doble motivo:

Para estar presentes, en actitud dinamica, en el desarrollo cons

titucional que permita dar un contenido social y moderno a los -

Colegios Pro fe sionale s. 

Cubrir el riesgo de que el profesional asalariado desaparezca de 

los Colegios, atrincherandose en ellos unicamente los altos car

gos directivos de la Empresas y la Administración, y los que -

ejercen la profesión de modo liberal. 

Antonio Ruiz Va 

Barcelona, Mayo de 1.979 



CONCLUSIONS TEMARI D'ECONOMIA 

De la primera ponència, en bona part descriptiva dels principals trets del pr� 

cés d'industrialització a Catalunya, es poden remarcar els dos seguents punts: 

- L'evolució de la desocupació a l'economia catalana, fins fa poc per sota de

la tònica espanyola, presenta, actualment, un augment progressiu que fa que,

a la província de Barcelona, s'hagi ja superat aquesta fita comparativa amb 

especial incidència sobre el sector industrial a causa del seu més gran pes 

relatiu. 

- Com a via de sortida per aquest problema, la Ponència sintetitza un model de

creixement, estable i sense desocupació, fins a 1985. La taxa de creixement

tècnic necessària seria del 7% anual, cosa que comporta uns nivells d'inver

sió de l'ordre del 30% del P.I.B. català. No cal dir la dificultat real d'a

ssolir aquests nivells.

Respecte a les finances de la Generalitat cal remarcar els seguents aspectes: 

- La descentralització de l'activitat pública conté unes millores potencials

d'efici�ncia respecte a un sistema centralitzat.

- L'eficiència econòmica exigeix la determinació autònoma del pressupost,tant

pel que fa el volum corn a la seva estructura.

- Malgrat la manca de suficient racionalitat que suposa deslligar els ingressos

de les despeses el federalisme fiscal modern fa palès el caràcter asimètric

de la descentralització, que es dóna fonamentalment pel costat de la despesa

pública, però no dels ingressos.

- Tanmateix, des d'una perspectiva teòrica s'assenyala l'impost autònom propo�

cional sobre la renda personal corn un element clau del finançament de les -

comunitats eutònomes i de la racionalitat econòmica del sistema.

- La redistribució interregional requereix un transvasament de fons que, de cap

manera, no ha <l'anul.lar les autonomies financeres dels ens autonòmics.

- Es valora positivament el redactat de l'actual Projecte d'Estatut de Catalu

nya i, en especial, es remarca la importància de les disposicions que preve

uen la responsabilitat de la Generalitat de vetllar perquè les corporacions

locals gaudeixin de la màxima autonomia i disposin de recursos financers su

ficients.

. . . . . . . . .  . 

La ponència de planificació regional remarca tres punts bàsics: 

- Necessitat de tornar a reivindicar la planificació corn una tècnica necessària



per a donar racionalitat, com a mínim, al sector públic, però també per o

rientar el sector privat i per establir el marc i els objetius de govern. 

- Malgrat que la legislació preveu unes directrius territorials globals a d�

finir en un Pla Director Territorial, l'esquema proposat pel MOPU no consi_

dera com una variable en joc l'apartat econòmic, sinó com una variable exò

gena que, en tot cas, cal endevinar.

- A llarg tennini la plena coordinació entre les polítiques territorials i -

les polítiques econòmiques, públiques i privades, sembla imprescindible.Ai

xò vol dir la realització d'un pla territorial coordinat amb un pla d'inver

sions.

- El perfecte funcionament d'un instrument d'aquestes característiques necessi

ta una vinculació en un àmbit més ampli, que molt bé podria ser la CEE.

Dins la quarta ponència (Problemàtica de la informació i la documentació a Ca 

talunya) es fa palesa la greu insuficiència en la informació disponible i en 

els instruments necessaris per a la·seva difusió, assenyalant dues vies d'ac

tuació: 

Conveniència d'establir mitjans de coordinació de les diferents fonts de pr� 

ducció, així com els canals imprescindibles per a la seva transferència per 

a tota mena d'usos i d'usuaris. 

Garantir, de manera efectiva, l'accés a l'estoc documental del país. 

Dos punts que pressuposen un marc coherent en un context democràtic i econòmic. 

Per últim, la darrera ponència, sobre "Catalunya, regió europea", ha posat de 

manifest: 

- La necessitat que tots els economistes aprofundeixin sobre un més bon conei

xement dels mecanismes institucionals comunitaris.

- L'ingrés no tan sols tindrà repercussions en les relacions Catalunya-Europa

sinó també, donada l'estructura de la nostra balança de pagaments interior,

en les relacions Catalunya-resta d'Espanya.

- L"ingrés d'Espanya a la CEE haurà de fer canviar les relacions Administració

Central-Administració catalana des de diversos punts de vista, entre els quels

cal destacar la fiscalitat i les transferències financeres.

- Cal considerar, finalment, que Catalunya pot i ha de jugar un paper molt im

portant -paper motor- dins el moviment europeu de regions.



CONCLUSIONES TEMARIO DE ECONOMIA 

De la primera ponencia, en buena parte descriptiva de los principales tra

zos del proceso de industrialización en Catalunya, se pueden subrayar los 

dos siguientes puntos: 

La evolución del desempleo en la economia catalana, hasta hace poco por 

debajo de la tónica española, presenta, en la actualidad, un aumento progr� 

sivo que hace que, en la província de Barcelona, se haya ya superado esta me 

ta comparativa con especial incidencia sobre el sector industrial debido a su 

mayor peso relativa. 

Como via de salida para este problema, la Ponencia sintetiza un modelo de 

crecimiento, estable y sin desempleo hasta 1985. La tasa de crecimiento técni 

co necesaria seria del 7% anual, lo que comporta unos niveles de inversión del 

orden del 30% del P.I.B. catalan. No es necesario decir la dificultad real de 

alcanzar estos niveles. 

Por lo que se refiere a Hacienda de la Generalitat hay que subrayar los siguieE_ 

tes aspectes: 

La descentralización de la actividad pública contiene unas mejoras potenci� 

les de eficiencia referentes a un sistema centralizado. 

La eficiencia económica exige la determinación autónoma del presupuesto,taE_ 

to por lo que se refiere al volumen como a la estructura del mismo. 

A pesar de la carencia de suficiente racionalidad que supone desglosar los 

ingresos de los gastos el federalisme fiscal moderna hace patente el caracter 

asimétrico de la descentralización, que se da fundamentalmente por el lado del 

gasto pública, pero no de los ingresos. 

No obstante desde una perspectiva teórica se señala el impuesto autónomo -

proporcional sobre la renta personal como un elemento clave del financiamiento 

de las comunidades autónomas y de la racionalidad económica del sistema. 

La redistribución interregional requiere un trasvase de fondos que, de nin 

guna manera, no tiene que anular las autonomías financieras de los entes auto

nómicos. 

Se valora positivamente el redactada del actual Proyecto de Estatuto de Ca

talunya y, en especial, se subraya la importancia de las disposiciones que pr� 

ven la responsabilidad de la Generalitat de velar porque las corporaciones lo 

cales gocen de la maxima autonomia y dispongan de recursos financieros suficien 

tes. 
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La ponencia de planificación regional subraya tres puntes basicos: 

Necesidad de volver a reivindicar la planificación como una técnica necesa

ria para dar racionalidad, como mínimo, al sector público, pero también para� 

rientar al sector privado y para establecer el marco y los objetivos de gobieE_ 

no. 

A pesar que la legislación prevé unas directrices territoriales globales a 

definir en un Plan Director Territorial, el esquema propuesto por el MOPU no

considera como una variable en juego, el apartada económico, sino como una va

riable exógena que, en todo caso conviene adivinar. 

A largo plazo la plena coordinación entre las políticas territoriales y las 

políticas económicas públicas y privadas, parece imprescindible. Eso quiere de 

cir la realización de un plan territorial coordinada con un plan de inversio-

nes. 

El perfecta funcionamiento de un instrumento de estas características preci:_ 

sa de una vinculación en un ambito mas amplio que muy bien podría ser la CEE. 

Dentro de la cuarta ponencia "Problematica de la información y la documentación 

a Catalunya" se hace patente la grave insuficiencia en la información disponi

ble y en los instrumentes necesarios para su difusión, señalando dos vías de ac 

tuación: 

Conveniencia de establecer medios de coordinación de las diferentes fuentes 

de producción, así como los canales imprescindibles para su transferencia para 

toda clase de usos y de usurarios. 

Garantizar de manera efectiva, el acceso al stock documental del país. 

Dos puntos que presuponen un marco coherente en un contexto democratico y eco

nómico. 

Por último, la última ponencia sobre "Catalunya, regió europea", ha puesto de 

manifiesto: 

La necesidad que todos los economistas profundicen sobre un mejor conocimien 

to de los mecanismes institucionales comunitarios. 

El ingreso no solo tendra repercusiones en las relaciones Catalunya-Europa -

sino también dada la estructura de nuestra balanza de pagos interior, en las re 

laciones Catalunya-resto de España. 

El ingreso de España a la CEE tendra que hacer cambiar las relaciones Admini� 

tración Central-Administración Catalana desde varios puntos de vista, entre los 

que conviene destacar la fiscalidad y las transferencias financieras. 

Hay que considerar, finalmente, que Catalunya puede y tiene que jugar un pa

pel muy importante -papel motor- dentro del movimiento europeo de regiones. 

- 203 -



LES FINANCES DE LA GENERALITAT I LES FINANCES LOCALS. 

PROPOSTA DE CONCLUSIONS. 

l. Des d'el punt de vista de la teoria econòmica, suposat un marc democràtic

la descentralització de l'activitat pública conté unes millores potencials

d'eficiència respecte a un sistema centralitzat. Tanmateix, els diversos -

sistemes d'organització 1 finançament de la descentralització s'apropien en 

graus diferents d'aquests avantatges. 

2. L'eficiència econòmica exigeix la determinació autònoma del pressupost, tant

pel que fa al seu volum com a la seva estructura, per part dels ens autonò

mics; dins la tendència a fer coincidir l'àrea de difusió dels beneficis de

l'agent públic amb la de finançament i, alhora, amb l'àrea de decisió.

3, Es constata la inconsistència teòrica de la majoria dels arguments habitual 

ment emprats a favor de la centralització de les decisions econòmiques, tant 

des del punt de vista de l'optimització paretiana, com de la redistribució 

de la renda i, àdhuc, de l'eficàcia de la política estabilitzadora: el grau 

de frustració de les preferències dels ciutadans mai no serà més gran en un 

sistema descentralitzat que en un altre centralitzat i els esquemes d'org� 

nització centralitzats no mostren, a la realitat, gaira eficiència en la -

consecució d'aquells objetius en nom dels quals sacrifiquen l'autonomia fi 

nancera. 

4. Des d'aquesta perspectiva teòrica, l'impost autònom proporcional sobre la

renda personal, complementat per un sistema de subvencions redistributives,

esdevé un element clau del finançament de les Comunitats Autònomes i de la

racionalitat econòmica del sistema.

S. La resolució del problema de la internalització dels efectes externs exigeix

la utilització d'esquemes de negociació cooperativa intercomunitaris, per a

evitar l'allunyament de la zona d'optimalitat. Verticalment, després de la

revisió profunda de les posicions de base musgraviana, s'imposa el federa

lisme cooperatiu.

6. L'anàlisi comparada assenyala unes tendències del federalisme fiscal, entès

en un sentit ampli, que no sempre concorden amb les conclusions de l'analisi

normativa.

7. Malgrat la manca de suficient nacionalitat que suposa deslligar els ingressos

de les despeses, songeix com a primer tret del federalisme fiscal modern el
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caràcter asimètric de la descentralització, que es dóna fonamentalment pel 

costat de la despesa pública mentre hom constata la creixent uniformitza

ció del sistema tributari agregat, tot això dins la preponderància dels sis 

temes uniformes de descentralització. 

8. Altres tendències fiscals remarcades són:

8.1 La no fragmentació de L'administració tributària, malgrat la seva possi_

ble descentralització. 

8.2 L'esgotament a la majoria de països del procés de cessió de tributs cen 

trals als governs subcentrals, en ésser a hores d'hara tota la imposi

ció de producte, la imposició pròpia dels governs subcentrals. 

8.3 El considerable increment, quantitatiu i gualitatiu, de la participació 

dels governs subcentrals a les recaptacions dels "grans" impostos cen

trals (Renda, Societats i Volum de Vendes) i el desenvolupament de fór 

mules d'imposició compartida. 

8.4 Importància residual dels recàrrecs que difícilment es poden justificar 

com a ingrés substancial dels ens autonòmics . 
. . 

9. Un tret molt remarcat és el del creixement de les subvencions incondiciona

des o generals, distribuïdes habitualment sobre la base de fórmules, en de

triment del conjunt de subvencions específiques, condicionals o graduades

que, tanmateix, en termes absoluts encara és majoritari. Aquest procés és

valorat positivament en termes d'eficiència en comparació a les tècniques

de subvenció condicionada. En els criteris de determinació de l'import de

la subvenció s'imposa progressivament el de la necessitat, més lligar a la

despesa i als costos diferencials de prestació dels serveis, sobre el tra

dicional de la manca de capacitat, Aquest criteri es complementa, general

ment, amb incentius de l'esforç fiscal autonòmic.

