ÀMBIT:ECONOMIA
UN MODEL ECONÒMIC SOSTENIBLE, EQUITATIU I EFICIENT
1.

DIAGNÒSTIC I EXPECTATIVES

1.1 Època de canvis o canvi d’època: límits al creixement, digitalització/robotització, globalització,
financiarització
1.1.1 Límits al creixement





el planeta té uns recursos i una capacitat metabòlica finits que són incompatibles amb un
creixement material infinit
el creixement encara és possible, però només en forma immaterial: augmentant les hores
treballades (en no importa quin servei mentre la comunitat el valori); i augmentant l’estoc de
riquesa (entenent que ho fa en afegir ni que sigui un full escrit a l’estoc previ); per exemple,
en cures a les persones
el PIB és un índex esbiaixat, poc adient per a una economia de servei i, per tant, per al
creixement futur

1.1.2 Digitalització / robotització




la digitalització està produint grans impactes sobre la nostra societat, com ara que
professions socialment útils es veuen de sobte desplaçades
la digitalització, incloent la robotització, és globalment positiva ja que redueix l’esforç humà
necessari per a l’obtenció d’un mateix producte
el problema fonamental de la robotització és que els seus impactes són desiguals: afavoreix
molt a pocs, una mica a gairebé tothom i perjudica a alguns

1.1.3 Globalització



malgrat els efectes globals positius, la globalització també té perdedors: augmenten les
desigualtats interiors, el nombre de migrants...
la resolució de certs problemes requereix acords globals: la lluita contra el canvi climàtic,
eradicar els paradisos fiscals, impedir el dumping fiscal i social, els desequilibris
macroeconòmics...

1.1.4 Financiarització




a l’actualitat el capital financer domina sobre el capital industrial i productiu
els mercats financers han estat sempre font d’inestabilitat (bombolles, endeutament
excessiu, mobilitat incontrolada) i afavoreixen l’evasió fiscal
el control i regulació dels mercats financers és gairebé impossible per part dels estats i ha de
realitzar-se a nivell supraestatal

1.1.5 Local /global



els processos referits es afecten a tots, però el nostre nivell de benestar dependrà
fonamentalment de les nostres pròpies decisions; de fet, hi ha països que retrocedeixen
la multilateralitat és, segurament, el nou ordre a venir; una multilateralitat que demana la
participació i responsabilitat de cadascuna de les parts i que planteja un repte democràtic
fonamental

1.2 L’economia del coneixement






el coneixement sempre ha sigut una de les bases del progrés i del poder
ara, per primer cop, ha esdevingut un factor directe de producció
de fet està a la base de molts de les canvis esmentats abans i també de les oportunitats per fer-hi
front
en particular, les eines informàtiques ofereixen reptes democràtics bàsics: creixement personal
sostenible, pèrdua de privacitat...
el coneixement concentrat en poques mans pot ser més que mai una eina de dominació; al servei
i a l’abast de tota la societat, una eina de desenvolupament equitatiu i sostenible





l’amenaça és clara i l’oportunitat és construir un país basat en el coneixement, on prevalgui la
racionalitat, l’educació, la cultura, la recerca i la innovació; on les lleis i les normes no vinguin
mediatitzades per creences o prejudicis; on les propostes polítiques respectin les bases
científiques (escalfament global, unitat de la llengua catalana,...)
pel que fa específicament a Catalunya tenim una magnífica base de coneixement i recerca (tot i
que, com a tota la UE, amb dèficits per transferir-lo a les persones i al sistema productiu)

1.3 Un punt de partida esperançador










més en general, es donen les condicions perquè a curt termini Catalunya sigui un país més
pròsper i just, amb plena ocupació, sous dignes i estabilitat laboral
malgrat els entrebancs d’un estat ineficient, centralitzador i dominat per una oligarquia
improductiva: dèficit fiscal, manca d’inversions...
en efecte, Catalunya forma part de la regió més estable i democràtica del planeta
partim d’una estructura productiva oberta al món creada en els darrers anys
ho facilita que Catalunya s’ha caracteritzat per la petita i mitjana propietat de la terra agrícola i de
les empreses.
de fet, Catalunya gairebé excel·leix en termes de pur creixement: és una de les regions amb taxes
de creixement més altes, tant en PIB com en generació d’ocupació, i amb un major superàvit
comercial exterior i superàvit fiscal.
l’entrada a la UE i l’euro va suposar, d’entrada, un deteriorament del saldo comercial exterior que
a hores d’ara s’ha superat per la via d’un espectacular creixement de les exportacions de
productes arreu del món i del turisme
malgrat l’escassetat de multinacionals i grans empreses que puguin actuar com a tractores, el
nostre teixit de petites i mitjanes empreses s’ha mostrat força actiu en la internacionalització i la
innovació, amb una gran capacitat de regeneració del teixit productiu
depèn de nosaltres consolidar una economia avançada, capaç de competir dins la UE i en la
globalització

1.4 Un projecte ambiciós: un referent en l’àrea mediterrània














Catalunya ha mostrat en diversos moments de la seva història la voluntat i capacitat
d’implementar iniciatives capdavanteres en l’àmbit social, econòmic i cultural (industrialització,
lluites obreres, associacionisme...)
ara ens plantegem un horitzó ambiciós i il·lusionant: que sigui un referent per al nostre entorn
geogràfic i social
la nostra situació geoestratègica ofereix no només potencialitats econòmiques (logístiques...),
sinó també culturals i socials, que de fet ja exercim (capital de la Unió per la Mediterrània...)
existeixen models de referència en l’Europa anglosaxona, la nòrdica, la central o la oriental; en
canvi, en l’Europa del sud actual estem mancats d’aquests referents, que podrien també ser-ho
en part per al conjunt de l’àrea mediterrània
calen solucions pròpies: no es tracta simplement de traslladar les solucions vàlides per a altres
indrets, ja que són ben diferents les característiques i circumstàncies condicionants (clima,
recursos naturals, cultura...)
la situació de Catalunya sembla especialment adequada ja que és un país mediterrani frontissa,
que participa plenament de les circumstàncies mediterrànies, alhora que tradicionalment s’ha
mostrat permeable a les influències de més enllà (industrialització, gestió organitzativa,
innovació,...).
hem d’apreciar les nostres potencialitats: logística, sectors productius potents i avançats, la
nostra trama associativa extensa i assentada...
un bon indicador en aquest sentit és el fet que el nostre país resulta atractiu per als turistes, per
als congressistes, per als inversors, per als professionals,...
per ser un referent no cal ser gran; fins i tot en certs aspectes és millor ser un país mitjà, com de
fet ocorre en altres àmbits geogràfics: probablement és un reflex del principi de subsidiarietat,
que fa aquesta mena de països més cohesionats i emprenedors, més organitzats en la proximitat i
la flexibilitat, amb més “autoritas” que “potestas” a l’hora d’exportar els seus valors
un valor bàsic del nostre model ha de ser -l’equitat: drets socials, igualtat d’oportunitats, justícia,
equilibri territorial, serveis bàsics per al benestar...
de fet tenim ja experiències ben positives en el tercer sector, en xarxes de cooperació o en
plataformes solidàries: no és forassenyat plantejar-nos objectius com la transparència total, la
integració de la immigració o la plena ocupació

1.5 Els reptes actuals: sostenibilitat, equitat, eficiència









malgrat la bona base productiva i social, l’èxit del projecte no està garantit ja que els reptes
mundials del segle XXI són molt complicats: cal una veritable transformació, tant institucional
com productiva; cal una visió i una estratègia a llarg termini; calen consensos bàsics de la majoria
de la població sobre les estructures estratègiques de la nova economia catalana.
en efecte, el nostre sistema productiu no és prou eficient (en el sentit d’optimitzar els rendiments
dels recursos disponibles), com posa de manifest una taxa d’atur crònicament superior a les de les
economies del nostre entorn
l’estat de benestar també requereix una major eficiència: més alta sostenibilitat; qualitat
institucional; incentius i càstigs ben adequats; coneixement incorporat i difús; creativitat i
innovació permanent;...
tampoc pel que fa a l’equitat: posició 163 en l’índex regional europeu de progrés social malgrat la
68 en PIB per càpita; la major taxa de pobresa relativa entre les regions europees amb igual o
superior PIB, amb la menor participació salarial en la distribució de la renda i amb el menor
pressupost de despeses socials; desigualtats per gènere (contrastant amb els països nòrdics)
en general, orientada cap al màxim creixement quantitatiu, contradictori amb el qualitatiu (per
exemple, augment de l’ocupació vs. millora de les condicions laborals)
tampoc pel que fa a sostenibilitat: energia renovable (no arriba al 10%), contaminació ambiental
(depassa sovint els nivells recomanats per la UE i la OMS), aigües freàtiques contaminades (per la
producció porcina...), zona costera amb una altíssima urbanització dedicada al turisme de
masses...

1.6 Les resistències a vèncer i les línies vermelles




2.

cal vèncer la força de la inèrcia, sobre tot quan l’economia sembla anar millor
hi ha punts de no retorn (climàticament, socialment...)
també línies vermelles: el principi de subsidiarietat; la gestió dels recursos que generem; un salari
digne; feina i llar per a tothom; aire i aigua saludables; igualtat d’oportunitats; justícia social i
llibertat individual; institucions honestes i eficients; sanitat i educació públiques de qualitat i a
l’abast de tothom; premiar l’esforç i el talent; valorització de les cures personals

EL MODEL ECONÒMIC

2.1 La transformació necessària: model productiu i condicions laborals









la sostenibilitat medi-ambiental, s’aborda en profunditat en una altra àrea; cal destacar els
efectes econòmics molt positius (generar ocupació de qualitat, disminuir la factura exterior de
recursos fòssils...)
essencialment l’eficiència depèn d’un millor i major coneixement (en procediments, en ginys,
difús entre la població...)
cal, doncs, promoure la formació, la recerca i la innovació, tant des del sistema educatiu
(abandonament escolar prematur, escassa qualificació professional....), com en el model productiu
igualment per l’eficiència, i també per l’equitat, cal impedir llocs de treball precaris i mal pagats:
els salaris baixos no indueixen la competitivitat, sinó que permeten que la falta de productivitat
persisteixi, fent innecessària la inversió i fomentant la competència per preu o la generació de
beneficis espuris
en particular, el salari mínim hauria de situar-se en els estàndards europeus.
aquestes mesures comportarien beneficis en disminució dels fluxos migratoris, increment del PIB
per hora treballada, menor dispersió salarial, major pressió impositiva efectiva i millora de la
sostenibilitat.
la limitació de la creació de llocs de treball poc qualificats tindria un impacte negatiu sobre l’atur
que exigiria reforçar les polítiques actives d’ocupació; per exemple, una renda garantida
vinculada a la requalificació professional

2.2 Un model productiu basat en el coneixement i la innovació


les característiques de la societat catalana, la tradició industrial i comercial i els sectors emergents
fan creure que aquest nou model econòmic ha d’estar basat en la innovació, més que no pas en la
competència per preus








rendibilitzant els bons resultats en recerca: cal un canvi en la mentalitat i d’actitud del món
acadèmic i sobre tot en la de moltes de les grans empreses, que haurien d’exercir un paper tractor
en aquests camps
així, cal fer una aposta decidida per la reindustrialització
la robòtica ja està essent clau: permet produir més, i millor, amb el mateix nombre de
treballadors
Catalunya tindrà un lloc en l’economia global si ofereix uns nivells diferencials de coneixement
sovint exportadora forçada de talent, cal retenir-lo i captar-ne mitjançant polítiques salarials,
infraestructures de R+I+i i serveis de qualitat, juntament amb les condicions naturals i socials del
país
cal estimular les grans empreses perquè actuïn com a tractores de la R+I+i, alhora que donar
suport en aquest sentit a les petites i mitjanes empreses, atès que tenen majors dificultats per
fer-ho per elles mateixes

2.3 Condicions laborals: els salaris; el “precariat”
2.3.1 Equitat i eficiència





com ja s’ha dit, l’eliminació de llocs de treball precaris i mal pagats és una exigència de
l’equitat i també de l’eficiència
cal fer especial atenció a determinats sectors con ara el de serveis (especialment el
turisme), el camp o les dones (amb llars d’infants, horaris flexibles, baixes
maternals/paternals...)
igualment cal evitar que les subcontractacions, sobre tot en el sector públic, esdevinguin
un instrument per precaritzar feines
la inspecció de treball (treball “negre”...) és una eina fonamental en una societat
equitativa i pròspera

2.3.2 Les retribucions



per homologar-nos als països del nostre entorn el salari mínim hauria de situar-se entre
els 1000 i els 1200€ (com han fet alguns convenis sectorials)
la limitació dels ventalls salarials forma part de l’objectiu d’equitat; pot aconseguir-se via
legal (com s’ha intentat infructuosament a Suïssa) o via augment dels salaris més baixos
(com s’ha aconseguit en el model nòrdic)

2.3.3 El contracte laboral i la precarització










en general, els treballadors consideren desitjable un mercat laboral on la norma sigui la
feina estable a temps complet
pel que fa a la jornada laboral, hi ha experiències alternatives satisfactòries (tot i que cal
tenir presents les diferències socials i culturals): Holanda promou les feines a temps
parcial per tal de facilitar la conciliació familiar i la natalitat
en tot cas, cal limitar les hores treballades
pel que fa a l’estabilitat, la nostra temporalitat triplica la mitjana europea
d’altra banda, també hi ha experiències alternatives a l’existència d’una indemnització
per extinció injustificada del contracte: els països nòrdics no n’han tingut mai, sense que
això hagi perjudicat els treballadors (“flexiseguretat”); a Austria, per acord entre
patronals i sindicats, s’ha substituït per un fons de capitalització individual finançat amb
aportacions periòdiques de l’empresa, transferible entre empreses i accessible als
treballadors en cas d’acomiadament o jubilació
ara bé, no tots els països amb mercats laborals flexibles tenen relacions laborals
envejables, com multitud d’exemples al continent americà
es configura, doncs, una alternativa on no es protegeix el lloc de treball, sinó el
treballador: un mercat on la feina sigui molt flexible (durada, terminació...) i el
treballador estigui molt protegit a l’hora de trobar-ne una altra de prou atractiva
en qualsevol cas, som lluny del consens i per tant el debat sembla imprescindible