10. La redistribució interregional reguereix un transvasament de fons, que de

cap manera no ha <l'anul.lar necessàriament i-autonomia financera dels ens

autonòmics, ni dels beneficiaris nets ni dels deficitaris nets. Reconeixent

la importància política i econòmica dels fons d'anivellament, cal tenir pr�

sent la necessitat de la redistribució interpersonal i de complementar la

seva acció amb ajusts centrals discrecionals, finançats per un sistema tri

butari progressiu.

li. La lògica de la descentralització vers les Comunitats Autònomes no es tan

sols compatible, ans exigeix necessàriament la seva prolongació en una des
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centralització vers àmbits de govern inferior, talment com els municipi s  

les comarques o àrees metropolitanes o d'acció especial. 

12. El règim local és competència primordial de les Comunitats Autònomes.L'au

tonomia dels ens locals implica llur dret a establir tributs propis coa.E_

dinats verticalment amb la resta del sistema impositiu. Aquesta imposició

té com a camps principals la propietat immoble i les vendes al detall.

13. La majoria de conclusions referents als ens autònomics són plenament vàli

des a nivell local. En especial, cal remarcar la conveniència que els muni_

cipis o els ens comarcals i metropolitans puguin establir un impost propi,

d'import limitat, sobre la renda de les persones físiques.

14. Aom valora molt positivament el redactat de l'actual Projecte d'Estatut de

Catalunya per les possibilitats autòmigues que obra, però, en especial, es

remarca la importància de les disposicions que preveuen la responsabilitat

de la Generalitat de vetllar perquè les corporacions locals gaudeixin de la

màxima autonomia, i disposin de recursos financers suficients.

15. Hom defensa l'establiment d'una figura tributària que permeti anivellar els

pressupostos municipals i, en especial, cobrir les obligacions mínimes que

haurà d'assenyalar la propera Llei de Règim Local a aprovar pel futur Par

lament de Catalunya. Aquesta suficiència financera hauria de permetre als

ens locals una modificació substancial de llur política de tresoreria amb

avantatges, àdhuc, de reducció de costos i preus dels serveis.
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CONCLUSIONS PONENCIA "EL PROCES D'INDUSTRIALITZACIO A CATALUNYA" 

La ponència tracta de la relació entre inversió i el producte que se'n d� 

riva a diferents sectors industrials de Catalunya, País Vasc, Galícia i -

País Valencià, entre els anys 1969 9 1975. 

Instrument utilitzat és la relació marginal capital/producte (anomenat I

COR), el qual està fortament arrelat en la teoria aconòmica que prové dels 

models de Harrod Domar. 

Si vol veure un instrument de l'anàlisi de la realitat la seva eficàcia ex 

plicativa vindrà donada per l'aproximació que ens doni a problemes reals 

de les economies estudiades. 

La utilització d'aquest instrument ens pot servir corn un exemple-del que 

ha de ser l'actitud de responsabilitat social de l'economista quan inten

ta explicar la realitat econòmica. 

Aquesta ha tractat l'evolució i la situació de la força de treball dins 

l'economia catalana entre els anys 1955 i 1975, des d'una perspectiva re

gional i a partir de determinats indicadors: Població Activa, Població Ocu 

pada, nivell d'atur i Valor Afegit Brut -aquest darrer com aproximació a 

l'evolució de l'ocupació de les activitats industrials. 

Les conclusions principals a què s'ha arribat són: 

L'economia del mercat de treball a Catalunya està cada cop més polaritzada 

entorn de Barcelona. 

L'Economia deixa d'éxxer tèxtil per deixar passar a un predomini de les ac 

tivitats metal.lúrgiques i, més tardanament, de construcció. 

La dinàmica de l'ocupació a les activitats terciàries no és equivalent a

la dels paisos més desenvolupats, si bé no passa el mateix amb les activi 

tats industrials. 

L'evolució de l'atur a l'economia catalana fins fa pocs anys s'ha mantin

gut per sota de la tònica espanyola i, d'altra banda, especial menció a la 

intensitat de l'efecte advers que resulta de l'especial estructura econòmf 

ca de Catalunya (quedant més afectades les activitats industrials que les 

de serveis). 

Ponència que ha intentat copsar les principals notes del procés industrialitza 

dor a Catalunya des de l'autarquia fins a la crisi dels anys setanta. 
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Utilitzant com a instrument analític el ratio la quota d'excedent -que rela

ciona el nivell de preus, de productivitat i de remuneració salarial- de la 

indústria catalana. 

Les principals conclusions a què s'ha arribat són: 

L'articulació creixent de l'economia a Catalunya dins l'àrea econòmica in

ternacional. 

- El desconcertament relatiu de la indústria de Barcelona envers altres zones

de Catalunya.

- La problemàtica que presenta la desarticulació dels processos productius.

- La clara incidència que el canvi tècnic ha tingut dins els esquemes de la

productivitat industrials.

Terciarització de l'economia catalana a un ritme inferior al d'Espanya, i

més semblant a l'europea.

- Procés creixent d'imperfecció del mercat, materialitzant-se en formes oli

gopòliques i monopolístiques.

Tots aquests aspectes augmentan llur incidència a partir de la crisi dels anys 

setanta, posant especialment en relleu la dependència de l'economia catalana

dels centres de decisió estrangers i, naturalment, dels centres de decisió. 

- La ponència té com a objectiu la presentació d'un model de creixement per -

l'economia espanyola i catalana que arribi fins al 1985. Aquest model com

porta estabilitat, absència de desequilibri exterior, inexistència d'atur,i

desequilibris en la distribució de la renda.

- Per construir aquest model de forma coherent, utilitzan dues hipòtesis:

- Una per aconseguir un creixement anual del 5% per al total de l'economia

fins al 1985, mantenir una taxa d'inversió que representi un 23% del PIB.

L'altra, suposant l'existència d'atur per a aconseguir un ritme de creixe

ment anual del 8% de taxa d'inversió anual, hauria d'ésser de més del 26%

del PIB, cosa eue ens donaria un desequilibri exterior anual de prop de -

2.000 milions de dòlars.

- Concretant amb el cas de Catalunya per a aconseguir un increment del 7% a

nual en el mateix període, caldria una inversió que suposés prop del 30% del

producte industrial brut català, cosa que es veu clarament difícil.

Per la seva banda, Pastor va aclarir corn el treball en qüestió és una aplica

ció del forçós model dels economistes Harrod i Domar. Segons el ponent aquest 

model té l'avantatge de la seva senzillesa i de la disponibilitat d'estadísti_ 

ca de les variables estudiades, tenint corn a contrapartida el difícil coneixe

ment que es té de la productivitat real i de la felació capital/treball. 
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CONCLUSIONS PLANIFICACIO REGIONAL 

índex 

2 

3 

4 

Planificació en el sistema capitalista 

El curt termini 

El mi tj termini 

El llarg termini 

PLANIFICACIO EN EL SISTEMA CAPITALISTA 

Per l'inmensa majoria la planificació en el sistema capitalista s'identi

fica amb el període del 1962 al 1973 en el qual oficialment l'economia es 

panyola es regia per la "planificació indicativa". 

Realment tot i les limitacions que la planificació té en els sistemes de 

mercat, del qual parlarem més endavant, l'experiència espanyola ha estat 

criticada per diverses raons (1). Concretament, perquè. 

A la pràctica, no va ésser ni indicativa per al sector privat ni vincu 

lant per al sector públic. 

Es van aconseguir equilibrar les desigualtats més evidents de la nostra 

economia (sectorials, personals i territorials). 

- Va tenir un caràcter tecnocràtic, és a dir, no es van discutir els seus

objetius, cosa, d'altra banda, lògica dintre el marc politic existent.

Les seves bases d'informació estadística eren insuficients.

- Tenia un caràcter molt conjuntural.

I nosaltres hi afegiríem que, tot i les comissions de "Desarrollo Regional" 

la seva aplicació a nivell espacial va ésser molt dispersa i insuficient.Pr� 

cisament l'any 1973 (Decret 1334 /1973) es va anunciar la creació de catorce 

Comissions Territorials de Planificació destinadas a hacer viable la presen

cia de las provincias en el desattollo económico, recogiendo las legítimas as

piraciones de su ambito, però un canvi ministerial posterior i els esdeveni

ments polítics que es van succeir al llarg del 1974 i el 1975 van fer que el 

gener del 1976 fos dissolt el Ministeri de Planificació i que del IV Pla (1976 

1979) no se'n sentís a parlar mai més. Com sempre, però, el projecte era més 

de descentralització que no pas de desconcentració o participació. 

Creiem que precisament aquesta dissortada esperiència planificadora fa nece

ssari tornar a reivindicar la planificació com una tècnica necessària per a 

donar racionalitats com a mínim al sector públic, però també per a orientar 
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el sector privat i per a establir el marc i els objetius del govern. Per 

dir-ho d'una altre manera, per definir el model de societat, enunciar les 

refonnes necessàries i les polítiques per a portar-les a terme, els progre 

mas concrets, etc., tot plegat de manera coherent, per tal que després la 

gestió pugui ésser repartida entre els diversos agents. 

Cal pensar, però, que les circumstàncies actuals són prou diferents de les 

que van originar l'inici de la planificació els paisos capitalistes; molt 

lligada a les teories Keynesianes hi ha un període de reconstrucció i crei 

xement. Actualment, l'economia es troba en una situació molt diferent tant 

pel que fa els seus ritmes de creixement com a les seves relacions de pro

ducció, que superen àmpliament el marc de l'Estat. 

S'ha indicat (2) que a causa del procés d'internacionalització de les eco 

nomies capitalistes aquestes escapen de l'àmbit d'actuació estatal, que és 

precisament el marc obligat de la planificació indicativa, i per tant, que 

aquesta ha perdut actualitat i utilitat. Però pot ser es tracta només de re 

plantejar-se la forma d'aquesta planificació. Ens troben en un moment de dub 

te sobre la relació que ha d'existir entre la planificació econòmica estatal 

i la planificació aconòmica feta a nivell d'empreses i corporacions multina

cionals. 

Possiblement, aquesta evolució comportarà pensar en nous -ambits territorials 

de planificació, mentre que de una banda, caldrà coordinar les polítiques a

nivell supraestatal, concretament a nivell del Mercat Comú; de l'altra, i -

per la qüestió ja esmentada de la participació i per raons d'estudi i gestió 

cal pensar igualment en zones regionals, que, de altra banda, sempre ha estat 

en teoria un component necessari de la planificació econòmica (4). 

Precisament, per assegurar la coherència de la planificació a nivell Regio

nal s'han de preparar plans en base a las seves competències (com diu Tama

mes (5), el fet que hi hagi dues competències en la planificació (estatal i 

regional) no significa l'existència de dos processos separats. En realitat, 

ha d'ésser un únic procés, que consideri el que ha d'anar pel canal de l'Es 

tat i el que ha d'anar pel canal regional. 

No entrem aquí en les carecterístiques que hauria de tenir aquesta planifi

cació a nivell estatal, però sí que creiem que cal remarcar un fet important 
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i és el que de la mateixa manera que no es pot fer un pla estatal sense te 

nir en compte els plans regionals, es fa molt difícil pensar a establir un 

pla regional sense l'existència d'un pla que estableixi el marc d'actuació 

a nivell estatal. Sobretot en un país com el nostre, en què el conjunt de 

variables depenents de les regions és molt reduït. 

(l) R. TamaQes: Qué es la Planificación Democràtica, Barcelona, 1976.

(2) Josep Maria Bricall: La Planificación Económica, Grandes temas, Sal-

vat, Barcelona, 1975, pag. 81.

(3) op. cit., pag. 33 

(4) J. Timbergen: Planificación del Desarrollo, Guadarrama, Madrid, 1967.

(S) op. cit. pag. 67

. . . . . . . . . . .

2 EL CURT TERMINI 

Podem definir el curt termini com el període caracteritzat per: 

a) es disposa dels instruments territorials chàssics.

b) el marc jurídic és l'actual.

No hi ha per tant, per al nostre país una estratègia territorial global i 

tampoc una instrumentació coordinada entre política econòmica i política 

territorial. 

En aquest termini es presenta indubtablement com a important la possibili

tat d'exhaurir les previsions de la Llei del Sòl. A la llum dels diferents 

temes tractats en aquesta ponèmica apareix com un text legal limitat, però 

la pràctica urbanística vigent fins fa ben poc al nostre país la presenta 

com a molt aprofitable encara. 

Cal dir que el dit text legal preveu unes directrius territorials globals 

possibles a definir en un Pla Director Territorial, però és altament sig

nificatiu que l'esquema comentat i proposat pel M.O.P.U. no considera com 

una variable en joc l'apartat econòmic, sinó com una variable exògena que, 

en tot cas, cal endevinar. Els Programes d'Actuació poden molt bé fer un p� 
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per subsidiari en aquest termini, però evidentment no és la millor solu

ció, ja que tenen nombroses variables amb incidència territorial de pri

mera magnitud, totalment descontrolades. 

L'estratègia del Pla Director Territorial no es pot doncs, definir, com 

un model a assolit del tot l'any 2000, sinó com un marc pel temps en què 

no es disposi d'altra instrumentació legal que inclogui una coordinació 

estreta de les variables econòmiques i les territorials. 

Per d'altra banda, és necessari fer constar que la Llei del Sòl és sufi

cient per aconseguir alguns dels objetius parcials comentats anteriorment: 

destrucció de ghettos , salvaguarda del patrimoni natural, lluita contra 

l'especulació, racionalització de l'ús turístic, i posta en explotació de 

recursos de àrees deprimides facilitant els elements objetius per al seu 

desenvolupament. 

Tot l'anterior és factible des d'un punt de vista administratiu i legal, 

i al poder polític li correspón influir per tal que els altres objetius 

no es vegin compromesos en un futur. A tal efecte és necessari recalcar 

que una posició propera a la cultura del país pot donar elements modera

dors que impedeixin errors ara no evidents i que més tard representin co� 

toses o impossibles restitucions. Fent abstracció dels darrers quaranta -

anys, també es poden trobar elements distorsionadors de la cultura terri 

torial específicament catalana, però l'ideal de la Catalunya-ciutat propi 

de les directrius territorials de la Catalunya autònoma és suficientment 

representatiu per a mostrar la voluntad de no arribar a la concentració 

actual, i superar, per tant, la influència d'aquests elements distorsio

nadors propis del procés de concentració de capital i de la manca de co

rreccions públiques. 

Ens manquen elaboracions suficientment profundes per a objetivar impre

ssions que són en el pensament de tots els qui ens sentim preocupats per 

la situació urbanística del país: i mentre no disposem de nous indicadors 

ens cal confiar al simple sentit comú del poder i a la sensibilitat nac10 

nalista. 

3 EL MITJA TERMINI 

El mitjà termini el podem caracteritzar per la posta en marxa d'alguns nous 

instruments de política territorial i de planificació econòmica. El procés 
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constitucional al desenvolupar amb les respectives lleis orgàniques per

met de mantenir esperances que dins l'actual legislatura s'articulin no

ves formes jurídiques i administratives que permetin vinculacions mas foE 

tes tant per a l'administració com per als particulars en les prescrip

cions d'un Pla Director Territorial on les variables econòmiques no si

guin exògenes, sinó part integrant de la pròpia planificació. 

Així mateix és d'especial importància per a Catalunya l'existència del -

Parlament, que representaria l'articulació d'àmbits de decisió amb sobe

rania, el traspàs de tota la inversió pública directament o indirectament 

__ ala Generalitat, i l'existència d'institucions creditícies autònomes. Fi 

xem-nos que són tres de les condicions mínimes per aplicar el model Ken

nes-Tinbergen-Waardenburg. La quarta, existència d'una cambra territorial 

a nivell estatal, significa una inadequació constitucional respecte a l'a� 

tual paper assignat al Senat, i, per tant, es poden preveure algun tipus 

de dificultats, que malgrat tot no impedeixin un cert diacronisme planifi 

cador entre Generalitat: Estat, s1 això fos necessari. 

El fet de desenvolupar aquest model a mitjà termini, presenta, a més a més 

la possibilitat de valorar el cost dels béns immaterials, seguint els teE 

mes de Saint-Marc, ja que aquest valor seria la diferència entre el resul 

tat obtingut i la possible maximització del P.N.B. 

Prèviament a la discussió política, caldria fer un estudi del cost d'opoE 

tunitat dels diferents controls apuntats anteriorment i establir, per tant, 

un programa progressiu de coordinació dels departaments econòmics amb els 

territorials. Hauríem de saber ben avist si és més convenient muntar un mo 

del economètric com l'existent als Paisos Baixos, o un model intemporal -

com l'hongarès, per citar dos casos extrems; perquè indubtablement, la tas 

ca política pot variar en funció d'aquests objetius s1 es presenten difi

cultats per articular textos legals amplis, concrets i oberts a un desenvo 

lupament administratiu progressiu. 

La necessària racionalització de "tota l'administració" permet plantejar

se amb optimisme la possibilitat d'una mes gran incidència del poder pú

blic i una mes gran articulació. A tal efecte les tasques de l'Escola de 

Preciclatge del personal de l'administració haurien d'ésser portades per 

programas que preveiessin la facultació del personal per realitzar uns tre 

balls indubtablement més complexos que els propis de la burocràcia actual. 
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Finalment, és necessari recordar que cal impulsar un debat de recreació 

cultural. Vivim la vigília d'un temps en que l'articulació nacional no 

serà un fet extern a la voluntat nostra, o subjecte com a màxim d'accions 

voluntaristes, sinó possible de construccions plenament conscients, i , 

per tant, la responsabilitat és molt més gran. L'estructuració territorial 

no sera resultat de la suma de múltiples models, sinó quelcom decidit i a 

provat prèviament, i, per tant, més que mai, l'estructura de poder tin

dra tot el poder en aquest camp. Tenim un gran risc i cal afrontar-lo amb 

optimisme confiant que els mecanismes de participació faran el seu fet.

per això és necessari un treball de clarificació i la recerca de solucions 

acceptables per la totalitat del cos social de Catalunya. 

4. EL LLARG TERMINI

El llarg termini el podem definir com aquell temps en què hi hagi una pl�

na coordinació de les polítiques territorials i les polítiques econòmiques

públiques i privades.

Hi haurà per tant, un marc de referència territorial i econòmic; un pla te

rritorial coordinat amb un pla d'inversions.

El perfecte funcionament d'un instrument d'aquestes característiques ha de

representar a la vegada una estreta relació amb un àmbit més ampli que molt

bé pot ésser la C.E.E.

MAIG 1979 
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CONCLUSIONS DE LA PONENCIA "CATALUNYA REGIO EUROPEA" 

Després de l'anàlisi de la situació demogràfica i econòmica de la Comunitat, 

a la qual ens anem a integrar aviat, la ponència ha situat el pes de Catalu

nya en el context global de les regions europees, posant de manifest que re

presenta l 'J ,8% de la població de la Comunitat empliada i que el seu nivell 

de rendes se situa al 60% de la mitjana comunitària. 

S'ha passat també revista a les conseqüencies que tindrà, per a la balança de 

pagaments interior Catalunya-Espanya, el passar de la unió duanera espanyola 

actual a la unió duanera comunitària en graus de protecció industrial baixos 

1 preus agrícolas alts. 

A continuació s'han valorat els processos de desequilibris regionals interns 

de Catalunya i les migracions exteriors que cal preveure per la lliure circu 

culació de treball que es dóna a la CEE, i el desig de la mà d'obra d'anar on 

es garanteixen més els drets dels treballadors. 

Respecte a les forces de transformació de l'economia catalana s'ha fet espe

cial èmfasi en la necessitat de potenciar un sector terciari important que� 

favoreixi la transformació econòmica necessària i en la necessitat d'estimu

lar una Administració pròpia que doni impulsos dinàmics a Catalunya i al seu 

desenvolupament industrial. 

Després de remarcar que la participació en un marc poc intervencionista com és 

el comunitari facilitarà l'adaptació de les empreses catalanes, s'ha fet esment 

a les mesures comunitàrias existents per a facilitar la reconversió i les se

ves possibilitats d'aprofitament per part de les empreses. 

Finalment, s'ha posat en relleu que Catalunya ha de fer arribar el seu esperit 

dinàmic a tots els nivells de la integració europea i que s'ha de constituir en 

capdavantera del moviment europeu de regions. Al mateix temps cal donar renova

des mostres de vitalitat aprenent ràpidament el que són les regles per a parti

cipar amb profit a la integració comunitària. 
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CONCLUSIONS TEMARI PROFESSIONAL 

PUNTS DESTACATS DE LES CONCLUSIONS DEL TEMARI PROFESSIONAL 

ADMINISTRACIO PUBLICA 

- L'oposició com a sistema d'accedir a l'Administració pública hauria d'estar

totalment superada.

- Necessitat d'una escola d'Administració Pública catalana.

- Ampliació i perfeccionament de la Borsa de Treball.

- Participació del Col.legi a l'elaboració dels programes de les actuals opo-

sicions i presència en els Tribunals.

- Participació del Col.legi al desenvolupament de l'Escola d'Administració Pú

blica.

EXERCICI LLIURE 

- Demanda creixent dels nostres serveis, però manca la definició de l'econo

mista en front de la societat.

- Per arreglar aixòs cal:

- Potenciar la formació professional i tècnica al màxim.

- Agruparnos al voltant del Col.legi.

- Crear una comissió de treball per plantejar multitut de punts (definició,

codi professional, replantejar Estatut Professional .•.

ENSENYAMENT 

- Aplicació de l'Escola de Pràctica Professional.

- Avalar la proposta del doctor Estapé, d'Organitzar un curs extraordinari de

"Problemes i solucions de l'especialització docent i investigació de l'eco

nomista". 

- Donar suport a les accions del Col.legi per a potenciar l'ensenyament de l'e

conomia en el Batxillerat.

SANITAT 

- Cap professió, incloent-hi la mèdica no es pot atribuir el monopoli de l'acció

dins el camp de la sanitat. La professió d'economista té molt a dir dins a

quest camp. 

- El tractament de la salud d'una població ès a dir, l'estat de benestar de la

població, s'ha d'enfocar des d'un punt de vista interdisciplinari i integrat



dins la planificació global de la sanitat. 

DONA 

- Els problemes de la dona no són específics de la dona economista, sinó de

la dona en general, o sigui en una situació de discriminació social.

- La integració correcta dins el mercat de treball s'ha de fer mitjançant com

petitivitat i agressivitat.

- El treball pert-time no es veu com una acció vàlida, ja que no permet abso

luta professionalitat.

ASSALARIAT A L'EMPRESA 

L'Economista ha de tenir un paper important dins el món empresarial. 

- Es previsible un gran camp d'actuació dins els sectors de les PME.

- Complementar una sòlida formació amb una adequada formació humanística.

Llibertat de sindicació.

- Potenciar per part del Col.legi el servei d'orientació i Borsa de Treball.

- Factor col.laboració Universitat-empresa a través del Col.legi.

- Necessitat de la presència del Col.legi (per a l'economista i per a la so-

cietat.).



CONCLUSIONES TEMARIO PROFESIONAL 

PUNTOS DESTACADOS DE LAS CONCLUSIONES DEL TEMARIO PROFESIONAL "ADMINISTRACION 

PUBLICA" 

La oposición como sistema de acceder a la Administración Pública tendría 

que estar totalmente superada. 

Necesidad de una escuela de Administración Pública catalana. 

Ampliación y perfeccionamiento de la Bolsa de Trabajo. 

Parcicipación del Colegio a la elaboración de los programas de las actua

les oposíciones y presencia en los Tribunales. 

Participación del Colegio en el desarrollo de la Escuela de Administración 

Pública. 

EJERCICIO LIBRE 

Demanda creciente de nuestros servicios, pera falta de definición del eco 

nomista frente a la sociedad. 

- Para arreglar esto es necesario:

Potenciar la forrnación profesional y técnica al maximo. 

- Agruparnos en torno del Colegio.

- Crear una comisión de trabajo para plantear multitud de puntos (definición,

código profesional, replantear Estatuto /Profesional ...

ENSEÑANZA 

Aplicación de la Escuela de Practica Profesional. 

Avalar la propuesta del Dr. Estapé, de organizar un curso extraordinario 

de "Problemas y soluciones de la especialización docente, e investigación del 

economista" 

Apoyar las acciones del Colegio para potenciar la enseñanza de la economía 

en el Bachillerato. 

SANIDAD 

Ninguna profesión, incluyendo la m�dica puede atribairse el monopolio de la 

acción dentro del campo de la sanidad. La profesión de economista tíene mucho 

que decir dentro de este campo. 

El tratamiento de la salut de una población, es decir, el estado de hienes 
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tar de la población, ha de enfocarse desde un punto de vista interdisciplin� 

rio e integrado dentro de la planificación global de la sanidad. 

�ruJER 

Los problemas de la mujer no son específicos de la mujer economista sina 

de la mujer en general, o sea, en una situación de discriminación social. 

La integración correcta dentro del mercado de trabajo debe hacerse median 

te competitividad y agresividad. 

El trabajo part-time no se ve como una acción valida pués no permite abso 

luta profesionalidad. 

ASALARIADO EN LA EMPRESA

El economista debe tener un papel importante dentro del mundo empresarial. 

Es previsible un gran campo de actuación dentro de los sectores de las PME. 

Complementar una sólida formación con una adecuada formación humanística. 

Libertad de sindicación. 

Potenciar por parte del Colegio el servicio de orientación y balsa de Tra 

bajo. 

factor colaboración Universidad-Empresa a través del Colegio. 

Necesidad de la presencia del Colegio(para el economista y para la socie

dad) 
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rò també desenrotllar un servei de defensa i d'assessoria per als interessos 

professionals i laborals dels economistes assalariats. 

SQ Cal definir el paper de l'economista dins l'empresa. Creiem que un Estatut 

Professional ampli i detallat serviria per estendre la seva funció social 

concreta; el Col.legi haurà d'assolir, doncs, aquesta tasca de manera va

lenta per resoldre aquesta petició. 

69 A nivell general pensem en la promoció a la societat de l'economista per 

ell mateix. El Col.legi haurà d'ésser present a qualsevol comissió qué es 

crei tant a les institucions locals i autonòmiques corn a nivell de l'Estat, 

per intentar prestigiar la professió. 

7Q La ponència es constitueix com a comissió específica i oberta a tots els 

economistas a l'empresa, a la Junta del Col.legi, a fi de col.laborar ac

tivament en la posta en marxa i la realització de les propostes anteriors. 
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CONCLUSIONS DE LA PONENCIA D'INFORMACIO 

S'ha posat de manifest una greu insuficiència en la informació estadística 

disponible i els instruments necessaris per a la seva difusió. D'altra ban 

da, des de diferents punts de vista s'ha vist la conveniencia d'establir me 

dis de coordinació de les diferents fonts de producció així com canals im

prescindibles per a la seva transferència per a tota mena d'usos i usuaris. 