2.4 Un model d’empresa al servei de les persones


hi ha experiències alternatives, com els criteris següents per a determinar els plans d’acció d’una
empresa (aplicats exitosament en una gran multinacional francesa):

o
o
o




fixar objectius qualitatius, mai quantitatius (en producció, vendes...)
universalitat de les primes per resultats, ja que són fruit d’una feina col·lectiva
creixement del Valor Afegit per Persona com a mesura del progrés de l’eficiència (que
garanteix la supervivència)
o l’obligació social d’una empresa és crear llocs de treball i que siguin de qualitat (en
particular, evitar EROs, externalitzacions...)
o els beneficis econòmics no són l’objectiu de l’empresa, sinó la condició per continuar
existint (com la salut per les persones)
o tot treballador té dret a un salari econòmic i un salari emocional
la seva aplicació requereix un lideratge fort, respectuós i respectat
també basar la competitivitat en la innovació i la recerca

2.5 El tercer sector: l’economia social






són nombroses les economies alternatives (solidària, verda, circular, humana...) amb experiències
significatives i exitoses
per exemple, cooperatives (Abacus, La Fageda...), associacions comercials (Gran Centre de
Granollers...)...
també entitats de coordinació (XES, AEES...) i de recerca (CIES..)
també quantitativament són ja destacables (entorn del 10%, segons certes avaluacions)
en definitiva, un sector esperançador, que cal impulsar

2.6 La demografia: quants volem ser?; cóm aconseguir-ho?













la natalitat catalana, com l’espanyola, és extremadament baixa
els creixements demogràfics són molt diversos a Europa (en vint anys: 17% a Espanya, Suïssa...;
menys del 3% a Alemanya, Grècia, Portugal...) i a Espanya (entre 20 i 30% a Catalunya, Múrcia...;
3% a Extremadura, País Basc...)
el creixement demogràfic ja no sembla dependre de la fertilitat, ni de la política immigratòria, ni
del nivell de vida, ni de la posició geogràfica (el país de més creixement és Irlanda)
tot sembla indicar que el creixement demogràfic és afavorit per la creació de llocs de treball i
que, com és el cas de Catalunya, es recorre a la immigració si el creixement natural és insuficient
és discutible que la immigració ajudi a finançar les pensions, ja que sovint ocupen llocs de treball
mal remunerats (turisme, agricultura...)
en canvi, sembla clar que el creixement demogràfic impacta sobre el mercat immobiliari
cal un debat sobre el volum de població que hauria de tenir Catalunya d’aquí a vint anys
també un segon sobre polítiques de natalitat i immigració per aconseguir-lo
(en vint anys, les fertilitats nòrdiques ha passat de ser les més baixes a acostar-se dos fills per
dona en edat fèrtil).
aquestes polítiques tenen també implicacions socials i ètiques
per exemple, si l’acolliment és una forma de cooperació amb els països d’origen; en molts casos
ens enfronten a l’opció de crear llocs de treball aquí que requereixen immigració o bé importar els
mateixos productes de manera que els llocs de treball es generin allà
igualment, cal preveure un tractament adequat de la diversitat social, cultural, religiosa...

2.7 Les vies d’ocupació i el repartiment del treball








en els propers anys hem d’esperar un reducció significativa dels llocs de treball industrials (i una
seva major qualificació, fent obsolets un part dels actuals treballadors); la robotització serà un
dels factors que més hi incidirà (potser caldria un sistema d’imposició fiscal a la robotització per
pal·liar la disminució d’ingressos de la Seguretat Social
alhora que l’aparició de molts i diversos nous llocs de treball, especialment en el sector dels
serveis (per exemple, en la cura de les persones)
d’altra banda, probablement veurem una reducció significativa de la jornada laboral se’n derivaria
previsiblement un important creixement de determinats serveis: esports, turisme, lleure,
prestacions socials, formació continuada...
en definitiva, el gran salt serà en dues direccions: vinculats a la innovació, a la productivitat de la
indústria i al disseny; vinculats a la cura de persones, al lleure, a l’activitat física i al coneixement
doncs, el valor de la majoria de llocs de treball es quantificarà pel nivell de coneixement aportat
o, en el sector de serveis, per la qualitat del tracte
cal una especial atenció a la formació (en particular la dual, la continuada...)



la plena ocupació dependrà d’impulsar aquestes vies de creació de llocs de treball, alhora que
d’un repartiment just i equitatiu del treball

2.8 El repartiment de la riquesa







no és forassenyat aspirar a una prosperitat econòmica homologable a la d’altres països i regions
similars al nostre
tant o més important que la creació de riquesa és la seva distribució: la desigualtat social pot
disparar-se fins i tot en condicions de creixement
un dels nostres signes d’identitat ha de ser la corresponsabilització dels agents productius i el
repartiment equitatiu del beneficis: retribucions, condicions laborals, redistribució de la feina,
plena ocupació...
igualment un sistema fiscal redistributiu, com s‘abordarà més endavant
d’altra banda, a escala global, un dels grans reptes del present i del futur és el repartiment
equitatiu de la riquesa entre els països rics i la resta: una visió sostenible i redistributiva, front
l’extractiva i d’acumulació
problema fonamental és una governança estable i equitativa

2.9 Les prestacions socials: l’estat del benestar







l’increment de la desigualtat social s’agreuja amb el retrocés de les prestacions públiques per a
necessitats bàsiques
a més de les ja esmentades fase predistributiva (mercat de treball, salaris...) i redistributiva
(fiscalitat, habitatge...) calen serveis públics de benestar social universals i de qualitat
la Llei catalana de Serveis Socials (2007) universalitzava els serveis socials com a quart pilar de
l’estat del benestar, al costat de la salut, l’educació i la Seguretat Social
es completava així l’alternativa al model assistencialista de polítiques pal·liatives de “final de
canonada” (recaptes, beques de menjador...)
cal recuperar les pèrdues derivades de la crisi, alhora que atendre les noves necessitats
(diversitat, envelliment...) i abordar millores (prevenció, personalització...)
per al seguiment, cal generalitzar l’ús d’indicadors com ara la corba de Lorenz o l’índex de Gini

2.10 Un debat clau: la renda bàsica








una dècada de depressió econòmica ha deixat una gran quantitat d’aturats de llarga duració i un
percentatge elevadíssim d’atur juvenil
en aquestes circumstàncies, la renda bàsica resulta una eina fonamental per eradicar la pobresa
(extrema), cobrint les necessitats bàsiques (incloent lloguer, aigua, energia, comunicacions...) i
culminant l’estat del benestar no eliminaria, en canvi, la desigualtat social
cal debatre la modalitat i fonamentalment si és incondicionada (“universal”) o condicionada, bé a
uns ingressos(“garantida”) o bé a uns esforços en relació a la consecució de feina; també la
quantia per trams d’edat...
la Renda Garantida de Ciutadania (2017) és un gran pas endavant respecte a l’anterior Renda
Mínima d’Inserció, però és lluny de la Renda Bàsica Universal
s’ha analitzat abastament la seva viabilitat econòmica: absorció de prestacions i subvencions
actuals, estalvi en la gestió administrativa dels ajuts, nous impostos...
en tot cas, representa una canvi radical en l’estructuració del model econòmic: prestacions
actuals (atur, maternitat, pensions no contributives...), eliminació de certes causes de frau,
ingressos complementaris, impacte en el mercat de lloguers...
també té complexes afectacions socials, especialment la relació amb la immigració: efecte crida,
aparició d’una oferta de treball (com a les petromonarquies) que els autòctons no volen...

2.11 El contracte social



el nostre contracte social actual es fonamenta en la necessitat de treballar i l’obligació de
contribuir al benestar col·lectiu: “guanyaràs el pa amb la suor del teu front” (Gènesi), “qui no
treballa no ha de menjar” (Lenin)...
la seva implementació efectiva varia segons cultures, religions, països...; i sempre hi ha hagut
col·lectius que l’han obviat per voluntat (religiosos contemplatius, rodamóns, bohemis, hippies...),
per herència (per això s’ha proposat limitar-les)...








3.

l’existència de països en el nostre entorn on aquest contracte social funciona raonablement bé
justifica l’opció de mantenir-lo per millorar-lo.
alternativament, la renda bàsica universal implicaria un nou contracte social en el que els
ciutadans tindrien el dret de rebre els mitjans per una vida digna (encara que modesta), pel sol
fet de ser-ho i sense condicionament de cap mena
aquest nou contracte social implica un canvi cultural profund: desapareix el “treballar per
guanyar-se la vida”, potser l’orgull per la feina ben feta i fins i tot la solidaritat dels treballadors
comportaria possibles riscos (abandonament escolar, abúlia, desmotivació, agreujament dels
impactes negatius de la immigració...), però també noves oportunitats (lleure, formació,
realització personal...), anàlogament a com va passar amb les 40 hores/setmana o les vacances
és discutible que la renda universal sigui una conseqüència inevitable de la reducció i
precarització de llocs de treball (robotització...) o de la prosperitat, però esmorteix els seus
possibles efectes negatius
en definitiva, el contracte social actual és conegut i perfectible, mentre que de l’alternatiu en
sabem molt poc, però obre expectatives: un debat franc i entenedor sobre l’un i l’altre és oportú i
necessari

LA GESTIÓ MACROECONÒMICA

3.1 El paper de l’estat. Els sectors públic, privat i social







fonamentalment, el paper de l’Estat inclou:
o la planificació macroeconòmica (en particular anticíclica per una major estabilitat)
o la regulació i control de l’activitat econòmica (en particular dels mercats)
o l’assignació i distribució de recursos (en particular per combatre la desigualtat social i cobrir
tots els serveis públics que conformen l’estat del benestar)
o fomentar i mantenir les relacions internacionals en tots els camps
el sector públic (també el privat) s’ha de considerar subordinat i incardinat en l’estructura
organitzativa de la qual es doten els ciutadans per a cobrir totes les seves necessitats.
la política macroeconòmica ha de permetre preveure els recursos necessaris per oferir els serveis
públics i les prestacions que conformen l’estat del benestar
també ha de definir, de forma clara i transparent, els criteris i condicions per a la concessió dels
serveis públics en règim de concertació.
com ja s’ha dit, cal donar prioritat a les empreses i organitzacions del tercer sector i de
l’economia social

3.2 La política econòmica-industrial
3.2.1 Les polítiques públiques



la iniciativa de la societat és més eficaç que la planificació pública en certs aspectes, però aquesta
és imprescindible en d’altres
calen polítiques públiques en certs casos:
o l’abastiment alimentari i energètic
o provisió de serveis fonamentals (ensenyament, protecció social, sanitat...)
o l’equilibri territorial: potenciant la formació, la recerca i la innovació en les activitats
característiques o predominants de cada zona...
o estímul a la innovació mitjançant la inversió en investigació (política científica) i en els
primers estadis de la transferència tecnològica (la nostra excel·lència científica no s’aprofita
suficientment)
o regulació dels monopolis naturals (telecomunicacions, energia, aigua...)

3.2.2 Els sectors estratègics





la nostra situació geoestratègica ofereix grans possibilitats logístiques: porta europea d’Àsia,
centre de l’euroregió de la mediterrània occidental, corredor mediterrani...
la indústria ha estat i és una fortalesa (20% del PIB) i cal potenciar-la (24% a Alemanya, 27% a
Euskadi): aporta exportacions, ma d’obra qualificada, valorització de la recerca...
moltes empreses industrials estan integrant els serveis com un factor de valorització i
productivitat
bones expectatives en algunes prioritats europees:
o tecnologies TIC





o nanotecnologies i materials
o salut i benestar
o agricultura sostenible
o energia neta i eficient
o transport intel·ligent
o eficiència dels recursos
el gran salt es produirà en el sector dels serveis:
o vinculats a la innovació, a la productivitat de la indústria i al disseny
o vinculats al lleure, a l’activitat física i al coneixement
ja som punters en diversos àmbits: biomedicina, supercomputació, fotònica, logística, turisme,
gastronomia...
cal especial atenció als sectors fonamentals en la societat del futur: sistema sanitari, cohesió
social, telecomunicacions...

3.3 Les infraestructures






són notoris i coneguts els dèficits en infraestructures, tant de caràcter intern (particularment en
ferrocarril de rodalies, però també en alguna autovia...) com de connexió amb l’exterior
(“corredor de l’Ebre”, l’aeroport de Barcelona com “hub” internacional, molt especialment la
connexió ferroviària dels ports i dels grans centres industrials mitjançant el denominat “corredor
mediterrani”...)
en particular, cal millorar la connexió, en xarxa, de les capitals de totes les regions del país i
aquestes amb les dels països veïns, especialment amb els que ens uneixen vincles històrics,
culturals i econòmics
cal revisar els mecanismes de decisió i planificació per assegurar donar veus a totes les parts i per
garantir la continuïtat
igualment, cal redefinir la gestió de les infraestructures: autonomia respecte a la resta de l’estat,
coordinació dels ports i aeroports del país...

3.4 La Unió Europea








la majoria de la població catalana considera convenient mantenir-se dins la Unió Europea i l’euro;
tanmateix hi ha veus qualificades que ho qüestionen
entre els arguments contraris a continuar dins la UE:
o manca de legitimitat democràtica d’importants institucions de la UE
o caràcter “neoliberal”: economia financera, domini abusiu dels mercats...
o pèrdua de sobirania (monetària, econòmica, política, social...)
entre els favorables a continuar-hi:
o accés al Mercat Únic
o una moneda unificada i amb reconeixement mundial
o importants inversions europees i d’altres països
o facilitar el turisme
o malgrat tot, és la regió més democràtica i més avançada socialment
el balanç resulta favorable a romandre-hi, alhora que a lluitar per recuperar els valors
fundacionals, tan malmesos actualment
en particular, hi ha força camí a recórrer en sostenibilitat, equitat, eficiència...