D'altra banda cal garantir de manera efectiva l'accés a l'estoc documental 

del país. Tot això en un marc coherent en un context democràtic i autonòmic. 

CONCLUSIONS FINALS DE LA PONENCIA D'ENSENYANTS D'ECONOMIA 

Les nostres conclusions es poden dividir en dos grans apartats. Primer, els 

que fan referència a la descripció quantitativa i qualitativa de l'economis

ta ensenyant i a elguns problemes específics de l'ensenyament de l'Economia, 

i segon, els referents els suggeriments i propostes d'actuació de cara al fu 

tur. 

a) Pel que fa al primer apartat, el més destacable és el que segueix:

- La majoria d'economistes i enseyants es dedica full-time a la seva fei

na, ho fa predominantment en centres públics i en la seva major part ensenya 

a nivells superiors al Batxillerat, fonamentalment la Universitat. 

- Es constata una relativa joventut més gran i un percentatge de dones no

tablement més alt en comparació amb la resta de companys economistes. 

- Entre els problemes més greus que afecten l'economista ensenyant hem de

citar, per un costat, la inestabilitat en l'ocupació, i, per l'altre, el baix 

nivell de retribució del seu treball. Ja que actualment el 77% dels docents 

només compta amb contractes anuals, bienals o per hores, no tenint, a més, ni 

assegurança de desocupació ni de jubilació. Quant als ingressos, mentre que en 
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CONCLUSIONS A LA PONENCIA 

Professionals en Exercici Lliure 

Primera ocasió en què s'ha aconseguit reunir uns cent cinquanta economistes 

en exercici lliure per a tractar de la seva problemàtica. 

Moment bàsic per a la professió: La demanda demostra serveis clarament expa� 

siva per la conjuntura econòmica de les empreses y per la incidència de la re 

forma fiscal. 

Hi ha un problema de fons: la falta de definició enfront de la Societat de què 

és perquè serveix un economista. 

Per a solucionar-ho cal: 

Potenciar la formació professional i tècnica al màxim. 

Agrupar-nos al voltant del Col.legi d'Economistes per a donar a conèixer el 

nostre nivell d'eficacia en les respostas professionals. 

Es crearà una comissió de treball per a plantejar multitud de punts concrets 

apuntats en la sessió: 

- Replantejar l'actual Estatut Professional.

- Coordinar amb professionals lliures d'altres Col.legis.

- Definir una manera ètica professional.

Aconseguir recursos econòmics per a donar suport als joves companys que s'Ini

cien en l'exercici lliute de la professió.

- Suport mutu entre els economistes en exercici lliure a nivell tècnic.

- Crear un centre de documentació en informació en el Col.legi.

Ens oposem a les àrees d'actuació professional restringides, ja sia per a no

saltres o per a altres activitats paral.leles. 
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CONCLUSIONS DE LA PONENCIA "L'ECONOMISTA ASSALARIAT AL SERVEI DE L'EMPRESA" 

Conclusions elaborades per la ponència que a manera de resum exposem: 

JQ L'economista ha tingut i té una actuació històricament positiva en el món 

empresarial; recordem que el 70% treballen a l'empresa, malgrat la curta 

preparació tècnica que ha rebut, però que ha superat una vegada fora de 

les facultats i gràcies a l'excel.lent fonnacíó humanística que li pennet 

d'adaptar-se amb eficàcia a la resolució de problemes existents. Es un ele 

ment insubstituible en l'engranatge de l'empresa, ja sia gran, mitjana o 

petita. El Col.legi haurà de potenciar doncs, l'escola de pràctica profe

ssional convertint-la en un òrgan efectiu per al reciclatge i l'especiali! 

zació de l'economista i també fomentar contactes i converses explicatives 

de les legislatures i tècniques noves a introduir a les empreses, de forma 

ampla, amb profunditat i alhora. 

2Q Preveiem un gran camp d'actuació futura a l'àrea de la petita i la mitja

na empresa, salvant la predilecció que els economistes tenen pels llocs de 

tipus staff o d'estudi a les grans empreses. Aquest camí es veurà reforçat 

pel creixent augment d'economistes dedicats a la professió liberal que in

trodueixen el concepte de l'eficàcia d'aquests professionals a través dels 

consultings i "assesoraments". El Col.legi haurà de potenciar las relacions 

de serveis amb organitzacions de petites i mitjanes empreses i canalitzar 

la demanda d'economistes assalariats a través d'una eficaç borsa de Treball. 

3Q De l'ensenyament destaquem dues esferes diferenciades: la tècnica, d'un n1 

vell relativament baix i l'humanística, econòmica o de caire general, que 

confereix a l'economista una de les seves característiques més acusades i 

que presenta un nivell suficient tant de qualitat com de quantitat, i que 

és necessari mantenir a les Facultats. Però també les Facultats haurien -

d'ésser capaces de poder donar una especialització profunda a aquells alu� 

nes que la sol.licitessin. El Col.legi haurà de col.laborar amb la Univer 

sitat principalment pel que fa referència als plans d'estudi, i per aconse 

guir-ho, no es pensa a introduir un membre del Col.legi com a delegat en 

els claustres de la Facultat,.D'aquesta manera podria assolit una funció 

de nexe d'unió entre la Universitat i l'empresa. 

4Q Referent al tema de la sindicació, tema molt polèmic a nivell d'Europa i no 

resolt encara, el Col.legi haurà de defensar la llibertat de sindicació,p� 
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tre els economistes no ensenyants només un 6% cobra menys de 600.000 pesse

tes anuals, aquest porcentatge s'eleva al 50% en el cas dels economistes en

senyants. Aquestes circumstàncies, juntament amb d'altres de caràcter més arn 

biental o organitzatiu, podrien explicar l'alt grau de prestació professio

nal detectat en aquest grup. 

Respecte a la preparació per a la tasca docent s'ha de subratllar l'absència 

de plans de formació del professorat que elimina qualsevol tipus de formació 

específica i de les inversions que comporta; això acompanyat d'una falta de 

preparació pedagògica que faciliti la seva funció d'ensenyament. 

Juntament amb l'anterior, s'ha de destacar l'escassa ordenació nacional dels 

cicles d'ensenyament de l'Economia a qualsevol nivell, que ha provocat canvis 

continus en els plans d'estudi, sobretot a la Universitat. I, també, la massi 

ficació de l'ensenyament, amb seqüela clara de deteriorament en la seva qua

litat, en tant que no han augmentat de forma paral.lela els recursos dedicats 

a l'educació. L'única resposta per par de l'Administració a aquest greu pr� 

blema ha estat la implantació de la selectivitat. 

b) Pel que fa al segon apartat de suggeriments i propostes d'actuació, s'han

recollit els que segueixen:

J. Sol.licitar del Col.legi l'ampliació de l'Escola de Pràctica professional

de l'Economista a tot tipus d'activitats orientades a la preparació de pr�

fessionals que desitgin ingressar a la funció pública.Això no exclou la n�

cessària col.laboració del Col.legi a les tasques de la recent creada Es

cola d'Administració Pública de la Generalitat.

2. Solidaritzar-se amb el problema provocat per la decisió de l'anterior mi

nistre d'Educació, Senyor Cavero, de facilitar l'accés a l'ensenyament s�

perior als catedràtics d'ensenyament mitjà; la qual afecta gonamentalment

en la nostra professió aquells companys que desenrotllen la seva activitat

a les Escoles Universitàries d'Estudis Empresarials, però que a mitjà ter

mini es pot estendre a la resta d'ensenyants universitaris.

J. Avalar la proposta del president a la ponència, doctor Fabià Estapè, en el

sentit que el Col.legi col-labori a l'organització d'un curs extraordinari

de Doctorat, dins els ensenyaments del tercer cicle, sobre "Problemes i so

lucions de l'especialització docent i investigació de l'economista", la res
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ponsabilitat del qual assumiria. 

4. Finalment, de manera molt destacada, manifestem el nostre total suport a

totes les accions que el Col.legi ha emprès per a potenciar l'ensenyament

de l'Economia en el Batxillerat, concretat en la comunicació a aquesta p�

nència. La consecució d'aquest objetiu pot suposar la introducció d'uns co

neixements econòmics més rigorosos en el bagatge cultural del ciutadà mit

jà, així com l'obertura d'un mercat de treball que paradoxalment i irònica

ment ha estat tancat per a la nostra professió.
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CONCLUSIONS A LA PONENCIA "L'ECONOMISTA A L'ADMINISTRACIO PUBLICA" 

Resum de la situació actual 

l. El mercat de treball general per l'Administració Pública no és gens trans

parent.

2. L'Oposició, com a sistema d'accedir a l'Administració Pública, hauria d'es

tar totalment superada.

3. Els economistes han estat infravalorats per l'Administració Pública, i, a

pareix sovint l'intrusisme laboral.

4. Neccessitat que l'Escola d'Administració Pública Catalana arribi a ser l'al

ternativa a l'oposició corn a forma d'accedir a l'Administració.

5. Manca d'economistes a l'Administració Pública.

Paper del Col.legi d'Economistes respecte a l'Administració. 

Tasques concretas a realitzar en el moment actual: 

a) Ampliació i perfeccionament de la Borsa de Treball de l'Administració.

b) Orientar sobre qualsevol tipus de problema que pugui comportar la prepara

ció d'una oposició:

Textos, Centres de preparació, contactes amb càtedres i gabinets d'estudis

tant espanyols corn estrangers ...

c) Organitzar cursets i conferències, donats per experts de l'Administració

pública de la Universitat. En general, impulsar i difondre les innovacions

i millores tècniques aplicades a l'anàlisi econòmica en l'àmbit de l'Admi

nistració, així corn vetllar per la qualitat profes�ional dels treballs de

senvolupats en aquest camp.

d) Fer un cens de tots els economistes que treballen a l'Administració.

e) Creació d'una comissió permanent d'economistes que treballin o estiguin in

teressats en l'Administració Pública.

f) El Col.legi ha de participar a l'elaboració dels programes de les actuals

oposicions, i ésser present en els Tribunals corresponents.

g) El Col.legi hauria de crear una comissió encarregada d'estudiar el desenvo

lupament de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, i aprofundir en

els aspectes de caire econòmic.

h) Continuar potenciant la vessant de projecció ciutadana del Col.legi.
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CONCLUSIONS PONENCIA "DONA ECONOMISTA" 

No hi ha una problemàtica específica de la dona economista com a tal.El 

fet diferencial ve determinat pel rol que la societat li atribueix. 

Es considera que un dels factors que impedeixen l'accés de la dona a deter 

minats nivells professionals és l'actitud menys agressiva i competitiva que 

la de l'home. Si bé s'opina que respecte a la promoció professional ha d'� 

xistir una competitivitat, no es considera positiva, encara que sí necess_ª

ria l'agressivitat. Aquesta és una realitat social, que no s'hauria de do 

nar en un model de societat més equitatiu. 

Fomentar treball part-time corn una solució transitòria a l'activitat prof� 

sional de la dona té per a una part dels economistes aspectes negatius, ja 

que consideren que frenen gairebé totalment la seva promoció. 

En canvi, per d'altres resulta positiu com a mitjà d'integració en el món la 

boral. 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

COKCLUSIONS SOBRE "ECONOMIA SANITÀRIA I EL PAPER DE L 'ECONOMISTA A LA S&""IITAT" 

Dins el congrés d"Economistes de Catalunya s'ha celebrat avui la presentació 

de la ponència sobre el paper de l'economista a la sanitat i sobre l'economis 

ta sanitària. Hi participen un nombre superior a cinquanta economistes. 

Va presidir la sessió el conseller de Sanitat de la Generalitat de Catalunya, 

Ramon Espasa, a qui van acompanyar a la mesa en Josep Artells, en Josep Lluís 

Roses, Mr. Gavin Mooney, en Lluís Bohigas, en Llorenç Sotorres. Tots ells eco

nomistes dedicats al camp de la Sanitat. 

Mr. Cavin Mooney, cap de la Unitat d'Economia sanitària de la Universitat d'A

berdeen, Escòcia, realitzà una descripció gràfica i detallada del paper que 

els economistes estan desenvolupan dins el servei nacional de salut anglès tant 

a nivell d'assessorament de les decisives polítiques com al de la investigació, 

la docència i els estudis concrets sobre aplicació de política o gestió, mesu

rant els seus resultats presents i futurs. 

Després d'un torn de preguntes i respostes, el conseller de Sanitat, doctor 

Espasa, va conduir la sessió exposant, des d'un punt de vista polític i sani

tari, la manera amb què creu que s'ha d'enfocar el problema sanitari de la nos 

tra societat. 
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Va afinnar que cap professió, incloent-hi la mèdica no es podia atribuir el 

monopoli de 1 'acció dins el camp de la sanitat. La professió d'economista té 

segons el doctor Espasa, molt a dir dins aquest camp, enfocant-se l'aporta

ció d'aquesta ciència, des del punt de vista metodològic de l'economia polí

tica sanitària. 

El tractament de la salut d'una població, no des del punt de vista tradicio

nal de guariment de malalties, sinó des de l'objetiu de millorar la salut,és 

a dir, l'estat de benestar de la població ha d'enfocar-se des d'un punt de -

vista interdisciplinari i integrat dins la planificació global de la sanitat. 

Cal introduir el debat polític dins la sanitat, no com a via de politització 

frívola del tema, sinó perquè la salut és un terreny més de lluita i debat per 

a la transformació de la societat. 