3.5 El sistema monetari






entre els arguments en contra de l’euro:
o divergència entre les economies del nord i del sud d’Europa
o necessitat de flexibilitat per adaptar el tipus de canvi a les variacions de la productivitat
relativa
en favor de l’euro:
o caràcter industrial de la nostra economia
o necessitat de proveir als inversors d’un marc estable a llarg termini.
un balanç favorable a l’euro no eximeix de denunciar que la creació de moneda depengui en bona
part de la banca comercial i per tant de reclamar un major control financer
cal pensar en la conveniència d’una “moneda social”, vàlida per a les transaccions internes,
anàloga a les monedes locals ja existents i que semblen guanyar força ràpidament

3.6 El sistema financer







per a la nostra economia, no sembla adequat el sistema financer espanyol resultant de la darrera
gran crisi, amb un elevat grau de concentració i una excessiva relació amb el poder polític
alternativament, caldria una xarxa territorial de caixes d’estalvi i inversió, generalment en forma
de cooperatives, que gestioni l’estalvi personal i familiar i inverteixi en les iniciatives empresarials
estratègiques en cada territori
per a les mitjanes i grans empreses, una xarxa de banca privada
un banc públic que actuï de banc central, estretament vinculat al Banc Central Europeu
una Borsa de Barcelona que respongui i faci visible el dinamisme de l’economia catalana

3.7 El sistema fiscal
3.7.1 Principis generals






hi ha consens en que l’actual sistema fiscal és socialment regressiu
igualment, en que hi ha un gran frau fiscal, per evasió i per elusió
a l’estat espanyol, els assalariats tenen un 50% del PIB, però aporten un 80% dels
ingressos fiscals
cal una fiscalitat més justa i redistributiva, basada en la simplicitat, la transparència,
l’equitat i la coresponsabilitat
un sistema fiscal que la ciutadania reconegui com a propi, on l’Estat sigui percebut com
un instrument eficient per gestionar els afers col·lectius

3.7.2 La pressió fiscal






la pressió fiscal és més baixa que la mitjana de l’Eurozona (6 punts menys que EU15)
de fet, la diferència és per les exempcions fiscals
per a la majoria, cal apujar-la per combatre la desigualtat i proveir els serveis socials
desitjables
tanmateix, per a la minoria “liberal” convé que sigui baixa i que la població obtingui en el
mercat els serveis que avui proporciona el sector públic
caldria contrastar si la pressió fiscal està correlacionada amb l’equitat i la prosperitat:
Suïssa, amb una baixa pressió fiscal, és força equitativa; els països nòrdics, amb una
altíssima pressió, fiscal tenen també una molt alta prosperitat

3.7.3 Les bases de la fiscalitat









per una major equitat, hi ha consens en:
o impostos directes progressius i prioritaris sobre els indirectes
o gravar més les rendes de capital que les del treball
tanmateix, la mobilitat del capital ha facilitat l’elusió i l’evasió fiscals i provocat una
competència fiscal:
o les rendes del capital ja són menys gravades que les del treball
o els mega-rics han passat a pagar molt pocs impostos
o sovint els augments d’impostos recauen en les classes mitjanes
gravar més els immobles (no poden desplaçar-se i son més difícils d’amagar) topa amb el
fet que som un país de propietaris d’habitatges
pel que fa a la fiscalitat de les activitats productives, s’hauria de tendir a la simplicitat i a
la màxima transparència:
o un sol impost indirecte (l’IVA)
o destinar obligatòriament una part dels beneficis a formació i una altra part a reserva
pròpia (per capitalitzar-les); impost de societats només sobre els beneficis
resultants
o bonificacions per participació directa en les polítiques públiques (projectes
estratègics impulsats per l’Estat....)
cas que existís la renda bàsica, hauria d’estar exempta d’impostos i amb un escalat
creixent sobre els ingressos addicionals per rendiment del treball
igualment exemptes les rendes de capital considerades estalvi (per exemple, un 10% dels
ingressos per rendes del treball)

3.7.4 Participar en la fiscalitat internacional


combatre els paradisos fiscals



donar suport a la taxa Tobin sobre les transaccions financeres

3.8 Els pressupostos públics




els pressupostos públics han de ser un clar reflex de les prioritats polítiques de la societat catalana
igualment, transparents i entenedors, fomentant la participació ciutadana en la seva elaboració
per exemple, estructurant-los en grans àmbits: serveis i prestacions a les persones; polítiques
dedicades al territori i a la sostenibilitat ambiental; sectors econòmics; serveis públics generals;
administració pública; deute públic...

ANNEX AL PUNT (1.4)
1.4 Un projecte ambiciós: un referent en l’àrea mediterrània
1.4.1 Un projecte ambiciós i il·lusionant
Catalunya ha mostrat en diversos moments de la seva història la voluntat i capacitat d’implementar
iniciatives capdavanteres en l’àmbit social, econòmic i cultural. Des del tombant de segle una part creixent
de la població ve denunciant obertament que les restriccions provinents de l’estat espanyol (en
infraestructures, finançament, normativa reguladora,...) suposen un fre a aquestes iniciatives de
desenvolupament, de manera que és imprescindible un salt qualitatiu en el nostre autogovern, la primera
manifestació del qual va ser l’Estatut del 2006, finalment frustrat pel TC.
Aquest salt qualitatiu en l’autogovern requereix en paral·lel una anàlisi en profunditat de la situació i de les
possibles millores en tots els aspectes del país, com fa 40 anys va fer el Congrés de Cultura Catalana, també
en un context de canvis polítics substancials. Més encara, si prou ambiciós és repensar de dalt a baix la
Catalunya que volem, ens plantegem fer-ho amb un horitzó ambiciós i il·lusionant: que sigui un referent
per al nostre entorn geogràfic i social.
1.4.2 L’Europa del Sud
En efecte, existeixen models de referència en l’Europa anglosaxona, la nòrdica, la central o la oriental.
Experiències que han obtingut èxits remarcables en àmbits econòmics, socials o culturals i que des de
moltes altres bandes s’analitzen com a potencials exemples a seguir, aconseguint imposar la seva
hegemonia intel·lectual o cultural.
En canvi, en l’Europa del sud actual estem mancats d’aquets referents. Només algunes experiències
efímeres o que no han arribat a implantar-se de forma efectiva. Ni tan sols candidats clars a ser-ho en un
futur immediat, bé per falta de capacitat, bé per falta de voluntat, que sovint és més d’imitar el nord que
no pas de liderar el sud.
Referent que podrien també ser-ho en part per al conjunt de l’àrea mediterrània, on prima la desorientació
i la frustració. Afegim que certes experiències aparentment exitoses en aquest entorn presenten aspectes
prou controvertits com perquè no siguin considerats models a seguir.
1.4.3 Solucions pròpies
No pertoca aquí d’analitzar les causes d’aquesta dissonància, que en altres èpoques històriques havia estat
a l’inrevés. El que importa és destacar que no es tracta simplement de traslladar les solucions vàlides per a
altres indrets, ja que són ben diferents les característiques i circumstàncies condicionants.
Per exemple, les circumstàncies climàtiques, geoestratègiques i de recursos naturals, que intervenen
directament en molts aspectes econòmics com producció alimentària (agricultura, ramaderia, pesca,...),
mineria, industrialització, comunicacions, energia, turisme, etc. Circumstàncies que també determinen en
bona mesura la distribució poblacional (concentració a la costa, manca de cursos fluvials,...), les necessitats
i subministraments bàsics (aigua, materials de construcció, aïllaments, reciclatge, ...) i un llarg etcètera.
D’altra banda, hi ha gran diferències en aspectes culturals i socials (com ara llengua, religió, demografia,
migracions,...), que igualment impossibiliten tractaments i solucions importades.
1.4.4 Un país mediterrani frontissa

La situació de Catalunya sembla especialment adequada ja que participa plenament d’aquestes
característiques mediterrànies, alhora que tradicionalment s’ha mostrat permeable a les influències de
més enllà (industrialització, gestió organitzativa, innovació,...).
De fet ja està recuperant una certa capitalitat mediterrània en alguns aspectes, com per exemple l’activitat
portuària (mercaderies, creuers,...). Igualment ja està exercint un cert paper frontissa en temes com ara la
logística o les comunicacions (corredor mediterrani,...).
Més en general, es pot dir que Catalunya, i en particular la seva capital Barcelona, s’ha guanyat en les
darrers 25 anys la credibilitat internacional per a exercir aquest doble paper, com mostren les inversions
estrangeres, la capitalitat de la Unió per la Mediterrània o les col·laboracions internacionals de molt
diversos tipus.
1,4,5 Les nostres potencialitats
Tot defugint cofoismes i sent conscients de les mancances i dificultats, hem d’apreciar les nostres
potencialitats que justifiquen les aspiracions anteriors. No hem de ser autocomplaents, però si constatar
que som un país, no només viable, sinó també amb altes possibilitats.
En efecte, a les potencialitats ja assenyalades es pot afegir que, des d’un punt de vista econòmic, disposem
de sectors productius potents i avançats, amb clares expectatives de consolidació i creixement. Alhora, des
d’un punt de vista social, resulta fins i tot sorprenent la nostra trama associativa extensa i assentada, que
potencia múltiples activitats de caràcter cultural, lúdic, folklòric, de conscienciació social i moltes altres. Es
podria allargar considerablement la llista d’instruments que justifiquen aquesta visió esperançadora.
Igualment, es podria abordar de forma sectorialitzada. Per exemple, el recent II Congrés de l’Esport Català
ha palesat la nostra potència en esports d’elit (motociclisme, natació sincronitzada, curses de muntanya,
hoquei sobre patins,...), però també en pràctica ciutadana i esport de base, així com en el sector productiu
vinculat a l’esport (indumentària, maquinària, sensors,...) que constitueix una part significativa del nostre
PIB. Igualment potser no és prou valorada la nostra magnífica producció de recerca, amb àrees
capdavanteres com ara biomedicina, supercomputació o fotònica.
En definitiva, en un hipotètic “dafo” els dos darrers quadrants (fortaleses i oportunitats) estarien força
plens. Un bon indicador en aquest sentit és el fet que el nostre país resulti atractiu per als turistes, per als
congressistes, per als inversors, per als professionals,...
1.4.6 Un país mitjà
Per ser un referent no cal ser gran. Fins i tot en certs aspectes és millor ser un país mitjà, com de fet ocorre
en altres àmbits geogràfics amb països de grandària demogràfica o econòmica semblant a la nostra.
Probablement és un reflex del principi de subsidiarietat, que fa aquesta mena de països més cohesionats i
emprenedors, més organitzats en la proximitat i la flexibilitat que no pas en la jerarquia i la uniformitat.
Ni podem ni volem ser una potència dominadora. Som com som (com tan bé ha analitzat Josep Fontana)
no pas per raons ètniques o messiànics, sinó pel esdevenir de mil anys de circumstàncies socials i
econòmiques. La nostra presumpta força s’ha de basar no pas en la “potestas” sinó en la “autoritas”: en els
valors, en l’eficiència,...
1.4.7 Un país basat en l’equitat
Com element primordial, el nostre model s’ha de basar en l’equitat. Catalunya s’ha de caracteritzar per la
defensa aferrissada dels drets socials, incloent la igualtat d’oportunitats, la justícia, l’equilibri territorial o
els serveis bàsics per al benestar, cosa que en particular requereix la divisió de poders i el seu control
constant. Tant important com aconseguir recursos suficients, és distribuir-los adequadament.
Sortosament no partim d’una situació catastròfica (violència, fallida econòmica...), circumstància que en
altres llocs ha fet fracassar projectes igualment esperançadors. Tenim i tindrem els recursos necessaris
(institucionals, econòmics,...) i la voluntat d’emprar-los equitativament. Molt en primer lloc per fer front a
la corrupció i a la desigualtat social que patim. De fet tenim ja experiències ben positives en el tercer
sector, en xarxes de cooperació o en plataformes solidàries.

En definitiva, no és forassenyat plantejar-nos, a curt o mitjà termini, objectius com la transparència total, la
integració de la immigració, la plena ocupació o la renda bàsica universal.
1.4.8 Un país basat en el coneixement
Igualment, volem ser un país basat en el coneixement, on prevalgui la racionalitat, l’educació, la cultura, la
recerca i la innovació. Parafrasejant l’Eudald Carbonell, cal socialitzar el coneixement, posant la ciència, la
tècnica i la cultura al servei i a l’abast de la ciutadania.
Naturalment, això afecta de forma especial al sistema educatiu: cal completar la universalització de
l’educació fins al nivell superior (professional o universitària); cal orientar l’ensenyament cap a la formació
integral i el sentit crític, més que no pas les competències professionals immediates; cal promoure la
formació continuada i el reciclatge; cal trencar la bretxa digital i el monolingüisme;...
Però també afecta a molts altres àmbits d’actuació com ara: que les lleis i les normes no vinguin
mediatitzades per creences o prejudicis; que les propostes polítiques respectin els substrats científics
(escalfament global, unitat de la llengua catalana,...); que el rendiment del sistema productiu es basi en la
innovació i no pas en la competència per preus; que es promogui la recerca com a eina bàsica per al
desenvolupament i el progrés; que la ciutadania tingui fàcil accés a totes les manifestacions culturals; que
els moviments socials i les associacions de base puguin disposar d’assessorament per orientar les seves
denúncies i reivindicacions.
1.4.9 El país que volem
En definitiva, un país que promogui el benestar de la seva ciutadania en base als valors de justícia i
solidaritat. Un país que promogui el progrés en base a la racionalitat. Un país plenament integrat en el seu
entorn, amb la consciència i la voluntat d’influir-hi. Un país que il·lusioni als qui en formen part i que es
guanyi el respecte dels altres.

ANNEX AL PUNT (2.7)
Impacte de la demografia a Catalunya
Montserrat Sagarra
(febrer 2018)
ABSTRACTE PREVI
La població a Catalunya s’ha reduït en un 0,3% de l’any 2011 i fins l’any 2017, a més s’ha produït un
envelliment poblacional on l’any 2016 l’edat mitjana fou de 42,3 anys. Per altra banda la dependència
senil de la població major de 65 anys envers la població entre 15 a 64 anys l’any 2015 fou del 27,8%.
Les dades de les projeccions futures en base a tres escenaris i en concret en l’any 2050, el rati de
dependència senil esta previst en un 52%, això representa que ara per 4 persones en la franja de
població activa hi ha 1 persona major de 65 anys, però l’any 2050 hi haurà 2 persones en la franja de
població activa i 2 persones majors de 65 anys. Aquests ratis de dependència senil seran similars a la
mitjana de l’UE.
L’estudi “The 2015 Ageing Report” de l’UE conclou en que la reducció de la població activa, encara que
es pugui alentir pel retard en la jubilació per les reformes de les pensions, i per la incorporació de
la població femenina, farà que a partir de l’any 2023 es produeixi un alentiment de la taxa d’ocupació.
La incorporació de la població femenina que en la actualitat en l’UE del 76,5% de taxa població activa
femenina, es passarà a un 80,1% en l’any 2060. Aquest increment serà per el impuls de mesures que
redueixin la bretxa salarial i que com a resultat la redueixin en un 8,2%, i per que es fomentin la
coresponsabilitat en les tasques de la vida familiar i la vida laboral, i a la vegada faciliti la recuperació
de la taxa de fertilitat. Fet que a Espanya, d’un 1,32 fills en l’any 2013 estar previst que s’arribi a un
1,55 fills l’any 2060.
Per assolir en el futur una millora en el creixement de la població, i com un element del creixement de la
població activa, cal afrontar el dèficit de natalitat a Catalunya. Pel que cal afavorir les condicions
laborals per gaudir de temps suficients per atendre la vida familiar, reduir la inseguretat laboral,
l’excessiva flexibilitat i els ínfims sous, i analitzar i emmirallar-se en les bones pràctiques d’altres
països com els nòrdics. A més la diversitat i la igualtat també són elements que caldrà reforçar en el
futur i sobre tot per l’any 2060, per complir amb la taxa d’activitat necessària amb el creixement esperat
de l’ocupació, pel que caldrà garantir la incorporació femenina a l’activitat i una política efectiva envers
els fluxos de migracions i retorn d’emigrants.
El pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aborda la perspectiva de la diversitat i la igualtat, amb
l’objectiu d’assolir una societat diversa i cohesionada, amb un horitzó final de plena ciutadania. El pla té
mesures d’actuació al voltant de la interculturalitat i de la igualtat d’oportunitats en el treball,
programes de benvinguda per famílies immigrants, com abordar l’exclusió social, actuacions per
persones refugiades, retorn de catalans emigrants, gestió de fluxos migratoris, serveis i xarxes de
primera acollida de persones immigrants i la creació de l’agència de les migracions a Catalunya.
Cal observar, analitzar i corregir les diferències envers la participació de les dones en el mercat de
treball, les quals actualment són la menor participació en la taxa d’activitat i d’ocupació, i una major
ocupació en el temps parcial. Tal com són les dades actuals, on les taxes de Mercat Laboral a Catalunya
(Idescat) en el quart trimestre del 2016, la taxa d’activitat (persones de 16-64 anys) pels homes 82,5 % i
dones 74,5%; la taxa d’ocupació (persones de 16-64 anys) pels homes 71% i dones 62,6%; la taxa de
temporalitat homes 22,1% i dones 21,6% i la taxa de temps parcial homes 8% i dones 21,6%
La llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes, aprovada en el Parlament de Catalunya
21/7/2015, (ara en recurs d’inconstitucionalitat pendent per determinats articles, i que afecten als
instruments per fer efectiva la igualtat en les empreses i la prevenció a l’assetjament sexual), la
norma ha de servir per orientar el treball en tots els àmbits socials i econòmics, a les empreses i les
administracions públiques. Des de la seva promulgació s’han realitzat tasques a Catalunya, per
promoure mesures en matèria d’igualtat de gènere, per la implantació de plans d’igualtat, per
l’eliminació de la bretxa salarial per raó de gènere i per la prevenció a l’assetjament sexual i per raó de
sexe.
Catalunya vol fer efectiva la igualtat en l’exercici dels drets i deures dels ciutadans i les ciutadanes, vol
acollir la ciutadania migrant de les persones nou vingudes i de les que retornen, pel que cal
desenvolupar els plans d’actuació previstos. Catalunya vol millorar la productivitat i l’excel·lència amb
tots els ciutadans i les ciutadanes en igualtat de condicions, pel que cal un model de relacions

laborals que faciliti la coresponsabilitat laboral i personal, i que corregeixi la bretxa salaria per raó de
gènere. Catalunya té que disposar dels instruments polítics, legislatius i organitzatius per desplegar les
demandes que tota la ciutadania reclama en els diferents àmbits de participació política i pública.
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SITUACIÓ DEMOGRAFICA ACTUAL I FUTURA A CATALUNYA
Els moviments demogràfic de la població en els darrers anys, que consisteix amb el saldo del
creixement natural més el creixement migratori, en els anys de crisi el saldo migratori ha sigut negatiu,
però a partir del 2015 es reverteix i passar a ser positiu.
%
població

Creixement

Creixement

total
13.545

total

2011

total
7.501.853

2012

7.515.398

-36.430

-0,48%

2013

7.478.968

-45.074

-0,60%

2014

7.433.894

-9.140

-0,12%

2015

7.424.754

23.578

0,32%

2016

7.448.332

28.799

0,39%

2017

7.477.131

0,18%

Font: IDESCAT
La taxa bruta de creixement natural anual 2011-2015, com la diferència entre naixements i
defuncions, doncs la situació de creixement s’ha reduït en els darrer cinc anys 2 punts, amb un fort
dèficit en les comarques interiors, sobretot Alt Pirineu i Terres de l’Ebre, i amb un moderat creixement a
les Comarques Gironines i del Camp de Tarragona:

2011 2012 2013 2014 2015
Catalunya
Metropolità
Comarques Gironines
Camp de Tarragona
Terres de l'Ebre
Ponent
Comarques Centrals
Alt Pirineu i Aran
Penedès

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

Font: IDESCAT

L’any 2015 el saldo migratori extern fou positiu amb un creixement de 12.891 persones, que facilitaren el
manteniment de la taxa de creixement, després d’anys negatius.

Migració amb
l'estranger.
Immigracions

Migració amb
l'estranger.
Emigracions

Migració
amb
l'estranger.
Saldo

2015

113.990

101.099

12.891

2014

99.543

122.366

-22.823

2013

85.908

140.971

-55.063

2012

92.625

139.732

-47.107

Font: IDESCAT
L’estructura de població 2012-2016, en l’any 2016 l’edat mitjana era de 42,3 anys, el gruix de la
població de 15 a 64 anys representa el 66%, i els menors de 15 anys es manté els darrers anys en
el 16%. L’índex d’envelliment és de 116, població superior a 65 anys sobre el total de població sense els
menors de 15 anys. La població depenent és d’un 52% (població < 65 anys i >15 anys).

2012

2013

2014

2015

2016

De menys de 15 anys

15,8

15,9

15,9

16,0

15,9

De 15 a 64 anys

67,2

66,7

66,1

65,7

65,6

De 65 anys i més

17,1

17,4

17,9

18,3

18,5

Població per grups quinquennals d'edat (%)
Població per grans grups d'edat (%)

Indicadors d'estructura d'edats
Índex d'envelliment (1)

108,2 109,8 112,6 114,6 116,0

Índex de sobreenvelliment (2)

14,7

15,0

15,3

15,7

16,1

Índex de dependència juvenil (3)

23,5

23,8

24,1

24,3

24,3

Índex de dependència senil (4)

25,4

26,2

27,1

27,8

28,1

Índex de dependència global (5)

48,9

50,0

51,3

52,1

52,4

Índex de recanvi de la població d'edats actives (6)
Relació de nens per dones en edat fèrtil (7)

118,0 119,7 118,7 117,3 116,2
23,6 23,4 22,8 22,4 21,9

Edat mitjana de la població

41,2

41,5

41,8

42,1

42,3

(1) població de 65 anys i més per 100 habitants de menys de 15 anys.
(2) població de 85 anys i més per 100 habitants de 65 anys i més.
(2) població de menys de 15 anys per 100 habitants de 15 a 64 anys.
(3) població de 65 anys i més per 100 habitants de 15 a 64 anys.
(4) població de 65 anys i més i de menys de 15 anys per 100 habitants de 15 a 64 anys.
(5) població de 60 a 64 anys per 100 habitants de 15 a 19 anys.
(6) població de 0 a 4 anys per 100 dones de 15 a 49 anys.
Font: IDESCAT
La població total de Catalunya a 31/1/2016 fou de 7.448.332 persones, on a l’àrea metropolitana viu el
64%, les dones representen el 51% i els homes el 49%.El repartiment de la població total de Catalunya a
l’any 2016 per franges d’edat, té un comportament bastant homogeni, encara que les Terres de l’Ebre i Alt
Pirineu i Aran la població de 65 i més superior:

0-15 16-24 25-44 45-64 65 y más

Catalunya
Metropolità
Comarques Gironines
Camp de Tarragona
Terres de l'Ebre
Ponent
Comarques Centrals
Alt Pirineu i Aran
Penedès

17%
17%
18%
18%
15%
17%
17%
15%
18%

9%
8%
9%
9%
8%
9%
8%
8%
8%

29%
30%
29%
30%
28%
29%
28%
29%
29%

27%
27%
27%
27%
27%
27%
27%
29%
27%

18%
19%
18%
17%
22%
19%
19%
20%
17%

Total

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Font: IDESCAT

La població total de Catalunya a 31/1/2016 fou de 7.448.332 persones. les projeccions futures estan
realitzades en tres escenaris, per l’ any 2050 en un escenari mitjà s’ espera un creixement del 6.5%. Aquest
creixement té un comportament segons les edats, ja que la població de més de 65 anys pot créixer un
80%, en detriment de la població no depenen, entre els 16-64 anys que es redueix en un 8.5%. Per
altra banda, l’index de dependencia que l’any 2015 és de 52.1 per l’any 2050 es preveu 81.2

2015
escenari sota
escenari mitjà
escenari alt
2020
escenari sota
escenari mitjà
escenari alt
2025
escenari sota
escenari mitjà
escenari alt
2030
escenari sota
escenari mitjà
escenari alt
2040
escenari sota
escenari mitjà
escenari alt
2050
escenari sota
escenari mitjà
escenari alt

de 0 a
15

anys
%

1.235.5
1.247.5
9
3
1.257.9
0
1.108.0
1.179.0
7
8
1.235.5
3
942.6
1.073.3
5
7
1.181.0
3
808.7
1.002.4
7
4
1.169.8
4
798.9
9
1.074.7
6
1.354.1
0
778.8
1.112.6
5
9
1.480.3
9

16,
16,
9
9
16,
9
15,
16,
8
1
16,
3
13,
14,
6
41
5
11,
13,
9
3
14,
3
12,
1
13,
8
15,
2
12,
51
4
15,
4

de 16 anys de 65 anys més
a
% i
%
64
4.747.29 64,
1.349.93 18,
4.788.84
64,
1.354.55
18,
0
7
8
4
3
8
4.831.41 8
64,
1.359.41 3
18,
8
9
3
3
4.488.66 63,
1.437.33 20,
4.703.37
64,
1.460.34
19,
7
8
7
4
4
1
5
9
4.879.27
64,
1.481.54
19,
2
2
2
5
4.410.47 63,
1.556.88 22,
4.758.23
1.602.43
21,
7
86
2
5
0
4
3
6
5.051.78
64,
1.644.22
20,
8
1
1
9
4.301.86 63,
1.697.04 24,
4.774.89
63,
1.773.14
23,
5
2
6
9
8
2
5.192.15 2
63,
1.843.33 5
22,
5
3
9
5
3.787.95 57,
2.001.11 30,
9
5
4
4
4.545.87
58,
2.175.96
27,
1
3
9
9
5.242.52
58,
2.341.20
26,
1
7
9
2
3.352.55 53,
2.114.37 33,
4.381.27
55,
2.445.21
30,
3
7
9
9
2
2
3
8
5.365.62
55,
2.769.01
28,
8
8
0
8

total
7.332.81
7.390.93
9
7
7.448.73
9
7.034.07
7.342.80
6
0
7.596.34
7
6.910.01
7.434.03
7
3
7.877.04
7
6.807.68
7.550.48
9
0
8.205.34
3
6.588.06
9
7.796.60
5
8.937.83
2
6.245.78
7.939.17
4
6
9.615.03
3

Font: IDESCAT

Com a conclusió la població ha reduït en els darrers cinc anys el seu creixement en dos punts, això
representa el voltant d’ un menor creixement en 149.000 persones, el resultat ha sigut que la
població s’ hagi reduït del 2017-2011 en 24.722 persones.

PROJECCIONS I CONSEQÜÈNCIES DE L’ENVELLIMENT DE LA POBLACIÓ A L’UE

La comissió europea en l’ any 2015 va realitzar “The 2015 Ageing Report. Economic and budgetary
projections for the 28 EU member states (2013-2060)”, l’esmentat estudi de projecció pressupostària a
llarg termini va ser un mandat d’ ECOFIN al Comitè de Política Econòmica (EPC) per realitzar un
conjunt de projeccions pressupostàries per a l’ any 2015, sobre la base d’una projecció de
població d’Eurostat. Sobre les bases demogràfiques es van afegir les despeses per cobrir les
pensions, l’assistència sanitària, cures de llarga durada, educació i prestacions per desocupació. Les
projeccions varen servir per facilitar una varietat de debats de polítiques a nivell de la UE, incloent
els objectius globals d’Europa de l’Estratègia 2020 per assolir un creixement intel·ligent, sostenible i
integrador, a més en els anàlisis es va incloure el impacte d’envelliment de la població en el mercat
laboral i el potencial de creixement econòmic.

Les tendències demogràfiques, segons l’esmentat estudi, van revelar que Europa s’està convertint en
un espai feble en termes de creixement, encara que hi ha diferències entre els diferents països de l’UE.
La població any 2013 fou de 507 milions de persones i s’ espera pel 2060 sigui de 523 milions. Pel
que fa als canvis poblacionals les taxes globals de fecunditat es preveu un augment en la projecció a
partir de l’ any 2060 i fins

llavors hi haurà un fort manteniment de la taxa de reposició natural. Per altra banda s’espera que
hi hagi un gran augment de l’esperança de vida, augmentant en 7,1 anys pels homes i en 6 anys per
les dones fins l’any 2060. Respecte els fluxos migratoris nets es preveu que hi hagi un augment
de 1.364.000 en 2040, i, posteriorment una disminució de 1.037.000 persones en l’any 2060.