Cada model d'organització social es dota d'unes determinades organitzacions sa 

nitàries més o menys justes, més o menys equitatives, debenent això de la co

rrelacio de forces en presència. 

CONCLUSIONS PONENCIA: 
11 

LA FUNCIO SOCIAL DE L'ECONOMISTA 

l. Respecte a la formació de l'economista

El Col.legi haurà de participar activament en l'elaboració dels plans d'e�

tudi de les Facultats per tal que es recullin les propostes que a continua

ció exposem:

- Tots els infonnes elaborats pels diferents sectors d'economistes insistei

xen en la necessitat de flexibilitzar l'elaboració i posterior desenvolupa

ment dels plans d'estudi per aconseguir una mes gran vinculació dels eco 

nornistes amb la realitat socioeconòmica i clarificar, a la vegada, l'àmbit 

d'estudi amb la racionalització de les especialitats. 

- Es creu igualment necessària la més gran vinculació- de l'estudiant amb -

l'empresa de cada que aquest pugui desenvolupar i ampliar els seus coneixe 

ments pràctics i que al mateix temps s'apropi l'estudiant a la problemàtica 

econòmica general i d'ocupació. 
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Fomentar una més gran facilitat d'accés al reciclatge professional, a tra 

vés d'iniciatives en el sentit d'una Escola de Formació de postgraduats, en 

col.laboració amb les Facultats i l'Escola d'Administració de Catalunya. Pel 

que fa aquest tema, l' EPPE sembla l'instrument més adequat per assolit aquest 

objetius. 

2. Respecte a l'exercici de la professió

Dotar el mercat de treball d'una mes gran transparència. El Col.legi d'Ec�

nomistes podria jugar un paper important amb un mes gran desenvolupament d'una 

Borsa de Treball, dotant-la d'uns mitjans qualificats per al seu funcionament 

actiu (arxius d'ofertes i demandes menats per experts, etc.). 

Introduir més l'economista en sectors fins ara inèdits per a nosaltres, com 

és ara urbanisme, sanitat, ensenyament, serveis socials, etc. Aquesta mesura 

racionalitzaria els processos d'assignació i distribució de recursos i a la 

vegada absorbiria l'atur existent actualment. 

Donar suport a l'exercici de la professió fomentant iniciatives com les de 

creació d'assessories comunes i centres de comunicació per a les petites i mit 

janes empreses sense capacitat per a mantenir individualment uns serveis d'a

ssessoria i estudis. 

3. Respecte al Col.legi

El Col.legi d'Economistes hauria d'assolit un paper actiu de cara a donar

una més gran projecció de la imatge de l'Economista a la societat. 

Igualment haurà de garantir a la pràctica la funció social de l'economista 

en base essencialment a la seva quualitat del treball professional. 

El Col.legi no ha de transformar-se en un Sindicat de Quadres, atès que se� 

bla més adient a la integració de l'economista d'alguna o altra manera a les -

Centrals Sindicals. 
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FRANCESC RAVENTOS. 

- Amics i companys. Estem en el punt final del Primer Con
grés d'Economia i d'Economistes de Catalunya. Crec que ens
hem de felicitar tots per l 'èxit assolit per aquest Congrés.
Un Congrés en el que s' ha treballat molt, tant en quantitat
com en qualitat i en el cual hi ha hagut una participació
molt alta d'assistència i de debats que ens ha sorprés a -
tots, organitzadors i assistents.

Ens hem de felicitar també per la repercussió pública que,de 
cara a la nostra profesió, ha tingut aquest Congrés. Crec que 
marcarà una fita important en el redreçament de la nostra pro 
tesió. Us volem demanar disculpes pels defectes que hi ha ha
gut en l 'organització i en especial perquè no se us ha pogut 
distribuir la majoria de ponències. Som els primers que ho la 
mentem, tot i aixó per compensar-vos- ho una mica trigarem uns 
dies més en enviar-vos-les, però hi inclourem també les con 
ferències dels participants de l 'Estat espanyol i estrangers 
que han pres part en aquest Congrés, de manera que el dossier 
final sigui més complet. 

Us acabem de llegir unes conclusions que us demanem que enten 
gueu com a conclusions d'urgència i per tant potser poc elabo 
rades. Per mitjà de les própies ponències s'elaboraran més be 
les conclusions, i se us faran arribar a tots. 

Si féssim una mica d' história del què ha estat el procés que 
ens ha portat a aquest Congrés, cal recordar que fa gairebé 
un any i mig quan es va començar amb la tasca d'endegar el
Congrés, en aquells moments ens semblava que el mas important 
era poder constituir els nuclis inicials a partir del quals es 
potenciés el desenvolupament de les ponències. Quan això va es 
tar endegat i la incorporació de companys en els treballs va-
ser molt àmplia, vàrem veure que s'estava cobrint una etapa i 
que se'n començava una de nova que era la més important, deiem 
en aquells moments. Era l 'etapa d'assolir que en aquest Congrés 
hi hagués molta participació. 

Perquè si haguéssim tingut les ponències fetes, si hi hagués ha 
gut un treball previ, però en aquest Congrés no hi hagués ha- -
gut assistència suficient, realment haguès estat una pena el 
treball fet. 

Però un cop hem cobert aquesta segona etapa, un cop ja hem a
rribat al Congrés, se n'obre una tercera que, ara sí, real
ment és la més important. 

Es la de saber treure fruit de tot el treball i de tots els es 
forços fets pel Congrés. Com a professionals de l 'economia, hem

de donar exemple i evitar deseconomies, és a dir, no treure -
profit del treball fet, per això jo vull fer una invitació a 
tots, a tots els economistes que realment fem possible que els 
fruits d'aquest Congrés es portin a la pràctica. Per això jo 
us vull demanar que participeu en aquest procés d'endegament 
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de les conclusions. 

Per intentar trobar un camí que ens ho faciliti us volem llen 
çar algunes propostes en el bon sentit també, de que seran -
molt ben rebudes totes les que ens pagueu fer arribar, perquè 
realment necessitem de les propostes de tots, per poder treu
re aquests fruits que estavem dient. 

En l 'àrea professional, la proposta que us volem fer, és que 
tots els membres que han participat en les Comissions de les 
ponències es constitueixin com a comissions autònomes dins -
del Col. legi amb un doble objetiu. El primer és fer les con
clusions definitives del que ha estat l 'esforç i el debar d'a 
quest Congrés. En segon lloc l 'iniciar, el portar a la pràctT
ca totes les conclusions. 

-

En aquest sentit jo us vull esmentar ja alguns dels fruits po 
sitius del Congrés com es el que els membres de la ponencia � 
d'assalariats a l 'empresa ens van comunicar ahir que s'han cons 
tituit en comissió, i que van assolir d'alguna manera el com- -
promís de tirar endavant les conclusions d'aquest Congrés. 

D'altra banda sabem també que els professionals economistes en 
exercici lliure, tenen també un projecte semblant de consti
tuir-se en comissió i intentar resoldre els molts problemes que 
tenen plantejats. Altres fruits concrets i tangibles ja d'aquest 
Congrés i ha de ser una satisfacció per nosaltres que d'una ma
nera tan immediata ja comencem a recollir algun fruit, va ser 
la proposta que ens va llençar ahir el Doctor Estapé, quan pre 
sidia la sessió de l 'economista a l 'ensenyament, la de que s'or 
ganitzi junt amb el Col. legi el que hauria de ser un tercer ci
cle a la Facultat que serviria de reciclatge per moltes de les 
àrees que ens interessen, i que de comú acord, s'haurien de de 
finir. Fa pocs minuts també hem rebut un altre oferiment del::
Doctor Hortalà dient que ens enviarà una comunicació al Col. le 
gi d'Economistes demanant que un membre del Col .legi formi part 
del Claustre de la Facultat. Com veieu,si seguim amb aquest rit 
me d'anar obtenint resultats, realment arribarem força lluny. -

En l 'àrea d'economia també voldríem llençar una proposta.Crec 
que tots tenim una petita frustació: aquí se'ns han plantejat 
molts temes i no hem tingut la possibilitat de debatre'ls su 
ficientment a fons. 

El nivell de les ponències i l 'abast del que s'ens ha dit aquí, 
requerien debats molt més llargs i molt més profunds i ens hem 
quedat tots amb les ganes de participar. 

Per tant, la proposta que voldríem llençar és, que el proper 
curs de cada ponència es vagin organitzant jornades succcesi
ves d'aprofontdiment, prenent corn a base de treball les ponèn 
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cies, les conferències dels participants de l 'Estat espa
nyol i estrangers, les conclusions i les noves aportacions 
que s'hi puguin fer, a partir de l 'esmentat material. 

Per part del Col. legi em queda només dir, que assumeix evi
dentment totes les conclusions a les que s'ha arribat en a 
quest Congrés i que farà els esforços necessaris i possibTes 
perquè aquestes conclusions siguin una real i tat. Només ens 
resta demanar-vos la vostra participació i el vostre recol
zament i recordar-vos que a iniciativa del Col. legi d'Econo 
mistes de Catalunya, el Consell General de Col.legis d'Eco 
nomistes d'Espanya convocarà per l 'any 1980 un Congrés Pro-=
fessional, d'Economistes de l 'Estat Espanyol, en el qual pen 
sem que els economistes catalans hi tindrem una participacio 
important. També llençar aquí una iniciativa amb un interro
gant, la resposta al qual depèn de vosaltres. Es tracta de 
veure si per l 'any 1982 organitzem el 2 Congrés d'Economia 
i d'Economistes de Catalunya. 

Ja només em resta agrair, en nom de la Junta de Govern del 
Col. legi d'Economistes de Catalunya i de la Comissió Orga
nitzadora del Primer Congrés d'Economia i d'Economistes de 
Catalunya, al President de la Generalitat, i als Degans de 
les Facultats, per haver acceptat patrocinar aquest Congrés 
a totes les persones que han fet possible que aquest Congrés 
fos una realitat, a tots els membres de la Mesa i a tots vo 
saltres companys per la vostra assistència i la vostra par-=
ticipació. 

I amb aquestes paraules dono per tancat el primer Congrés -
d'Economia i d'Economistes de Catalunya. 
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AMELLER, Xavier 

Adreça 

Diagonal, 628, B-17 

Lepanto, 358,4rt.4ª, B-25 

Europa, 160, 5è lª, B-28 

Sepúlveda, 41, 4rt.lª, B-15 

Agda.Prínccep d'Astúries,8,B-12 

Calvo Sotelo,17 
L'HOSPITALET LL.(Barna.) 

Bailén, 234,àtic 2ª, B-37 

Barcelona, 6 
MATARO (Barna.) 

Secretari Coloma, 8{, B-24 

Monturiol, 40, E-l , B-18 

Bruch, 59, B-9 

Bonavista,11,ler lª, B-12 

Sardenya,269, 6è lª, B-13 

Comte Güell,32-34, B-28 

Agda. Primavera,11
< llè lª

CERDANYOLA (Barna.J 

P.Mendibil, 7
LAS ARENAS (Vizcaya)

Cervantes,25,3er. 
REUS (Tarragona) 

Provença,99, àtic 2ª,B-29 

Europa,185, 3er. B-28 

Telèfon 

250.55.30 

347.64.74 

321.69.28 

224.48.35 

228.24.60 

213.96.28 

219.03.13 

308.81.69 

218.73.74 

207.33.37 

240.02.57 

692.36.82 

30.34.39 

230.81.69 



ANDREU ARDEVOL,Antoni 

ANDREU TARONCHER,Jordi 

ANELA I LLUCH,Ferran 

ANSALDO ALOY, Mª José 

ANTUNEZ XAUS, Josep Mª. 

ARAMON STEIN, Pere 

ARBO BLANCH, Carles 

/\R DElèllJ , E nr i e 

ARGIMON FERRANDO,Miquel A. 

/\R IJ\S, Pedra 

!\RIAS FERNANDEZ, Sido 

/\F? IDAU MONTON, J os ep 

- 2 -

Pobla de Lillet,12,6è 4ª,B-28 

Diagonal,180, àtic, B-18 

Alon,_,o Cano, 25 
BELLATERRA (Barna.) 

Agda.Sarrià,56, 5è lª,B-29 

Escòcia,100-104, ent.4ª,B-16 

París, 150, B-36 

Plaça Maragall,4art.lª,B-26 

Beethoven,14, B-21 

l,rue Martin Lindekens 
1150 - BRUXELLES (Bélgica) 

Agda.Madrid,203-207, B-14 

Pobla de Lillet,12-14,6º,B-28 

IUtISO I SANTAMARIA,J.Gabriel Gran Via, 604, B-7 

AI�MET, LLuis 

!\RQUE FERRARI,Mª Montserrat 

/\RTAL VIDAL, LLuis 

i\RTAL VIDAL, Francesc 

/\RTELLS HERRERO,Joan-Josep 

/\.RTIS ORTUÑO, Manuel 

J\RUS MASRAMON , Josep Mª. 

/\VELLAN AULET, Esteve 

BADIA VIDAL, Xavier 

BALAGUER TARRAGON,Joan 

BALIBE I CARRERA,Josep 

BANQUE MAS, Enrique 

Palau de la GeneraliLat 
Plaça Sant Jaume s/n.,B-2 

Farm.Carbonell,32, B-34 

Agda.V.Montserrat,10, B-24 

Putxet,80-82, B-23 

St.Anthony's College 
OXFORD-OX264F - ll.nglaterra 

LLa.nsa, 47 , B-15 

Muntaner, 266, B-21 

Las Carolines, 25, B-12 

Alcalde Sol,12 ,LLEIDA 

Manigua,5, B-27 

Dr. Cabanes,12 
TERRASSA (Barna.) 