Com a conseqüència de les característiques demogràfiques es produirà un gran canvi en els grups
d’edat, les persones en dependència senil (+65 en relació els 15-64 anys) de l’actual 27,8% es podrà
arribar a l’any 2050 en el 50,1%, a Catalunya any 2015 és del 28,1% i l’ any 2050 pot ser del 51,6%.
Això implicarà que l’UE dels actuals quatre persones en edat de treballar per una persona major de 65
anys passaria a dues persones en edat de treballar.

Respecte a les projeccions de la població activa es mostra un augment de les taxes de participació
en la població activa, centrat en les persones majors de 50 anys. Aquest darrer efecte és un
efecte combinat per la creixent incorporació de les dones en el mercat de treball, i juntament per
l’impacte esperat de les reformes de les pensions per allarga l’edat la vida laboral. Com a
conseqüència la bretxa per gènere es projectarà en una substancial reducció per una augment de la
població femenina ocupada del 76,5% al 80,1% en l’any 2060.

L’oferta de treball es reduirà en comparació a les tendències projectades de la població, ja que hi
haurà una estabilització entre l’any 2013 i fins l’ any 2023, preveient-se una disminució del 8.2%
entre l’any 2023 i 2060, això afectarà a 19 milions de persones, la disminució del treball suposarà una
augment de l’atur.

L’evolució demogràfica tindrà el següent impacte en el mercat laboral, segons quadre:
 2007-2011, l’edat de treballar és creixent, però l’ocupació és lenta ja que la crisi financera i
econòmica pesa sobre les perspectives laborals durant aquest període.
 2012-2022, augment de la taxes d’ocupació que es compensa la disminució de la població en
edat de treballar, disminució de la generació del baby boom que entre a la jubilació, és
redueix les taxes d’atur, augment de la taxa d’ocupació femenina i impacte de les reformes
per prolongar l’edat de jubilació.
 A partir del 2023, es produeix un efecte d’envelliment de la població, l’augment previst de les
taxes d’ocupació és més lent, com a tendència s’incrementarà l’ocupació femenina i el
impacte de les reformes de les pensions serà molt menys pronunciat, pel que s’inicia un
camí on la població en edat de treballar i el nombre de persones ocupades cauran durant la
resta del període.
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En el conjunt de l’UE la taxa potencial de creixement mitjà anual del PIB en l’
escenari
base romandre bastant estable a llarg termini, encara que molt menor que en
dècades anteriors. Durant tot el període 2013-2020, les possibles taxes
mitjanes de creixement del PIB a l’UE es preveu que sigui de l’1,4%. Les fonts de
creixement del PIB alteraran dràsticament al llarg de l’horitzó de projecció, el
treball farà una contribució positiva en el creixement a l’UE fins la dècada de
2020, i a partir de llavors esdevindrà negatiu, no obstant el creixement seran
impulsats per l’augment de la productivitat en el treball.

Les projeccions pressupostàries mostren que l’envelliment de la població
planteja un repte per les despeses públiques, les mateixes estaran més
relacionades amb les pensions, la cura de la salut i la cura a llarg termini. No
obstant segons les previsions les despeses de pensions projectes fins el 2040
seran del nivell del 2013, i amb més caiguda fins el 2060. La despesa en educació
mantindrà sense canvis fins 2060. En resum hi ha una considerable varietat en
tots el Estats Membres de l’UE, sobretot per la diversitat de les pensions
públiques.

L’envelliment de la població és un fenomen que també es desenvolupar fora
de l’UE, amb tendències similars en altres parts del mon, en particular Japó, Xina
i Estats Units. Només es preveu augments de població a Àfrica. Pel que fa
l’estructura d’edat en les projeccions de l’ONU es pot veure que Europa és
actualment la més antiga i amb major dependència de la vellesa i romandrà així
fins el 2060. Excepte a Àfrica s’estima que el ratis de vellesa esdevinguin similar
als de l’UE.
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DÈFICIT DE NATALITAT A ESPANYA.
El dèficit de natalitat, segons l’estudi “el déficit de natalidad en Europa, la singularidad del caso
español” de la Colección Estudios sociales nº 36 de la Obra Social La Caixa”, es caracteritza per una
davallada de la taxa de fecunditat, després d’un període d’alta natalitat després de la segona
guerra mundial, no obstant per països ha tingut comportaments diferents, ja que alguns països
europeus, com RU, Holanda i països nòrdics s’ha conquerit un equilibri en la taxa de fecunditat.

La major preocupació envers la davallada de la natalitat són els seus efectes en l’envelliment de la
població, pels seus efectes negatius en el creixement del PIB i el creixement del rati de
dependència. Per altra banda l’ explicació de que alguns països del nord d’ Europa tenen taxes de
natalitat superiors és conclou segons l’estudi esmentat té dues importants premisses, “en primer
lloc, són fonamentals els canvis en les relacions de gènere a fi de garantir una major igualtat –no
només en les parelles i les famílies, si no també en l’esfera pública- y, en segon lloc, les condicions
que regulen les relacions laborals i el mercat de treball són més importants que els assolits fins ara”.
En cas particular d’Espanya “la principal dificultat de les dones no és la maternitat en sí, sinó en la
progressió més allà del primer fill”, aquesta qüestió emprar en el fill únic és idèntica amb parelles
en situació de matrimoni o cohabitació, per tant una reducció de matrimonis no suposa una
disminució de la natalitat.

Les condicions d’ocupació són la principal característica en el dèficit de natalitat, pel que una taxa
desocupació elevada, i la inseguretat laboral (sobre tot en els joves) són les principals barreres.
També hi ha altres qüestions relacionades com facilitar la flexibilitat laboral o el poder conciliar vida
laboral amb vida familiar. Un element d’èxit en els països escandinaus ha sigut el treball a temps
parcial i en general en el sector públic, no obstant altre element d’èxit ha sigut afavorir la
coresponsabilitat dels pares i la seva implicació en las tasques de la vida familiar i dels fills.

Per altra banda un element cap dalt per l’anàlisi demogràfic sigui la igualtat de gènere, tant en les
relacions familiars com en les relacions socials, cal aprofundir en els valors igualitaris de gènere per
assolir nous reptes en matèria de natalitat i per tant cal dotar-se d’instruments normatius dins la
societat. Comparant la situació del països escandinaus on la igualtat ha sigut un pilar per
desenvolupar la natalitat, per països anglosaxons ha sigut la població de baix nivell socioeconòmic
amb una predominant de immigrants.

Les polítiques públiques poden resultar eficaces en la millorar de la natalitat, les mesures legislatives
poden influir en el canvi d’hàbits del patró familiar; també seria adient desenvolupar una
reformulació de responsabilitats privades i col·lectives envers les polítiques familiars i per tant
cal desenvolupar un sistema suport a les famílies, ampliar els permisos de maternitat i de
paternitat, millora l’oferta d’escoles per menors de 0-3 anys, introduir suports a la natalitat com el
xec-bebè de forma adequada.

Per tant cal aprendre de les bones pràctiques dels països nòrdics, on les prestacions familiars
són generosos ja que parteixen del supòsit de que els fills són un bé social i que cal garantir la
seva salut i educació, i cal ser suportats entre tota la societat.

Dins l’àmbit de les relacions laborals cal reduir la taxa desocupació i la temporalitat, facilitar la
conciliació vida familiar i vida laboral, reduir els efectes de la contractació a temps parcial,
reordenar la jornada laboral, ampliar els permisos de maternitat i de paternitat, a Dinamarca
els permisos són de 9 mesos, fomentar la coresponsabilitat dels pares en les tasques familiars, en
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una enquesta realitzada a Suècia els permisos de paternitat són un element positiu per assolir la
natalitat d’un segon fill.

Actualment hi ha un compromís de les dones amb l’educació i la seva trajectòria professional
per que cal adaptar-se a la nova realitat, ja que un model masculí sustentador i de família
tradicional aconseguirà mantenir el dèficit de natalitat.

Segons l’estudi “The 2015 Ageing Report. Economic and budgetary projections for the 28 EU
member states (2013-2060)”, de la Comissió Europea, en les projeccions demogràfiques per
Espanya es suposa una gradual recuperació de la taxa de fertilitat: 1.32 fills en l’any 2013 a 1.55
en l’any 2060. Això suposaria unes taxes inferiors a les d’altres països de l’UE. En aquest mateix
estudi, l’esperança de vida dels homes creixerà en 6 anys i per les dones en 4,8 anys en l’any
2060. P e l q u e f a a la immigració que actualment a Espanya té un saldo negatiu, aquest
s’inverteix a partir 2025 amb unes entrades de 300.000 i en una reducció suau al final 2060. No
obstant les esmentades dades tenen una projecció diferent amb les dades del INE. Les dades de
dependència per Espanya són 29.7% l’any 2014 i la previsió 50.1% l’any 2070.

El deteriorament del factor demogràfic a la variació del indicador del cost financer del sistema de
pensions, esta previst a partir del 2015 un deteriorament entre 2 i 3 punts, a partir de l’any 2040
la situació comença a millorar ràpidament, de manera que el impacta demogràfic passar a ser
positiu en l’any 2050 i endavant.
PROPOSTES EN EL PLA DE CIUTADANIA D’ESPANYA

Pla estratègic de ciutadania e integració 2011-2014, elaborat pel Ministeri de Treball i Immigració,
ha tractat de fer efectius els principis d'igualtat, ciutadania i interculturalitat i crear un marc de
cooperació i governança on poder inserir iniciatives de les diferents administracions públiques i de
la Societat Civil. Si bé la formulació i disseny en termes conceptuals gaudeix d'àmplia acceptació i
reconeixement, en canvi a la seva gestió i seguiment mostra aspectes millorables.

La integració social és un procés bidireccional, d’adaptació mútua i d’acomodació, que afecte a la
ciutadania, tant als espanyols com d’origen estranger, és un procés multidimensional i complex
que planteja reptes polítics i pràctics que cal afrontar. Les esmentada concepció es contraposa a la
idea que la integració és nomes responsabilitat de les minories.

El pla esta inspirat en quatre principis de l'acció estratègica que proposa les actuacions a
desenvolupar i fomentar:
 El principi d'igualtat i no discriminació, que implica l'equiparació de drets i obligacions de la
població immigrant i espanyola, dins el marc dels valors constitucionals bàsics.
 El principi de ciutadania, que implica el reconeixement de la plena participació cívica,
social, econòmica, cultural i política dels ciutadans i ciutadanes immigrants.
 El principi d'inclusió, que implica la creació de processos que portin a superar els
desavantatges socials, econòmiques, personals i culturals i permetin que s'estigui en condicions
de gaudir dels drets socials i exercir la participació ciutadana superant l'estatus de persona
assistida i l'estigmatització que comporta la pobresa, la marginació i l'exclusió.
 El principi d'interculturalitat, com a mecanisme d'interacció positiva entre les persones de
diferents orígens i cultures, dins la valoració i el respecte de la diversitat cultural.
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Un dels instruments per desenvolupar el Pla estratègic de ciutadania e integració 2011- 2014,
elaborat pel Ministeri de Treball i Immigració, fou l’execució de grans programes interregionals
d’àmbit estatal en vocació plurianual, el seu desenvolupament hi havia previst la participació de
les administracions europea, estatal, comunitats autonòmiques, àmbits locals, ONG, empresaris i
sindicats que desenvoluparien actuacions segons les seves competències i utilitzarien diferents
instruments financers com convenis, subvencions o gestió directe. Cal assenyalar que els programes
previstos eren:
 Programa de gestió de la diversitat en l’empresa, ja que el mercat laboral és un dels espais més
significatius per la integració en la societat.
 Programa de promoció de la Convivència Ciutadana Intercultural en els barris de les ciutats, els
elements que incorporaria la regulació del conflicte, la igualtat de tracte, la construcció d’espais
de sociabilitat, els drets socials i la participació comunitària.
 Actuació per l’aprenentatge de les llengües que es pogués avançar amb l’elaboració d’un
currículum de referència, la formació i qualificació, i l’acreditació i reconeixement de
l’ensenyament.
 Actuació integral contra el racisme i la xenofòbia, promoure actuacions per vetllar per la
prevenció, facilitar la denúncia i assistència a les víctimes, hi havia previst la creació d’oficines
antidiscriminació.
 Programes de formació els agents públics i agents socials que intervinguin en cada àmbit.
 Intervenció comunitària intercultural per entitats socials, facilitar la col·laboració i assumir
tasques d’actuacions de gestió de la diversitat i vinculat en el pla de barris.
 Programes per fomentar la participació ciutadana i l’associacionisme entre les població d’origen
estranger, per consolidar els seus mecanismes existents i fomentar la seva participació.
 Desenvolupar sistemes d’indicadors d’integració de convivència i ciutadania.

Aquest Pla estratègic de ciutadania e integració 2011-2014, elaborat pel Ministeri de Treball i
Immigració cal analitzar els seus resultats i desenvolupar un nou pla. A nivell de Catalunya en procés
participatiu de l’Octubre 2016 hi ha un pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020, el qual
desenvolupar de forma més por memoritzada les qüestions plantejades en el pla d’àmbit espanyol.

PROPOSTES A DESENVOLUPAR A CATALUNYA: DIVERSITAT I IGUALTAT

DIVERSITAT

Tal com ha sigut esmentat existeix a Catalunya un “Pla de Ciutadania i de les migracions 20172020”, que en Setembre del 2017 estava en fase de procés participatiu, el pla depèn del
Departament de treball, afers socials i famílies de la Generalitat de Catalunya, a través de la
Secretaria d’Igualtat, Migracions i ciutadania. El pla parteix de que “Catalunya és un país
d’Immigració i ho seguirà sent. Els agents implicats hem d’implicar-nos-hi i treballar des del diàleg
i el consens”.

El pla parteix del Pacte Nacional per a la immigració de l’any 2008, que analitzant la transformació
demogràfica viscuda durant la dècada anterior va establir un marc estratègic d’actuació, el qual
actuava envers tres eixos: la necessitat d’adaptar fluxos i legalitat, adaptar els serveis públics a la
societat diversa i establir un model de convivència basat en l’equilibri entre integració i diversitat.
Aquest últim consensuava un model català de convivència basat en el respecte a la diversitat i el
consens al voltant dels valor de la cultura pública comuna: els drets democràtics, els drets
humans i els valors de la igualtat i el pluralisme, en aquest darrers el respecte el drets de les dones,
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el reconeixement del plurilingüisme i del català com a llengua comuna i l’accés als serveis públics.