Di.p.gonal, 529, B-29 

300.23.63 

321.15.14 

340.07.79 

230.53.58 

259.05.28 

318.27.18 

204.2'7.0l 

219.26.18 

209.45.35 

218.09.56 

255.58.85 

788.61.86 

321.37 .40 



BARBANY, Rafael 

BARNILS DOMINGO, Josep Mª. 

BASSOLS TERRES, Albert 

BASTIDA VILA,Benjamín 

BAYER RIDELL, Mario 

BEDIA URBANO, J.Luís 

BENAZET LLUIS,Fernando J. 

BENERIA VIDAL, Mª Encarna 

BERENGUER COMAS,Eduard 

BETRIU I PI, Josep 

BILBAO BERGES,Joan 

BLANCH FABREGAS,Jordi 

BLANCO TORO,Manuel 

BOADA COSTA, Jordi 

BOHIGAS, LLuis 

BOLDO, Mª Dolors 

BONET, Eduard 

- 3 -

Balmes, 15 , GIRONA 

Ganduxer, 28 , B-21 

Mariano Cubí,159,ent., B-21 

San Salvador, 52, B-29 

San Bruno,60, 
BADALONA (Barna.) 

Sant.Rusiñol, 25 
SITGES (Barna.) 

Provença, 77, B-29 

Av.Padre Claret,111, B-25 

13 Setembre,3 
TERRASSA (Barna.) 

Roselló,185, B-36 

Oriol Mestres,l, B-34 

Badal, 125, B-28 

Pintor Tapiro,22-24, B-28 

Diagonal,520,4º 3ª, B-6 

Palau de la Generalitat 
Plaça Sant Jaume,s/n., B-2 

BONET XAMENA,Antonia Vives i Tutó,46, B-34 

BONVEHI BARO,Eduard Aragó,36 , B-15 

BORES MONTAL, J.Ignasi Dr. Ferran, 9, B-34 

BORGES SOLE,LLuís de Pàdua,10 , B-6 

BORRAS TORREDEFLOT,Francesc Berruguete,38, B-32 

BOSCH ANDREU,Narcís Rda.Guinardó,11,àt., B-24

BOSCH LLUNELL,Jaume Gomis, 72, B-23 

BOSCH ROCA,Núria 

BRAVO PIJOAN,Joan 

BRICALL MASSIP,Enric Lluis 

BRICALL, Josep Mª. 

Agda.Meridiana,314,6º,B-27 

Algardes,8, B-17 

Palau de la Generalitat 
Plaça de Sant Jaume,s/n.,B-2 

. . . 

20.27.24

321.76.26 

200. 61. 83

389.38.37 

239.03.59 

788.31.72 

250.16.11 

203.02.34 

340.77.95 

203.92-37 

224.28.49 

204.01.61 

211.80.74 

357.46.73 

214.17.39 

211.80.80 

211.28.05 



BROGG I I TRIAS, Albert 

BRUGADA, Tomas 

BURGUES BOBET,LLuís 

BUSTAMANTE MORENO,Javier 

. .

BUXO MESTRES,Josep Ms. 

CABANES I DURAN,Ricard 

CABEZAS PEÑA,Sofía 

CALAHORRA MAÑERO,Josep 

CALDUCH I FARNOS,Ramon Ms 

CALSAMIGLIA BLANCAFORT,Pau 

CAMOS GRAU ,Jordi 

CAMPOS I FLORES,Francesc 

CAMPRECIOS HERNANDEZ,Joan 

CANALS,Isidre 

CANALS CABIRO,Josep Ms. 

CANALS OLIVA,Juan 

CANSADO TARRES,Guillem 

CAÑADA BELTRAN,Antonio 

CAPDEVILA SALVA,Joan 

CAPELLA SAMPER,Daniel 

CAPELLADES, Joaquim 

CAPWiANY CREUET, J .M� 

CARBONELL GRUIX,Joan 

CARBONELL SABATER,Joan 

CARNICER DE LA PARDINA,J. 

Putxet, 53, B-23 

Rda.S.Pere,60, B-10 

San Martín,74 bis 
CERDANYOLA (Barna.) 

Sicília,418, B-25 

Soletad, 27 
SABADELL (Barna.) 

Tuset, 30
1 

B-6 

Vilamarí,31, B-15 

Gòngora,36 
AMPOSTA (Tarragona) 

Dalmacia,8, B-34 

- 4 -

Trav.de les Corts,375,2º 2ªB-29 

Valls i Taberner,2, B-6 

Peig.Verdún,37-39, B-31 

Escola Industrial,Urgell,187,B-36 

San G.Cassolas,54, B-22 

Emancipación,21-23,B-22 

Martí Codolar,44 
L'HOSPITALET LL. (Barna.) 

Comte Salvatierra,4,B-6 

Ribas,29, B-13 

Riera Alta,10, B-1 

Casp,148 
1 

B- 13

Farm.Carbonell,42-44, B-34 

Sant Hondrat,15 
SITGES (Barna.) 

LLibertat,134 
VILANOVA (Barna.) 

211.47.02 

302.14.24 

691.10.35 

258.99.46 

725.11.28 

224.19.83 

70.06.60 

204.25.71 

212.00.13 

350.78.12 

317.45.36 

331.12. 05 

218.35.13 

226.45.26 

242.54.39 

246.02.76 

204.23.91 

894.19.29 

893.31.81 



CARRAU RAMON, Josep Mª. 

CARRERAS,Josep Mª. 

CARRIO FIORE,Jaume 

CARULLA I FONT, J ordi 

CASADELLA RUBIES,LLibori 

CASADO JUAN, Fernando 

CASAP-_lJGA, An L oni 

CASALS, Ignasi 

A.Guimerà, 6
VILASSAR (Barna.)

Jaume I, 6, B-2

Algerbes,7 ,ler., B-17 

Aribau,185, B-21 

Independencia,384,5è, B-26 

Caballeros,75-77, B-34 

Flors i Calcac,105 
MASNOU (Barna.) 

CASALS ESTRAGUE, Francesc Joan XXIII, 12 
TEIA (Barna. ) 

CASAS FORMIGUERA,Nuria 

CASAS GUELL,Salvador 

CASAS SEL VAS, Francesc 

CASTAÑER OMEYO,Angel 

CASTELLS CONTIJOCH,Joan 

CASTELLS LOPEZ,Manuel 

CASTELLS OLIVERES ,An�oni 

Av.José Antonio, 612, B-7 

Ram6n Par, 2-3 
ARGENTONA (Barna.) 

Gral.Sanjurjo,50, B-25 

Roger LLúria, l 
MOLLET (Barna.) 

Leyra,20, B-14 

Rep.Argen�ina,256, B-23 

Roca i Batlle,6. B-23 

- 5 -

CASTILLON OLIVAR,MªTere�a 

CAVALLE , Joan Diputació ,227,4art,lª,B-ll 

CEBRiCOS PEREZ,Mª Carmen N icaragua,86 2on.1A,B-29 

CSRVELLO PUIG, Ram6n Mandri,11, B-22 

CIERCO ARCAS, José Londres,12, B-29 

CINTAS CARRION,Cristobal Villar, 42-44, B-26 

CIRERA I BERGUEDA,LLuís Coll, s/n. TONA (Barna.) 

CISQUELLA POSSADA,MªTeresa Viladomat,103, B-15 

CLAPES ESQUERDA,José Pedra València,5 A B-15 

CLAVERA I MONJONELL Monterols,6, B-34 

CLOP GRIFELL,Ram6n Balmes,450,B-22 

795.14-67 

248.19.92 

209.11.99 

203.83.66 

555.33.23 

213.38.63 

593.10.88 

223.22.80 

248.21.45 

247.73.65 

239.48.13 

247.56.50 

230.31.40 

347.04.78 

887.01.21 

224.49.32 

325.55.10 

204.15.01 

247.69.31 



COLL GALCERAN,Miquel 

COLELL I LOPEZ,Jordi 

COLOM NAVAL, Joan 

CONANGLA OROMI,Jaume 

CONDE MOLLER,LLuís 

CORRECHER I CASTRO,Josep 

CORTINA CARRERAS,Jordi 

CORTINA TRIAS,Mª Teresa 

COSTA CAMPI,Iv1ªTeresa 

COSTA I ROCA,Francesc 

COSTAS, Juan Carlos 

COT GIL, Josep 

COTS JUVE, Pere 

CRESPO JULIA,Ignasi 

CRESPO MORENO,Ramòn 

CRUSAT CARRASCO,Xa.vi2r 

CUESTA,Joan-Josep 

DA EMPOLI 

Gràcia,90, B-6 

lifeptuno, 28, B-6 

Nàpols, 352,6º, B-25 

Gran Via, 586, B-1 

Villarroel,212, B-36 

Magallanes,29, B-4 

Pont de Vilumara,22 
MANRESA (Barcelona) 

Cooperativa,7 
L'Hospitalet LL.(Barna.) 

Pl.Bonsuccés,2,B-1 

Alto Leones,4 
MANRESA (Barna.) 

Vilamarí,30 s/a.2ª,B-15 

Vilafranca,40, B-24 

Aragó,174 ,B-15 

Rbla.Catalunya,127,B-8 

Impremta,32 
LA GARRIGA (Barna.) 

Roca i Batlle,6,lª,B-23 

DE DIEGO LENY RICARD, Isabel Roma, 4, B-23 

DE DOU PLAYA,Eugeni 

DE QUINTO,Francisco 

DIAZ ALVAREZ,Amèlia 

DIAZ-MORERA, Eusebi 

DURAN GARCES,Xavier 

Born,8, MANRESA (Barna.) 

Aribau, 231,5º, B-21 

Agda.Madrid,194,B-28 

Diagonal,530, B-6 

Carmen Karr,14,B-34 

- 6 -

317.89.12 

218.04.64 

207.00.76 

254.60.69 

259.03.76 

241. 88. 61 

873.14.30 

337.37.95 

317.45.65 

874.46.50 

223.20.48 

214.04.88 

254.32.76 

218.56.42 

871.43.55 

211.62.08 

874.16.03 

203.50.54 

203.10.63 



ECHARRI DE ANDRES,Lorenzo 

ERVING, Harold 

ESCOBAR GARCIA DE MOVELLAN, 
Gonzalo 

ESCOLANO I TRAVER,Josep 

GSCURA DALMAU,Jordi 

ESPLUGAS VALLS,Marta 

Rovira Roure,20, LERIDA 

Sardenya,536,B-24 

Ribas,27, àtic,B -13 

Borí i Fontestà,6,B-21 

ESQUIUS SORIGUERA,Josep Mª. Villafranca,5,B-24 

- 7 -

ESPASA,Ramón Palau de la Generalitat 
Plaça de Sant Jaume,s/n.B-2 

ESTA.PE, Fabià Pujol,30, B-22 

ESTEVE RIOS,Manuel Tenor Viñas,l, B-21 

EXYOSITO I TABERNER,Manuel Numancia,109 ,B-29 

FALGA VIVES,Pere Provença, 137,B-36 

FARGUELL MAGNET,Josep Provença,118, B -29 

FARRAN ANDRETJ, Jaume Ramiro Ledesma,3,B-34 

FELIU RIUS, Dolors Maluquer Salvador,11 ,GIRONA 

FERNANDEZ BAÑOS,J.Luís Muntaner,470, B-6 

FERNANDEZ FERNANDEZ,Joaquín Av.Verge de Montserrat,56,B -24 

FERNANDEZ GARCIA,Chistian Dr. Curell,22,MASNOU ( Barna.) 

FERRER BURES,Daniel Muntaner,172,B-36 

FERRER PARAREDA,Ignasi Còrcega,366, B-37 

FIGUERAS BASSOLS,Josep Mª. Passeig Isabel II,l, B-3 

FIGUERAS BELLOT,LLuis Trav.Gracia,64,4art.2ª,B-6 

FLAQUER VIVER,Antonio 

FLORES GUAL,Elena 

FLOS BASSOLS,Antoni 

FLOTATS SOL,Domènec 

FOCHS ,Isidro 

Major de Sarria,2, B-17 

Pere Puig,19,MARTORELL ( Barna.) 

Pàrroco Ubach,57, B-21 

Alegre de Dalt,28-30,B-24 

Roberto Bassas,46,B-28 

24.62.98 

214.46.98 

213.83.92 

228.64.39 

230.57.83 

254.86.19 

321.08.29 

203.82.05 

21.43.22 

212.55.89 

213.79.70 

555.44.46 

250.62.83 

258.98.55 

204.05.37 

775.04.40 

219.98.17 

330.89.58 



FOLCHI, Joan-Josep 

FONT LIZA;Enric 

Palau de la Generalitat 
Plaça de Sant Jaume,s/n.B-2 

St.Pere Màrtir,10, B-12 

- 8 -

FORT ROBERT, Andrés 

FRANQUESA ARTES,Ram6n 

Pg.Prim,39 , REUS(Tarragona) 

FRESNO LOZANO,Jesús 

FRIAS GONZALEZ,Fortunato 

FRIGOLA RUIZ,Joaquín 

FUSTE PERULEPO,Concepci6 

GABARRO FERRER,Antoni Mª. 