A Catalunya la DIVERSITAT, segons el Pla de Ciutadania i de les migracions 2017- 2020, es vol
abordar des de la perspectiva de l’interculturalisme, on el seu objectiu és el desenvolupament d’una
cultura pública comuna basada en els valors de la democràcia, la llibertat i la defensa dels drets
humans en un marc de respecte de la diversitat cultural, de vivència positiva d’aquesta diversitat i de
foment de la interacció, per tant des d’una perspectiva fonamenta en l’acomodació mútua dels
diversos grups culturals que conviuen en una mateixa societat, a través d’un diàleg permanent i en
pla d’igualtat que ajuda a afrontar els reptes derivats de la convivència.

A Catalunya es vol una societat diversa i cohesionada, segons el Pla de Ciutadania i de les
migracions 2017-2020, pretén aconseguir amb les polítiques de ciutadania i migració un acolliment i
una integració dins la societat catalana de totes les persones nou vingudes o que retornen, amb un
horitzó final de plena ciutadania. Pel que es desenvoluparan les polítiques per assolir els quatre
eixos estratègics:
 Compromís amb una cultura comuna en una societat cohesionada.
 Polítiques per a la igualtat en la diversitat.
 Acollida de les persones refugiades que arriben a Catalunya.
 Gestió integral de les polítiques de ciutadania i migracions.
A més cada eix desenvolupar varies línies d’actuació en total seran 15 línies d’actuació i 44 programes
d’actuació, a continuació es faciliten les línies i les possibles actuacions:
 Compromís per un model de convivència basat en l’interculturalisme, desenvolupar una marc
teòric compartit i mesures legislatives com una llei d’igualtat i no discriminació.
 Visibilitat de la diversitat com un valor que enriqueix la societat, desenvolupar una banc de
recursos per la interculturalitat, promoció de l’associacionisme de les persones immigrades i
garantir suport social a les dones immigrants, desenvolupar un banc de persones expertes o
referents i elaborar un informe anual de presència pública de la diversitat cultural.
 Formació per a la prevenció de les discriminacions i el racisme, programes adreçats els
empleats públics i representants institucionals, formació en prevenció de discriminacions i
racisme, en drets de llibertat religiosa i la seva gestió.



Ciutadania activa contra les discriminacions i el racisme, creació de xarxes i espais lliures de
racisme.



Lluita contra la islamofòbia i l’extremisme violent amb l’objectiu de prevenir, detectar i
intervenir en processos de radicalització, fent actuacions de promoció del diàleg interreligiós i
accions educatives en els centres escolars.
Creació de l’oficina o xarxa de punts d’informació per a la no discriminació i per vetllar pels
drets i deures de la ciutadania.
Promoció de l’exercici dels drets de ciutadania en sector més vulnerables, vetllar per la igualtat
de drets en els processos de selecció de treball, detecció de la violència masclista entre dones
joves, protocol de prevenció de la mutilació genital femenina i pla contra les matrimonis forçats.
Igualtat d’oportunitats en el treball per a les persones immigrants per tal de millorar la seva
ocupabilitat, accions de formació de la llengua catalana, accions per a joves menors de 30
anys, accions per vetllar situacions de irregularitat sobrevinguda, reconeixement de
qualificacions i titulacions professionals pers persones immigrants.
Programes de benvinguda a l’escola a les famílies immigrades, reforç escolar presencial als
centres educatius d’alta complexitat, itineraris de rescat acadèmic per a alumnat en risc
d’abandonament dels sistema educatiu, formació de perfils dinamitzadors de reforç escolar i
lleure, plans de dinamització del temps educatiu no lectiu, mentorització social en secundària
post-obligatòria als centres educatius en particular els d’altra complexitat, promoció de les
bones pràctiques a l’entorn de l’èxit educatiu de fills i filles de famílies immigrades i promoure la
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interculturalitat a l’escola promovent equips i persones que reflexin la diversitat de l’entorn
social en particular de persones d’origen immigrant.
Plans per abordar l’exclusió social severa en col·lectius vulnerables vinculats a la venda
ambulant il·legal i l’explotació sexual de les dones.
Garantir que les persones immigrants un accés als serveis públics en igualtat de
condiciones i amb els servies d’interpretació lingüística,
Facilitar l’alfabetització i la promoció de la llengua catalana a les persones nou vingudes.
Elaborar programes i actuacions específics per les persones refugiades que arriben a Catalunya,
treballar en els fòrums internacionals sobre protecció internacional, actuar en la cooperació
internacional en territoris emissors de refugiats i donar
suport a l’acció del voluntariat i a les ONG, accions especifiques per a refugiats en necessitats
especifiques com malalties greus i estudiants universitaris, accions per la reubicació i
reassentament de refugiats vetllant per actuar en la quota corresponent d’acollida, disposar
dels recursos habitacionals, protocols d’operativitat per les persones acollides i desenvolupar
accions de sensibilització a la societat.
Desenvolupar recursos i programes per les persones catalanes emigrants, el retorn voluntari
de les persones immigrants, i el retorn de catalans emigrants i els seus descendents.
Gestionar els fluxos migratoris, determinant els contingents amb contracte en origen i
actuacions de protecció especifiques pels esmentat col·lectius.
Fer una monitorització dels processos d’estrangeria, com el internament i l’expulsió d’estranger
en situació irregular, expedició d’informes i autoritzacions administratives per a persones
immigrades, facilitar serveis d’informació i assessoria especialitzada presencial en el processos
d’immigració.
Facilitar serveis i xarxes de primera acollida de les persones immigrants, accions per facilitar el
reagrupament familiar i formació professional a tècnics d’integració social i prestació de serveis
de primera acollida.
Desenvolupar nous instruments de gestió de les polítiques de ciutadania i mobilitat
internacional, promoció de canvis legislatius, millora de la relació institucionals en matèria
d’estrangeria i refugi, crear una agència de les migracions a Catalunya i desenvolupar una
observatori de la ciutadania i les migracions a Catalunya, per l’elaboració d’informes que
facilitin el desenvolupament de les polítiques de ciutadania i mobilitat internacional.

Catalunya vol fer efectiva la igualtat en l’exercici dels drets i deures dels ciutadans i vol acollir la
ciutadania migrant del nou vinguts i de les persones que retornen amb l’objectiu de gaudir de la
plena ciutadania. Catalunya disposar d’instruments polítics i organitzatius propis per el
desplegament de les seves polítiques, en aquest moments es vol avançar i construir un marc
normatiu específic i d’acords socials i polítics propis per l’execució de les polítiques i és vol disposar
d’ una Agència de les migracions a Catalunya.

IGUALTAT

El 21/7/2015 el Parlament de Catalunya va ser aprovar la llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i
homes, d’ ençà a les hores el departament de Treball, Afers Socials i Família ha donat suport a prop
de 4.000 empreses i entitats per incorporar mesures d’igualtat a les seves organitzacions.

La llei esmentada insta els poder públics a dur a terme polítiques i actuacions que ajudin a superar
el fenomen de la desigualtat, que “situa a les dones en una situació de subordinació i
desavantatge social i econòmic respecte els homes i que impedeix que les dones exerceixin
plenament llurs drets com a ciutadanes”.
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Característiques d’ocupació a Catalunya de les dones estar vinculat a un fort desequilibri i
desigual mercat de treball, això vol dir una menor taxa d’activitat, més atur, majors dificultats per
a trobar feina, major inactivitat per tasques de la llar o major taxa de treball a temps parcial, en són
alguns exemples:
Resum dades EPA Catalunya, 4º trimestre 2017
Taxa d’activitat total
Taxa d’ocupació total
Taxa d’atur total
% persones ocupades a temps parcial/temps total
% persones assalariades temporals/assalariades totals
% persones aturades que fa més de dos anys que cerquen feina

homes
67 %
59 %
11,9%
6,7 %
19,6%
34,1%

dones
56,8%
49,1%
13,5%
22,2%
23,6%
31,5%

total
61,7%
53,9%
12,6%
14 %
21,6%
32,8%

D’entre les desigualtat destaca la bretxa salarial, que es situa al voltant del 24% a Catalunya i
que comporta la percepció de menors rendes i prestacions en el present i en el futur i, en
conseqüència, una major exposició femenina al risc de la pobresa.

Enquesta anual estructura salarial a Catalunya
Guany mig anual (any 2015)
% salari dones/ salari homes

homes
27.514 €

dones
20.947 €
24%

total
24.322 €

Per l’UE i per Catalunya la igualtat d’oportunitats de dones i homes constitueix un principi
ineludible sobre el que s’ha de fonamentar una societat moderna que assoleixi la justícia i la
cohesió social i envers el pilar on s’han de vertebrar les polítiques i actuacions governamentals
i de la societat civil.

La llei 17/2015, que fou aprovada el 21 de Juliol del 2015 i estimat el recurs d’inconstitucionalitat
pels articles 33, 36, 39, 40, 41 i 44 que afecten als instruments per fer efectiva la igualtat en les
empreses i la prevenció assetjament sexual, hauria tingut que ser el patró de referència de les
intervencions publiques i de la societat envers la equitat de gènere, la norma per orientar el treball
en tots els àmbits socials i econòmics, en les empreses i les administracions públiques, fent esment
especials en el articles que fan referència als plans d’igualtat, la promoció d’igualtat de tracte i
d’oportunitats,
A nivell de la Direcció General d’Igualtat la seva funció és “planificar i impulsar plans de suport i
accions a les empreses i entitats públiques i privades destinades a incorporar la igualtat de tracte i
oportunitats en les seves organitzacions”.

A partir de la promulgació de la llei 17/2015 s’ha facilitat a les empreses i els agents socials
serveis d’informació i assessorament en ínia i presencials de caràcter permanent sobre normativa
en matèria igualtat, implantació de plans i mesures d’igualtat, prevenció i actuació davant
l’assetjament sexual i per raó de sexe, organització del temps de treball, comunicació no
sexista, entra d’altres. S’han realitzat més de 91 accions formatives i han participat uns 3.250
persones professionals. Cal destacar la “guia pràctica de diagnosi d’igualtat i Eina de seguiment i
avaluació de plans d’igualtat”, i també un “protocol per a la prevenció de l’assetjament sexual i per
raó de sexe” i la “guia per a l’elaboració del protocol” (adreçada a Pimes), i per concloure que
actualment s’està elaborant “guia per a la igualtat de retribució entre dones i homes per un treball
d’igual valor”.
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Segons el registre de plans d’igualtat que va ser una aportació de la llei 17/2015 s’han registrats
125 plans d’igualtats i beneficien a 110.000 persones treballadores.

A nivell institucional hi ha un contracte programa entre el departament de treball, afers social i
famílies i els ens locals, per 2016-2019, per coordinar les actuacions a 106 ens locals (ajuntaments,
consell comarcals i altres) que facilitaran la implantació de mesures d’igualtat a les 947
administracions locals del nostre país.

Relacionat amb la bretxa salarial de gènere en el informe sobre “la situació de desigualtat salarial
a Catalunya entre homes i dones” elaborat en Febrer 2017 per la Generalitat. Entre les
desigualtats, destaca que les dones perceben, en general, una menor remuneració que els
homes, fet que comporta menors rendes per al col·lectiu femení tant en el present com en el
futur, atès el seu lligam amb les prestacions de jubilació futures, i una major exposició al risc a la
pobresa.

Respecte a les raons de la bretxa salarial cal destacar el treball a temps parcial involuntari; la
concentració de les dones en activitats de salaris de menys valors, com el serveis on representen el
55% de la població ocupada femenina, en la indústria el 27,9% i menys del 10% en la construcció. Per
branques d’activitat les dones són el 77,5% de la població ocupada en la sanitat i serveis socials,
entorn del 70% de les activitats culturals i comerç detall, el 66,2% educació i al voltant del 50% en
l’administració pública i activitats administratives i serveis auxiliar; la situació de les dones
en el grup ocupacional el 74,1% empleades en oficina, comptables i administratives, el 64,4%
restauració i venedors, el 56,2% com tècniques científiques i intel·lectuals, però 30,9% com
directores i gerents. En resum els fenòmens de segmentació horitzontal i vertical estan
interrelacionats.

La bretxa salarial a Catalunya en l’any 2014 i segons enquesta anual d’estructura salarial del INE se
situa entre el 15,9% per hora treballada i en el 26% per ingressos anuals. Si es realitza la
comparació envers el salari mitjà mensual la diferència és del 24,7%, o sigui el salari ordinari brut
mensual homes és de 2.056,9€ i les dones 1.549,8€, el salari base la bretxa salarial es del 18,4%,
que representa el 70% del total i els complements salarials la bretxa és del 36,4% .

Les principals causes de la desigualtat salarial de gènere són que la conciliació vida laboral i
vida laboral té diferències per sexe, ja que les treballadores assoleixen una major parcialitat
voluntària. La concentració en sectors més feminitzats i el menor accés de les dones a treballs amb
major responsabilitat. I per concloure la infravalorització de les feines feminitzades.

Encara que els rols i la tradició puguin tenir un fort impacte en la situació de la dona en el mercat de
treball, en el cas de Catalunya els nivells d’educació superiors són més alts que els masculins però
això no queda reflectit en les taxes d’activitat i d’ocupació, l’alta parcialitat i una gran concentració
en branques de menor retribució. En conclusió cal revertir la situació mitjançant una legislació que
propici els canvis efectius en el model laboral, no es pot continuar amb la pèrdua de productivitat
i de l’excel·lència per les dones que assoleixen millors expedients acadèmics i cal fer un canvi de
relacions laborals on es combini la coresponsabilitat laboral i personal, la eficiència i la flexibilitat
en substitució permanència en el lloc de treball, arbitrar les actuals mesures digitals per afavorir
una qualitat de vida en termes personals i culturals.
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ANNEX AL PUNT (2.10)
Situar la millora del sistema de benestar social al centre de l’eix social
Toni Codina
1.