GALLEGO HERRERA,J.Carles 

GARCIA BELAIRE,Josep 

GARCIA-DURAN DE LARA, 
J. Antoni

Granollers,5, B-32 

Roca i Batlle,14-16,B-23 

Sol i Pedrís,4 , B-34 

Bertran, 87 , B-23 

Cap.Arenas, 28 , B-34 

Av.Pompeu Fabra,10,8º,B-24 

Sicília, 284, B-13 

Sagrera,174 ,B-27 

Muntaner,271, B-6 

GARCIA GALCERAN,J.Enrique Regàs, 34 , B-6 

GARCIA MICOLA,Ricard Bruch,90, B-9 

GARCIA-MILA,Santiago Verge de la Salut,66,B-24 

GARCIA SANCHEZ,MªDolors 

GARCIGOY BADIA,Sergi 

Conde de Salvatierra,4,4º2º,B-6 

Capità Arenas,28-30,B-34 

GARMENDIA RAMONEDA,Federico Castillejos,289/ B-25 

GASOL CAROL, Ramon 

GENER TARRES,Josep 

GIMENO TERRAZA;Ramon 

GISBERT GELONCH,Ramon 

GOLSA ALONSO,Josep 

Aribau,149, B-36 

Cadena, 36, B-1 

Diputació , 320, B-9 

Fígols, 19-21, B-28 

Pg.José Antonio,21 
ST.VICENÇ DE CASTELLET (Barna.) 

GONZALEZ CARRACEDO,Josep.M� Huelva, 108, B-20 

GONZALEZ RODRIGO,L.Angel 

GORMEZANO MONLLOR,Nora 

Gran Vía,715, B-13 

Tenor Viñas,l, B-21 

218.87.20 

31. 59. 81

229.71.18 

212.79.43 

203.92.02 

204.96.82 

257.08.10 

349.16 36 

218.60.76 

302.76.31 

219.62.41 

215.36.83 

348.07.25 

239.96.37 

242.43.94 

226.33.68 

330.88.88 

833.09.09 

314.70.08 

226.05.84 

200.90.62 



GOXENS DUCH,Antoni 

GRACIA SANCHEZ,Daniel 

GRACIA VAL,Josefina 

GRANELL ,Francesc 

Villarroel,251, B-36 

St.Antoni MªClaret, 25 
SURIA (Barna.) 

Pstge.Còrcega,1-7, B-26 

Gral.Primo de Rivera,ll,B-2 

- g -

GRIERA MASCLANS,Ramón La LLuna, 45 ,SABADELL (Barna.) 

GUAL SOLE,Jordi Trav.de les Corts,269,B-14 

GüELL ALBAREDA,Francesc de Aribau, 250, B-6 

GUILERA I VALLS, J.Oriol Capità Arenas,28, B-34 

GUILLEN SOLER,Jorge Urgell, 230, B-36 

GUINOVART LLAGOSTERA,Montse Emerita Augusta,l-B-28 

HERETER , Ram6n 

HORTALA, Joan Diagonal,s/n. Facultat de 
Ciencies Economiques U.Barna. 

HUGUET I REVERTER,Josep Mª Calàbria,246 ,B-29 

IBAÑEZ ARRESA,Eduardo Barón de S�Luis,21, B-24 

ICHASO PATERNAIN,Juan Llansà, 31, B-15 

ISLA PERA,Mª del Mar Berlín, 76, B-29 

IVERN SALVA,Núria 

JANE I SOLA,Josep 

JORBA WlliINIIR ,Victòria 

JOSE SOLSONA,Carles 

JOVER FONTANALS,Araceli 

JUNCOSA SABI,Josep Mª. 

Numància, 95 ,B-29 

Berzegovino,15, B-6 

Provença, 478, B-25 

Trajano, 1 0-12 , B-4 

Pg.Manuel Girona,75,B-34 

Villarroel,209-211, B-36 

230.60.80 

347.06.43 

259.19.75 

200.35.36 

203.80.02 

250.68.99 

330.23.15 

321.94.18 

214.17.98 

224.77.07 

250.9l.37 

211.93.23 

236.46.64 

331.76.32 

204.47.18 

322.03.92 



LAPlJYATE FIGUERAS,Manuel Mandonio,10-12, B-4 

LEGORBURU MARTORELL,Elias Ausias March,5,ls, B-10 

LLADO LEON,José Mª. 

LLADO SENPAU,Joaquim 

LLARCH I POYO,Enric 

LLINAS NEBOT,Antoni Mª 

LLORENS FLECK, Joana 

Balmes, 197 ,B-6 

Deu i Ma.ta,96, B-29 

Pu.Triomf,185, B-18 

Capità Arenas, 28, B-34 

Maó, 20, B-22 
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LLUCH, Ernest Av.Coll del Portell,52,2ºA,B-24 

MACIA PERMANYER,Francesc 

MACH I PIERA, Santiago 

MAESTRO YARZA,Irene 

WJALUQUER AMOROS,Salvador 

MANRESA ROVIRA ,Juan Ign. 

MANRIQUE MIRANDA, Pere 

MARCA TORRENTS,J.Josep 

MARCET TORRENTS,Albert 

MARGOT LATORRE,Consita 

MARIMON , Santiago 

MARSOL PARRAMON,Jordi 

Pintor Fortuny,10-12, B-1 

Numancia, 113, B-29 

Trav.de les Corts,160,B-28 

Diputació, 110, B-11 

G.V.Carles III,38-44,B-28

Gran Via, 22,SAN ADRIA (Barna.) 

Pons Icard,41 , TARRAGONA 

El Toboso,42,TERRASSA (Barna.) 

Pstge.Arquit.Font,39,B-23 

Fonteta, C GUISSONA (LLeida) 

MARTIN BADELL,Ignacio Pobla de l'Illet,16-18,B-28 

MARTIN PUJOL, Joan Av. Bertomeu,27 
BELLATERRA (Barna.) 

MARTINEZ CAMPS,Lluís Cayetano Ventall6,44 
ST. CUGAT DEL VALLES (Barna.) 

MARTINEZ DESCHAMPS,Gabriel València, 55 , B-15 

MARTINEZ I DEU,Ramon Muntaner, 499,B-22 

MARTINEZ LOPEZ,Roldan 

MARTINEZ SALBIA, Joan 

Balmes, 446, B-22 

Pstge.Flaugier,23,B-26 

331.46.76 

228.93.41 

259.18.63 

300.58.84 

204.38.78 

247.40.18 

302.65.03 

321. 46. 79

339.93.83 

323.04.22 

281.51.72 

785.19.51 

211. 38. 34 

550.22.24 

330.22.26 

692.68.39 

593.39.67 

224.74.93 

212.76.48 

235.89.48 



MAS , Ram6n 

MAS MARGARIT, Emili 

MAS PLANA, Eduard 

�-.1ASACHS FATSO,Aleix 

MASFUROLL,Gabriel 

MASLLORENS BADOSA,J.Ramón 

MASQUE , Antoni 

MATAS PRAT.Anna 

MA>L'IAS FABANA,Manuel 

MAURI GABRIEL,Josep 

lfhlYANS PUJOL,Joan 

MAYAjS SERRANO,José 

MEDA 8RINO,J.Antonio 

MELERO PEREZ, José 

�IBNSA ROSICH, Albert 

IVIERCADE CRUSAT,Jaume 

MESTRE CUSI, FREDERIC 

MEZQUIDA SANS, LLuís 

MILLARUELO BATLLE,Francesc 

MIRALLES, Frederic 

MIRO MARTIN, Ricard 

MOLES ROCA, Mª. Antònia 

MOLINA RICART,Mª Antònia 

MOLINER GIRALT,María 

MONTESINOS ANTON, Anna 

MONTSERRAT CODORNIU,Julia 

MOONEY,Gavin H. 

MORAGAS DONADEU,Mª Dolors 
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Arte, 27, lª , B-26 

Bruniquer,55, B-24 

Agda.Infanta Carlota,91,B-29 

Av.Borb6n, 72-74,B-16 

Fígols,23-25, B-28 

Comtessa de Sobrediel,3,B-2 

Jacinto Benavente,l, B-1 

Quevedo, 21, B-12 

Balcells, 48-50, B-24 

Homero, 26, _B-25 

Wellington,70, B-5 

Jacinto Benavente,14 
ESPARRAGUERA (Barna.) 

Pça, Castells, 8 
IGUALADA (Barna.) 

Quintana, 39 
ESPLUGAS DE LL. ( Bar na.)_ 

Ob.Sivilla, 11-13 ,B-22 

Adriano,6, TARRAGONA 

Verdi,90 bis, B-12 

Putxet,80, B-6 

Congost, 6-8, B-24 

Pg. St.Gervasi,57,B-22 

Princesa,14, B-3 

Ag.St.A�toni Mª Claret,229,B-26 

Farigola,40, B-23 

Indústria,7, B-37 

Aberdeen University-King's 
College-Aberdeen (Escocia) 

Ganduxer,10,5º 2ª Esc.A,B-21 

210. O 2. 23

351.23.38 

330.80.48 

317.52.02 

250.32.40 

219.32.70 

226.32.05 

777.32.67 

803.21.65 

371.95.20 

212.79.20 

20.31.18 

209.53.83 

219.76.19 

248,05.13 

310.06.86 

235.93.58 

213.87.75 

236.58.97 



MONELLS FIGA,Joaquim 

MORALES LOPEZ,Vicente L. 

MORELL, Ram6n 

MORATA TIERRA, Francesc 

MORENO SALA,Daniel 

- 12 -

Industria,83,B-25 

Claret,16, 
L'HOSPITALET DE LL. (Barna.) 

Mozart,7, B-12 

Capità Arenas,42,B-34 

MUNTANER PASCUAL,Josep Ms. Aragò, 174-176,ls B-11 

MUSTERA, Antoni Dr. Carulla,76, 2º, B-17 

NADAL MONTSERRAT,Javier Copérnico,77, B-21 

NAVARRO I GOMEZ,Antoni 

NAVINES BADAL,Ferran 

NOGUERA I VILA,Ms Pilar 

NUÑEZ MARTINEZ, Mª Paz 

OJEDA GOMEZ, Ramón 

OLIU CREUS,Conxa 

OLIVA FABREGUES,Angels 

OLIVERES BOADELLA,Arcadi 

OLLER, Jose p LLuis 

ORDONAS MARTINEZ,Núria 

OROVAL PLANAS,Esteve 

OROVAL PLANAS,Josep Mª. 

ORTESA SALAN,Joan 

ORTtJN RUBIO,Vicens 

ORTUÑO ORTIN,Ignacio 

Castellar, 19 
SK'JTMENAT (Barna.) 

Muntaner, 439 ,B-21 

Ag.Comte Vallellano,118 
TARRAGONA 

Júpiter,4 
SABADELL (Barna.) 

Mallorca, 82, B-29 

Pg.Manresa, 20 
SABADELL (Barna.) 

Laforja,29, B-6 

Farmacèutic Carbonell,25,B-34 

Diagonal,449, B-36 

. Roca i Batlle,14-16, B-23 

Trav.de les Corts,352,B-29 

Rda.Guinard6,3, B-24 

Farmacèutic Carbonell,52,B-34 

Hedilla,46,ls, B-31 

Alfonso Sala,40 
ST . CUGAT DEL VALLES ( Bar na ... ) 

228.89.43 

203.80.45 

715.34.25 

211.16.26 

21.11.73 

725.76.13 

239.83.07 

725.86.87

200.40.38 

204.29.59 

212.79.43 

214.63.08 

204.24.42 

674.74.26 



PALACIN COLL,Joan 

PALLAS I DE PINEDA,J.Mª 

PALLAS I GUASCH,Santiago 

PARELLADA, Marti 

PASCUAL RUAIX,Antoni 

PASTOR ,Alfred 

PEDREIRA I FONT,Ricard 

PEDRO GRACIA,Carlos 

PEDROS, Alexandre 

PELLEJERO MA.RTINEZ , 
Florentina 

PEREA SAMARRA,Ferran 

PEREZ I ZAFON,Elionor 

PERMANYER MARTINEZ,Juan 

PESQUER SOLANO,LLuís 

PZTITBO, Amadeu 

- 13 -

Agulló,15 
CLADES DE MONTBUI (Barna.) 

Roselló, 285,6º ,B-37 

Ramón i Cajal,37, TARRAGONA 

Major de Gracia,71,2on,lª,B-12 

Pg.Monte, 37,B-24 

Apartat de Correus,22 
ROSES (Girona) 

Floridablanca,33,B-15 

Banc d'Espanya 
Plaça de Catalunya, 17, B-2 

Sepúlveda,172, B-11 

Borell,221, B-29 

Elisabets,3, B-1 

Herzegovino,26,B-6 

St.Anton.MªClaret,470, B-27 

PICAS CONTRERAS,Joan Aragó,115, B-15 

PINO GONZALEZ,Fco.José del Dr. Arus,9, CORNELLA (Barna.) 