Les desigualtats que no paren de créixer

Els nivells de cohesió social, de prosperitat econòmica i de qualitat democràtica depenen
directament dels nivells de pobresa i de desigualtat social. A Catalunya les diferències
socioeconòmiques, que ja eren preocupants abans de la crisi, han crescut de forma alarmant en el
transcurs dels últims sis anys i s’han consolidat com una gran amenaça, al marge dels cicles polítics
o de la conjuntura econòmica.
L’increment de les desigualtats és certament un fenomen global, però no és menys cert que a
Catalunya les desigualtats han crescut en els darrers anys de manera més accentuada que en altres
regions i països del nostre entorn.
La fallida del nostre model social a l’hora de frenar aquest increment incessant de les desigualtats té
moltes causes, i entre aquestes la pèrdua d’una part important de la capacitat redistributiva de les
polítiques públiques n’és un factor essencial. Malgrat que el Govern català ha destinat els últims anys
un 71% del seu pressupost a partides socials, el percentatge més alt de la seva història, per molts
motius això ha resultat insuficient per posar fi a la transmissió intergeneracional de la desigualat
d’oportunitats.
Tots els experts coincideixen que el deteriorament del mercat de treball és el principal factor generador
d’aquestes desigualtats. La pèrdua d’ingressos i la manca d’oportunitats d’ocupació que han
acompanyat la crisi econòmica han erosionat un model predistributiu que ja era molt feble, a causa
de la dualitat estructural entre treballadors estables i precaris, i d’un sistema de prestacions socials
molt modest i massa vinculat a les contribucions de la vida laboral. I el resultat és una societat amb una
alta dispersió salarial, amb alt atur en temps de crisi, amb una precarització dels llocs de treball, i amb
un nombre creixent de “treballadors pobres”.
A més, aquesta poca capacitat predistributiva s’ha agreujat els darrers anys amb dos factors nous: la
crisi bancària i de l’habitatge, i la pèrdua de capacitat redistributiva del sistema fiscal espanyol. A
l’onada de desnonaments i a l’increment imparable dels preus dels habitatges, tant de venda com de
lloguer, i també del preu de l’energia, s’hi han sumat contínues reformes involutives en el sistema
fiscal que han fet que avui sigui ja un sistema regressiu: els ciutadans són més desiguals després de
pagar impostos. I, per tant, la fiscalitat més que contribuir a reduir les desigualtats, com seria
d’esperar, les ha incrementat durant els darrers anys.
Així doncs, per construir un país nou menys desigual i cohesionat, que pugui assolir els índexs
d’equitat i benestar envejables que tenen molts països del nostre entorn europeu, no n’hi haurà prou
amb millorar, enfortir i ampliar uns serveis socials i unes polítiques de benestar que, en cap cas,
tindran la capacitat de revertir aquestes desigualtats. Sinó que ens caldrà impulsar canvis més
profunds.
D’entrada, en la fase predistributiva del nostre model, per corregir un mercat de treball que
genera índexs massa alts de pobresa i desigualtats. En segon lloc en els instruments redistributius,
particularment en les polítiques d’habitatge i en la fiscalitat, perquè assoleixin una capacitat
redistributiva que ara no tenen. I en tercer lloc, en l’extensió i la millora dels serveis de benestar social,
perquè assoleixin el grau d’universalitat i de qualitat que tenen els serveis educatius i sanitaris, i
contribueixin, així, a atendre totes les situacions de vulnerabilitat que existeixen en la nostra
societat.
2.

De l’assistencialisme als drets socials

El creixement de la pobresa i les desigualtats, durant aquests darrers anys de crisi, havien posat de
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moda les polítiques socials pal·liatives. Abans que el Parlament català aprovés la nova Renda Garantida
de Ciutadania, gairebé no parlàvem de res més que de plans de xoc, mesures urgents o accions
d’emergència social. Després de dècades de combatre l’assistencialisme i de posar el focus en
desenvolupar programes preventius, comunitaris i a llarg termini, els debats públics es van
focalitzar en recaptes d’aliments, beques menjador, desnonaments o la pobresa energètica, en
una espiral absorbent empesa en part pel debat partidista i la pressió mediàtica.
Les evidents limitacions competencials per actuar d’una altra manera, tant en l’àmbit local com
l’autonòmic, no van ajudar –esclar- a moderar aquesta espiral. Sense eines legals ni administratives
per repensar i modificar les polítiques estructurals que haurien pogut atenuar i corregir els
efectes de la crisi sobre les famílies més vulnerables, Generalitat i ajuntaments no van tenir més
remei que centrar els seus esforços en millorar, ampliar i reforçar les polítiques de final de
canonada, les que intenten actuar sobre les conseqüències finals d’un sistema que engendra
atur, pobresa, desigualtats creixents de renda i una societat cada vegada més dual.
Tornàvem així parcialment, sense voler-ho, trenta anys enrere, quan el model assistencialista i
parternalista del franquisme fou deixat poc a poc enrere per uns ajuntaments democràtics que
van impulsar un nou paradigma d’atenció social fonamentat en la universalitat, la dignitat i la
defensa de drets. Des de llavors hem estat construint aquest nou model, a partir d’una estreta
aliança entre el Govern de Catalunya i els ajuntaments, i la col·laboració del tercer sector. Un nou
model que va avançar lentament, en bona part gràcies a la pressió sostinguda de moltíssimes
iniciatives populars i de moviments de la societat civil, i que va arribar al seu punt àlgid l’any 2007
amb l’aprovació de la segona Llei catalana de Serveis Socials, que significava un nou paradigma en
relació a la primera llei de 1985.
L’objectiu principal de la llei de 2007 era universalitzar l’accés als serveis socials, per convertir-los en el
quart pilar de l’Estat del Benestar, al costat de la salut, l’educació i les prestacions de la Seguretat
Social. Es tractava d’oferir aquests serveis a tota la població, no només a les persones amb rendes
més baixes, i alhora garantir que ningú en quedaria exclòs per falta de recursos econòmics, ja que els
serveis garantits passaven a ser drets subjectius que l’Administració obligatòriament ha de
proporcionar. A més, la llei incorporava els drets i obligacions de la llei de la dependència
que l’Estat havia aprovat l’any anterior, i integrava els seus serveis en una única xarxa de serveis
socials.
3.

Un sistema feble i inacabat

Deu anys després, el balanç que podem fer avui d’aquell pas de la beneficència al benestar que
pretenien tant la llei estatal de la dependència de 2006, com la llei catalana de serveis socials de
2007, ofereix força llums i ombres. D’una banda, per les limitacions d’aquestes mateixes lleis; de
l’altra, per la irrupció posterior de la crisi i d’un llarg període de profundes turbulències; i, finalment,
per l’aparició de nous reptes i prioritats que en aquell moment no s’havien previst.
La llei de la dependència, primer, va patir des de ben aviat els problemes derivats d’un finançament
opac i insuficient, i d’un sistema de gestió ineficient. Tot això va derivar pocs anys després en
retallades, llargues llistes d’espera, eliminació de graus intermedis, enduriment de les valoracions, i
una aturada general del desplegament de la llei a partir de 2011. Tot i que, des de llavors, la
Generalitat ha compensat les retallades de l’Estat ampliant la seva aportació molt per sobre del
50% que li corresponia, la seva feblesa econòmica no li ha permès recuperar els nivells de
cobertura que preveia la llei.
La llei de serveis socials, en segon lloc, va xocar també molt aviat amb la insuficiència de recursos de la
Generalitat i de molts ajuntaments, l’increment de les situacions de pobresa i vulnerabilitat, la
sobrecàrrega dels professionals, la rigidesa de la llei i la seva escassa visió integral, la dificultat de
desenvolupar un treball preventiu i proactiu, i les disparitats territorials en finançament i cobertura.
A tot això hi hem d’afegir que l’espiral pal·liativa ha anat engendrat amb els anys – malgrat les
bones intencions- un sistema de prestacions socials cada cop més complex i ineficient. En total
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a Catalunya disposem de 169 prestacions socials, 79 econòmiques i 90 de serveis, les quals han
esdevingut un entramat inintel·ligible per als beneficiaris, ingestionable per als treballadors socials, i
de dubtosa eficiència. I això tampoc ha contribuït a que el focus de l’atenció dels serveis socials
bàsics se situï en la promoció de l’autonomia personal de les persones dependents, en el treball
comunitari i en la integració de les persones en xarxes relacionals, sinó en l’atenció de situacions de
pobresa material i en la gestió burocràtica d’aquest entramat de prestacions.
4.

Un sistema que ha de donar resposta a nous reptes i prioritats

A més, nous reptes i prioritats han agreujat els darrers anys les limitacions d’aquelles noves lleis
socials.
D’una banda, han aparegut noves necessitats socials derivades de les altes taxes d’atur i de la
precarització de l’ocupació, de l’arribada massiva d’immigrants extracomunitaris, de l’envelliment de
la població, de la gravíssima crisi de l’habitatge, o de l’increment desorbitat dels preus de
l’energia, que han tensionat encara més tot aquest feble i inacabat sistema de protecció social. I
alhora hem comprovat que la distància entre comunitats culturals, lingüístiques i religioses és més
profunda de la que pensàvem, i que la manca de diàleg, d’interrelació i de respecte a la diferència
continuen essent un llast per aconseguir els nivells de cohesió social als quals havíem aspirat.
Per una altra banda, l’emergència de nous paradigmes en el camp de l’atenció social han posat més en
evidència que el model que havíem construït aquests anys passats té encara moltes àrees de
millora. Unes àrees de millora que es poden resumir en els aspectes següents:







Prevenció: els serveis socials han d’adquirir molta més capacitat d’anticipació, de
generació d’hàbits, pràctiques o conductes que preservin el benestar i l’autonomia
de les persones.
Personalització: el serveis socials existents s’han d’adequar molt més a les necessitats i
requeriments de cada persona usuària.
Autonomia de decisió: les persones ateses han de poder exercir i fer prevaldre la seva
voluntat en l’ús dels serveis socials.
Atenció des de la comunitat: els serveis socials no han de ser exercits per estructures
professionals aïllades, sinó des de l’entorn comunitari de cada persona.
Integració sociosanitària i amb altres serveis: el futur passa per la integració de
l’atenció social i la sanitària, i per un treball multidisciplinar dels serveis socials
amb altres serveis com els educatius, d’ocupació o d’habitatge.
Avaluació i transparència: els serveis socials s’han d’orientar molt més als resultats,
tenint en compte l’opinió dels usuaris, rendint comptes a la societat i mostrant de
forma transparent quin és el seu impacte sobre persones, famílies i comunitats.

L’aprovació de la Renda Garantida de Ciutadania l’any 2017, després d’anys de mobilitzacions per
mitjà d’una ILP, ha suposat un pas molt important en la direcció de construir un sistema de
benestar més avançat. A mesura que es vagi implementant aquests anys vinents, en relació a
l’anterior Renda Mínima d’Inserció aportarà novetats rellevants: la prestació passa a ser un dret
subjectiu, s’amplia la cobertura de persones beneficiàries; la quantia de les prestacions pujaran
notablement; l’activació laboral i social deixa de ser un prerequisit per accedir a la prestació,
per convertir-se en un complement voluntari incentivat econòmicament; i integra els actuals
complements de pensions i prestacions de suficiència de rendes.
Tanmateix, moltes altres millores que necessita el nostre sistema de benestar, algunes de les quals
ja fa molts anys que estan identificades, avancen massa lentament o no troben els mecanismes
polítics, competencials, organitzatius i pressupostaris per rebre una empenta definitiva: la reforma
dels serveis socials bàsics; l’actualització de la cartera de serveis socials; una nova llei catalana de la
dependència; la integració de l’atenció social i la sanitària; l’articulació de nous models d’atenció de
base comunitària i centrats en la persona; la reforma del Servei d’Ocupació de Catalunya; una nova
legislació del lloguer i l’impuls d’un parc d’habitatges de lloguer social a l’alçada de les necessitats
existents; la regulació dels subministraments bàsics de la llar com un dret; la modificació i flexibilització
de la legislació d’estrangeria, i desenvolupar programes eficaços d’acolllida; l’impuls i suport a
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l’economia social i solidària, a nous models de democràcia participativa i d’economia col·laborativa; la
implantació de la reforma horària; etc.
Com s’ha esdevingut en moltes altres etapes de la nostra història, tot això no avançarà si no hi ha
una pressió de la societat civil que ho reclami i ho empenyi des de baix. Necessitem, com a
condició necessària, una ciutadania crítica, participativa i conscienciada; un teixit associatiu fort,
divers i proactiu; i uns moviments socials en contínua mobilització, que segueixin pressionant per
assolir aquestes noves conquestes socials.
5.

Completar i millorar la quarta pota de l’Estat del Benestar

Acabar d’aixecar i construir el sistema de benestar social, aquesta quarta pota de l’Estat del Benestar,
haurà d’esdevenir una prioritat en aquesta nova fase històrica que viu Catalunya, si aspirem a que
l’eix social adquireixi rellevància i centralitat. Al costat de canvis estructurals profunds en altres
àmbits, caldrà abordar amb valentia i ambició el conjunt de millores que acabem de descriure i que
l’actual sistema de benestar necessita; les quals, com hem vist, no es limiten a l’àmbit tradicional dels
serveis socials.
En un context espanyol i europeu en què l’estat social ha estat progressivament debilitat i erosionat,
es tractarà de revertir aquesta tendència i d’enfortir els drets socials com a drets fonamentals. Tant
des del vessant legislatiu i en els nous marcs constitucionals que es configurin; com des del vessant
polític, a fi que aquests drets socials adquireixin el mateix grau d’efectivitat, de protecció i de garantia
que tenen altres drets fonamentals; com des del vessant popular i ciutadà, perquè siguin percebuts i
reclamats com a noves conquestes socials necessàries i irrenunciables; i com des del vessant
pressupostari, evidentment, perquè tot això només esdevindrà possible si una nova configuració
política ens permet disposar dels recursos econòmics suficients per poder-ho pagar.
Avançar en aquest camí serà un dels elements que podrà contribuir més fortament a ampliar la força
dels moviments socials transformadors en aquests anys vinents, i a aconseguir que aquests avenços
siguin sentits i reconeguts per la ciutadania com una oportunitat històrica per millorar el benestar de
les generacions futures, en el marc d’una societat més justa i igualitària. Uns avenços que, alhora,
seran la base i la condició necessària per assolir índexs més alts de cohesió social, de prosperitat
econòmica i de qualitat democràtica.
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ANNEX AL PUNT (3.5)
Natàllia Mas
3.5 El sistema monetari

UN MODEL ECONÒMIC
SOSTENIBLE,EQUITATIU I EFICIENT
dissabte, 24-febrer-2018
LLEIDA
L’EURO: ACTIU O PASSIU?
I AMB UNA MONEDA ADDICIONAL?
Natàlia Mas Guix

Punts principals
1. Reflexions inicials
2. Principals desequilibris macro amb els que la UE va entrar a la crisi
3. Intervenció i mesures excepcionals preses pel Banc Central Europeu
4. Millores en l’arquitectura financera i econòmica de la UEM (Unió Bancària)
5. Fragilitats encara existents
6. Propostes de futur
7. Catalunya?