PICO MARTINEZ,Mª Rufa Maestro Falla,5,B-34 

PIQUERAS RAMBLA,M.Angel 

PI-SUNYER I BAYO,Pere 

PLANASDEMUNT GUBERT, .Jordi 

PONSETI BOSCH,Santiago 

POTAU TORRAS,Antonio 

POU, Victor 

PRATS MIRAVITLLAS,Rober 

PRIO, Rosa 

PUERTAS BALCELLS,Olga 

Lorena,16-18, B-31 

Pau Alcover,59, B-17 

Av.Sarrià, 38, B-29 

Trav.de Dalt,46,B-24 

Putxet,68-74, B-23 

Pstge.de Xile,41,B-28 

Govern Civil-Av.Marqués 
Argentera , B- 3 

Marques de Valladares,11 
VIGO (Pontevedra) 

865.01.26 

21. 04. 86

219.56.31 

25.60.88 

325.98,03 

243.26.47 

230.14.24 

302.66.07 

212.17.14 

223.24.98 

376.16.57 

203.39.77 

211. 71. 69 

250.08.47 

212.51.58 

249.09.54 

319.25.00 

21.43.68 



PUEYO BENET,Antonio 

PUGES, Antoni 

PUIG BASTARD,Pere 

PUIG RIDAURA,Ernilio 

PUIG, M. 

PUIG TOMAS,Andreu 

PUGA YNSUA,J.Manuel 

PUJOL BATLLE,Ignasi 

RAFOLS ESTEVE,Joan 

-- 14 -

Roma,4, B-23 

Major de Sarrià,150,Atic, B-17 

Gran-Via Jaume I,3 , GIRONA 

Ganduxer,53, B-21 

S.Fructuós, 6-8, B-4

Trinquete,20, B-34 

La Granada,25,B-6 

RAVENTOS SANTAMARIA,JosepMª Trinquete,16,3ª, B-34 

RAVENTOS I SOLE,Josep 

RAVENTOS TORRAS,Francesc 

RECASENS FREIXAS,Esteve 

RECIO GIUEIRAS, Eugenio 

RECODER SANCHEZ,MªTeresa 

RENOM, Esteve 

REVILLA DELGADO,Antonio 

RIBO MASSO,Xavier 

RICART MIRET,Anna 

RIERA ALEMANY,Gloria 

RIERA SERRA,Roldan 

RIGAU CAIXES,MªConcepci6 

ROCA GARCIA,Antoni 

ROCA VI VAN , J a ume 

ROCABRUNA BE.LTRAN ,Amparo 

Pujos,64 
L'HOSPITALET DE LL. (Barna.) 

Trav.de les Corts,348,3º4ª,B-29 

Montiu,13 
MONTCADA I REIXAC (Barna.) 

Tiro,2 , B-35 

Marco Aurelio,9,B-6 

Banc Industrial 
Passeig de Gràcia,45 , B-7 

Diagonal,311 bis, B-13 

Gran Via Carlos III,30-36,B-28 

Emerita Augusta,l, B-28 

Muntaner,337, B-21 

Buenaventura Plaja,18-20,B-28 

Pstge.de Forastà,2 bis,B-22 

S.Juan,16,TERRASSA (Barna.)

Pça.Pep Ventura,16 
BADALONA (Barna.) 

S r. Martín,74 bis
CÈRDANYOLA (Barna.) 

211.62.08 

20.84.50 

325.55.02 

204.44.18 

217.34.63 

249.10.71 

564.13 13 

248.21.11 

211.01.85 

258.53.11 

330.96.23 

330.23.15 

209.72.93 

212.80.14 

784.25.17 

397.43.03 

691.10.35 



RODA TURON, Domingo 

RODRIGUEZ,Soledad Mª. 

RODRIGUEZ RODRIGUEZ,Angel 

RODRIGUEZ RAMOS ,Antonio 

ROIG LLOVERAS,Francesc 

ROIG SABAT2,J.Luís 
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Pg.St.Gervasi,81, B-22 

Tenor Viñas,l, 5º lª, B-21 

Provenza, 68, 2on.lª, B-29 

Fray A. Cardona, B-2 , TARRAGONA 

I.Carlota,55, B-29 

Ag.Meridiana,206, B-26 

ROJAS TORRECILLA,Maravillas Pg.Maragall,350, B-31 

ROLDAN,Santiago 

ROIVI!\.NI BLANCAFORT, Manuel 

RO�IBRO FERNANDEZ, Rafael 

ROS, Jacint 

ROS SANTASUSANA,Josep 

ROSES,Josep-LLuis 

ROS2S I SANS, Xavier 

ROTLLAN VILALTA,Mercè 

ROYO PERDIGUER,Jordi 

RUBINAT REÑE,Ramón

RUBIO I FERNANDEZ,Juan A. 

RUGALL SELLART,Josep 

RUGALL RIU,Rosa-Isabel 

RUSIÑOL RIBES,Josep Mª.

SAENZ DE BURUAGA Y

CARRILLO DE ALBORNOZ 

SAEZ GOMEZ,Ramiro 

SAGARRA FITO,Montse 

SAGRISTA CARNER,Gaspar 

Facultat Ciencies Economiques 
BELLATERRA (Barna.) 

St.Bonaventura,22 
ST.CUGAT DEL VALLES (Barna.) 

Aragón, 63, 6º 2ª, B-15 

Bailén,180, 6º lª, B-37 

Comte. Borrell,334,B-29 

Roger de Flor,297,4art.,B-25 

Balmes,308, B-6 

St.Elies,11-19,B-6 

Farell,8, B-14 

Consell de Cent,170,B-15 

Riera Blanca,2 
L'HOSPITALET DE LL. ( Barna,) 

Hipólito Làzaro,34, B-25 

Betanis,6, B-23 

Pça. Església,2 
ALCARRAS (LLeida) 

Ministerio de Economía 
Capitan Haya,51, WlADRID-20 

Felipe II,74, B-27 

Meridiana,239-241, B-27 

Via Augusta,180, B-21 

212.57.51 

20.75.92 

250.21.57 

351.13.50 

674.62.78 

224.11.14 

321.68.32 

200.01.79 

209.60.76 

243.26.73 

249.41.70 

212.57.24 

79.00.46 

349.86.83 

200.52.82 



SAIZ I ANTON,Mª Petra 

SALA,Mercè 

SALABERT PARRAMON,Ramon 

SALVADOR,Narcisa 

- 16 -

Colón, 50, SABADELL (Barna.) 

Jericó, 27-31, B-23 

Pobla de Lillet,4-6,B-28 

Vico, 30, 3er., B-21 

SALLA TARRAGO,Ramon Ag.Catalunta, 46, TARRAGONA 

SALUDES DOMENECH,F.Xavier Mandri,15 ,B-22 

SAN MIGUEL RAMBLA,Magda. Apartada, 874, VIGO(Pontevedra) 

SANCHEZ ORTIZ,Antonio París, 174, B- 36 

SANCHEZ-IZQUIERDO,Fernando Diagonal,588, B-21 

SANS ALFONSO,Carrne 

SANSALVADO TRIBO,Montse. 

SANTACANA,Francesc 

SARDA DEXEUS,Joan M. 

SARROCA PUNSOLA,Esteve 

Conde Salvatierra, 9 Pra.,B-6 

Entença, 74, B- 15 

Provença, 11, 5º , B-29 

Amigó, 38,6º 2ª, B-21 

Calvet, 44, B-21 

SASTRE I DOMENECH , Teresa Alta de Pedrell,15, B-32 

SAUMOY BUNDO,Pedro Trav.de les Corts,173,B-28 

SAURI DEL RIO,Artur Dr. Ferran, 35, B-34 

SEAS NAVARRO,Joaquim Pg.Nacional,38, B-3 

SE.GURA PORTA,Xavier Rosselló, 32, B-29 

SERON MICAS,Ednardo Via Augusta,81, 3-6 

SERRA,Narcis 

SERRA CASANOVAS, Pere 

SERRA FARRERAS,Matilde 

SERRA I MARTIN,Margarida 

SERRA RAMONEDA,Antoni 

SERRA SANZ, Mª Rosa 

SICART CODINACHS,Jordi 

SIERRA GUTIERREZ,Antonio 

SIG FOR.MENTIN, Luís 

L'Ayuntarnent de Barcelona 
Plaça de Sant Jaurne,s/n.,B-2 

Numància, 20, B-29 

Ag.Princep d'Asturies,55,B-12 

Córcega, 593, B-25 

Plaça Bonanova,5, 2º,B-22 

Buenos Aires,13,B-29 

St.Antoni Mª Clavé,67 
OLESA DE MONTSERRAT (Barna.) 

Diputació, 214, B-11 

Pg.St.Joan,57,B-9 

725.09.88 

21.73.74 

247.20.19 

23.54.46 

321.41.73 

209.49.80 

243.16.37 

220.48.82 

330.89.72 

204.38.80 

319.45.61 

230.06.85 

218.75.29 

239.04.95 

217.13.71 

255.17.70 

321.00.32 

778.06.63 

323.35.36 

225 62.50 



SINDREU ARBOS,Salvador 

SOLA FRANQUESA,JoanMª 

SOLE PARELLADA,Francesc 

SOLER I ALBERTI,Josep 

SOLER VILANOVA,Ram6n 

SOLSONA TRES,Miquel 

SORT MIRET,Jordi 

SOY, Antoni 

SOTORRES BARTOLI,LLorens 

SUBIRA ,Baltasar 
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Consell de Cent, 138,B-15 

St.Antoni MªClaret,324,B-26 

Dr. Roux,109,B-17 

Balmes, 399, B- 22 

Ntra.Sra.Mèrce,19 
ALELLA (Barna.} 

St.Antoni Mª Claret,474,B-27 

Diputaci6, 75, B-15 

Marc Aureli, 18, lº 2ª,B-6 

Av.José Antonio, 348,1º 2ª 
SABADELL (Barna.) 

TARIN PUIG, Santiago Rocabertí, 9, B-17 

TARRADELLAS I CIRERA,Josep Nazari Giol, 25 
CENTELLES (Barna.) 

TENA MILLAR, Joaquim Pça. Montcada,3, B-3 

TERRIBES, Jaume 

TESTART GIRALT,Concepció 

TIO I SAULEDA,Ignasi 

TOMA.S CALVO, Roberto 

TORRADES I CARBO, Pere 

TORRAS LLORENS ,Oscar 

TOMA.S-VERDERA, Elena 

TORRELLES PUIG,Elisabeth 

TORRENT, Ignasi 

TORRES I RIERA, Antoni 

TORT SEGURA,Ignasi 

TORTOSA VIDAL,Josep Mª 

TREPAT PIJUAN,Antoni 

Passeig Ntra.Sra.Coll,59-61,B-23 

Balmes, 184, B-6 

Villarroel, 253, B-36 

Caspe, 114, B- 13 

Pstge.Josep LLover,11, B-21 

Pg.Sant Gervasi,72, B-22 

Mestre Nicolau,8, B-21 

Urgell, 152, B-36 

Gaspar Puig, 6 , EIVISA(Balears) 

Bailén, 22,MANRESA (Barna.) 

Infanta Carlota,106, B-29 

Jaume Fabra, 9, B-4 

223.10.75 

236.08.30 

203.93,42 

247.67.76 

340.89.31 

223.36.77 

203.28.25 

881.04.94 

310.71.75 

218.26.17 

321. 06. 79

200.96.82 

250.40.31 

253.29.99 

305.326 

873.74.07 

250.28.49 

329.76.34 



TRIAS DE BES TRABAL,Javier Angli, 8 , B�l7 

TRIAS FARGAS, Ram6n 

TRIAS :=)AYOLS, Josep 

TURU PAÑOSA,LLuís

Rambla Cataluña,47,B-7 

Pg.Cordelles,73 
CERDANYOLA (Barna.) 

Font del Capella,17 
VILADECAVALLS (Barna.) 

- 18 -

ULIEI1 MARTINEZ, Agustí Calabria, 241,243,àtic, B-29 

UR.LARTE, Teresa 

VALERO, Ram6n 

VALLS I RIBES,Joan 18 de Julio, 34, LLEIDA 

VALLVERDU CALAFELL, Josep Maria Barrientos,7-9, B-28 

VECIANA BORRAS, Joan St.Joan, 31, REUS (Tarragona) 

VEGARA I CARRIO,Josep Mª Mestre Dalmau, 22, B-31 

VERGE CARDílNA ,MªGloria Enrique Granados,6,B-7 

VIA ROVIRA,Joaquim Raval Sta.Ana,38 
REUS (Tarragona) 

VIDAL BERNADES,Jaume Caspe, 158, B-13 

VIDAL CAÑAMERAS,Josep St.Pau,18,TERRASSA(Barna.) 

VIDAL SANZ,Mª Cinta 

VIDAL VILLA, Josep Mª. 

VILA ROBERT,Enrique 

Berlín, 76, 3º , B-29 

Salses, 103, Baixos ,B-31 

Muntaner,185, B-36 

VILAGUT MACIA, Josep Ramon Mallorca, 101, B-29 

VILALTA I VILELLA,Jaume 

VILAPLANA TRILLES,Joan 

Rep.Argentina,64,B-23 

Roger de Flor,284, B-25 

VILELLA BARRACHINA,Miquel Trav.de les Corts,197,7º,B-28 

VILLODIO SANZ, Antonio 

VIVES MARCH,Matias 

Praga, 48-50,B-24 

Fra.Antoni Cardona,s/n. 
TARRAGONA 

203.41.66 

692.11.37 

780.03.07 

24.45.46 

330.34.72 

31.12.18 

220.41.14 

254.00.00 

30.20.65 

226.77.94 

784.36.84 

230.58.20 

253.16.50 

212.63.55 

258.66.66 

219.35.85 

21.64.43 



WELSCH VILASECA, Donal 

YSAC VIDAL,Josep 

YUN MAS, Isabel 

Mandri, 66, B-22 

Pirineus,11, LLEIDA 

Roca i Batlle, 2 bis, B-23 

- 1

212.66.10 

23.26.01 

248.05.44 
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