(1) Reflexions inicials
•

En el darrer discurs de “l’Estat de la Unió“ (setembre 2017), Jean-Claude Juncker, va dir:

"Si volem que l'euro uneixi, enlloc de que divideixi el nostre continent, ha de ser més que la
moneda d'un selecte grup de països. L'euro ha de ser la moneda única de la Unió
Europea en general. Tots menys dos dels nostres Estats membres han d’adoptar l'euro una
vegada que compleixin totes les condicions "
•

És a dir, Juncker va proposar que l'adhesió a l'euro hauria de ser obligatòria per a tots els
membres de la UE. Tres quartes parts dels economistes de renom (64) que van
respondre a una enquesta del Centre d'Estudis de Macroeconomia i CEPR van mostrar-se
en desacord.

76% dels
experts es van
mostrar en
desacord o en
profund
desacord
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(1) Reflexions inicials
Arguments dels experts que no estan d’acord amb la idea de la pertinença
obligatòria a l’euro:

• La zona de l'euro "no és una àrea monetària òptima tal com està
dissenyada en l’actualitat. Una ampliació obligada no ajudarà.”
• Els cicles econòmics i les estructures econòmiques dels països de la UE
són massa diferents per justificar una moneda única per a tots.
• En l'economia solem voler fer alguna cosa obligatòria si hi ha una fallida
clara del mercat. No veig cap fallida de mercat que requereixi tal obligació.
¿No haurien de ser els beneficis d'una Unió Monetària suficients per
assegurar que països com Suècia i Polònia s'uneixin de bon grat?
• Crec que s'haurien de prestar molta atenció a les condicions
econòmiques. És evident que hi ha hagut errors en el passat, i els països
es van admetre a partir de dades defectuoses o condicions insuficientment
sostenibles.
• Aquesta és la política que impulsa l'economia, una vegada més.
Font: https://voxeu.org/article/economists-respond-juncker-s-state-union-speech

(1) Reflexions inicials
Curiosament però, si la pregunta és “estàs d'acord que l'euro ha tingut més
beneficis que els costos?” només una petita minoria està en desacord. El 50%
està molt d'acord o està d'acord, el 24% no està d'acord ni en desacord, i el 26%
està totalment en desacord o en desacord.
El resum de la majoria d’opinions
es pot resumir en el següent
"Hi ha hagut i hi ha beneficis
importants: una millor política
monetària per a molts països,
menors costos de transaccions, un
tipus de canvi extern més estable,
etc. Però la forma en què s'ha
operat l'eurozona també ha suposat
uns costos significatius,
especialment des del 2010-11. No
obstant això, hauria de ser
possible eliminar (minimitzar?)
aquests costos sense perdre els
beneficis ".

(2) La Gran Recessió i els principals desequilibris macro
•

El 2007 molts estats europeus patien greus desequilibris
macroeconòmics: (1) pèrdues de competitivitat; (2) elevats
deutes públics; (3) alts nivells també de deute privat; (4) sistema
bancari feble i fràgil.

•

Aquests desequilibris eren derivats d’un gran creixement del
crèdit privat orientat a activitats no productives, el que va
generar bombolles com la immobiliària i elevats dèficits per
compte corrent.

•

A finals de 2007, s’inicia la crisi subprime als Estats Units
(hipoteques escombraria que es demostren incobrables).
Ambdues institucions, el BCE i la FED reaccionen amb decisions
extremes per expandir la liquiditat d'una manera contundent.
Impedeixen la difusió de la crisi immediatament. Però això
només va ser el començament de la crisi: el món passa a un
estat d'incertesa creixent.

•

Al 2009 es produeixen els grans rescats als EUA i el
descobriment que tots aquests productes han intoxicat molts
bancs a Europa. La crisi de Lehman és un punt d'inflexió.

•

Comença la Gran Recessió

32

Congrés Participatiu Catalunya i Futur

(3) Mesures implementades pel BCE durant la crisi
•

La resposta dels bancs centrals al llarg de la crisi s’ha qualificat, àmpliament,
d’excepcional, amb un desplegament sense precedents d’instruments de política
monetària convencionals i no-convencionals, que s’han adaptat a les diverses
fases de la crisi.

 2008-2009: Crisi de liquiditat
 Reducció del tipus d’interès de referència fins l’1% (mínim
històric fins el moment).
 Modificació del procediment de subministrament de liquiditat
als bancs per fer-lo il·limitat (sempre i quan s’aportés
col·lateral), l’anomenada “barra lliure”.
 Expansió de la llista d’actius elegibles com a col·lateral per
ser descomptats.

 Ampliació dels terminis de devolució dels préstecs, fins a un
any.
El balanç del BCE s’expandeix substituint així les funcions i la
liquiditat que hauria d’oferir el mercat interbancari, que va
desaparèixer.

(3) Mesures implementades pel BCE durant la crisi
 2011 – 2012: Crisi del deute sobirà
 Ampliació dels venciments de les operacions de liquiditat fins a 3 anys
(LTRO: Long-term refinancing operations) a l’1%, així com increment de
l’import total: 490.000 milions d’euros el 2011 i 529.000 milions d’euros el
2012.
 Nova expansió dels actius elegibles com a col·lateral
 S’introdueix la possibilitat de compra de deute sobirà per països que
demanin assistència i estiguin disposats a complir determinades
condicions (outright monetary transactions), que no es van acabar
d’implementar – Juliol 2012 “whatever it takes”.

 2013: Període de baix creixement i amenaces deflacionistes
 Dues retallades dels tipus el 2013 fins a situar-los en el 0,25% al novembre
2013.
 Introducció del ‘forward guidance’: pre-anuncis del BCE per influir en les
expectatives dels agents i “deslligar” les condicions financeres de la zona
euro de la política monetària dels EUA (on l’economia comença a millorar).

(3) Mesures implementades pel BCE durant la crisi
 2014: L’economia es manté estancada i la deflació segueix
amenaçant. Nova estratègia per influir en “tota la constel·lació de
tipus d'interès”.
1. Tipus d'interès negatiu en la facilitat de dipòsit,
-0,40% (els dipòsits que els bancs tenen al BCE).

del

2. Programa de compra d'actius (APP) de valors del sector públic
i privat (l’anomenat QE): contribueix a baixar tota la corba de
tipus d’interès. Es compren 60.000 milions d’euros mensuals en
actius fins el març del 2016, 80.000 fins el març del 2017, 60.000
fins el desembre del 2017 i 30.000, en principi, fins el setembre del
2018.
3. Operacions de finançament a més llarg termini condicionades
(TLTROs: “Targeted long-term refinancin operations”): els bancs
podran continuar finançant-se a una taxa mínima de tipus d’interès
(del 0%) sempre i quan demostrin que estan re-dirigint aquests
recursos cap a préstecs a l’economia real (finançament
condicionat a la concessió de crèdit no-immobiliari).
Capacitat d’innovació i determinació i s’han aconseguit uns resultats força satisfactoris.
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(4) Millores en l’arquitectura financera i econòmica UEM
Creació de la Unió Bancària6 (novembre 2014): l’avenç més important en el
projecte d’integració europea des de la creació de l’euro.
Tres elements conformen la seva “armadura”
 Mecanisme Únic de Supervisió (MUS): assigna al BCE la tasca
de supervisor únic dels bancs de l’eurozona (directament, 130
entitats considerades sistèmiques i, indirectament, unes altres
3,000 de menor dimensió).
 Mecanisme Únic de Resolució (MUR): estableix, en primer lloc,
unes regles clares d’assumpció de pèrdues per part dels
accionistes i acreedors dels bancs (bail-in). Si aquest matalàs no
fos suficient, entra en joc el “fons europeu de resolució”, que es
crearà en un període de 8 anys i estarà dotat amb 55.000 milions
d’euros. Es finançarà amb les aportacions de les pròpies entitats de
crèdit. Si cal liquidar, es farà de forma ordenada.

 Fons Europeu de Garantia de Dipòsits (FEDG): paralitzat. En el
seu lloc s’ha acordat reforçar els sistemes nacionals.

5 https://www.esm.europa.eu/

Què és la Unió Bancària
•

En resposta a la crisi financera, la Comissió Europea va posar en funcionament
una normativa única per tots els actors financers de la UE28 amb la finalitat
d’implementar un sector financer més sa dintre del Mercat Únic.

•

Aquesta normativa pren el nom de Single Rulebook i esdevé la pedra fundacional
de la Unió Bancària. Inclou: (i) uns requeriments de prudència bancària més
potents, (ii) una normativa per pels bancs en fallida i (iii) una millorada protecció
pels dipositants.

2013 - 2014
Single rule
Book
Normativa
comuna
(CRDIV, la
BRRD i la
DGS)

(1)
Mecanisme
Únic de
Supervisió
(MUS)
Supervisió
solvència
entitats
financeres

2015 - 2016
(2)
Mecanisme
Únic de
Resolució
(MUR)
Liquidacions
ordenades.
Fons de
Resolució
Bancària

(No
implementat)
(3) Fons
Europeu de
Garantia de
Dipòsits

El Mecanisme Únic de Supervisió (MUS)
•

La supervisió bancària europea es basa en la cooperació entre el BCE i els
supervisors nacionals
Distribució de tasques

 El MUS és una de les autoritats
supervisores bancàries més grans del
món.

BCE

Equips de
supervisió
conjunta

Supervisors
nacionals

 125 entitats significatives de 19 països
estan sota la supervisió del BCE i
representen gairebé el 82% dels
actius bancaris de la zona euro.
 Unes 3,200 entitats estan
supervisades per les Autoritats
Nacionals Competents, sent el BCE
l’últim responsable.

Divisions
horitzontals
de suport

Entitats
significatives

Elements principals des MUS

Entitats menys
significatives

 Els actius totals sota supervisió directa
o indirecta del BCE són 26 bilions
d’euros: 2,6 vegades el PIB de la zona
euro.
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El Mecanisme Únic de Resolució (MUR)

Si

Banc en dificultats o
susceptible d’estarhi

Sessió executiva de
la JUR/BCE

No

Venta

Existeix
solució
per part del sector
privat?
El sistema de resolució:
 Determina els
instruments de
resolució

Si

És la continuació
de l’activitat
d’interès públic?
No

Adopció per part de
la JUR del sistema
de resolució

Liquidació

 Determina si s’ha
d’usar o no el Fons
Únic de resolució
 Sotmet el banc al
procediment de
resolució

El Fons de Resolució (FUR)
•

Part essencial del MUR: si es decideix resoldre un banc amb greus dificultats, la
seva resolució es gestionarà de forma eficient, amb els costos mínims als
contribuents i per l'economia real.

•

En circumstàncies extraordinàries, es pot accedir al Fons de resolució única
(FUR), finançat pel propi sector bancari.

•

L’objectiu global, en valor, del Fons serà de l’1% dels dipòsits coberts de tots els
bancs que participen a la Unió Bancària (uns 55 bilions d’€). El FUR es construirà
durant vuit anys, començant l’1 de gener 2016.

Les fragilitats encara existents en l’estructura de la UEM
Malgrat tot això encara hi ha fragilitats importants en el sector financer europeu i en el
funcionament de la UEM:
 L’estabilització i recuperació ha recaigut majoritàriament en el
BCE. Els tipus en mínims i una política d’expansió monetària (QE)
al límit de les seves capacitats li resten possibilitats d’afrontar la
propera crisi.
 La crisi ha deixat els balanços bancaris amb importants volums de
préstecs de dubtós cobrament (NPL’s) i una elevada
concentració de deute públic.
 Mentre el sector privat ha reduït força els seus volums
d’endeutament, el sector públic els ha multiplicat i es troba amb
percentatges de deute sobre PIB elevadíssims.
 Les xarxes de seguretat pel sector bancari que inclouen els
sistemes de garantia de dipòsits segueixen sent estatals. El bucle
viciós bancs-deute sobirà es manté. La Unió Bancària està
incompleta.
 Mercats de capitals fragmentats, que impedeixen una plena
integració i un impuls al creixement.
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Propostes de futur
•

Les propostes que hi ha sobre la taula s’emmarquen en dues visions de futur:
 Compartir riscos: la Unió ha de ser, en primer lloc, solidària. Si no
estem disposats a mutualitzar riscos no avançarem. Sense una
sèrie de polítiques compartides d’estabilització financera que treguin
la pressió dels mercats, no hi ha marge per fer reformes a nivell
intern. És la visió compartida per França i Itàlia, entre altres.
 Reduir riscos: abans de repartir els riscos cal reduir-los al mínim.
els problemes de la zona euro es deuen a polítiques internes
inadequades. El que cal és fer més efectives les regles fiscals i més
disciplina del mercat. És la visió emparada per Alemanya i Holanda
entre altres.

Dues de les iniciatives més importants, recentment, són:
 La proposta7 de la Comissió Europea de transformar el MEDE en un Fons Monetari
Europeu.
 El document6 del CEPR elaborat per 14 economistes francesos i alemanys que
miren de posar en comú les dues visions majoritàries a la UE, la de compartir
riscos vs la de reduir riscos. Planteja tres nivells de reformes: arquitectura del
sector financer, fiscal i institucional.
6 https://cepr.org/sites/default/files/policy_insights/PolicyInsight91.pdf
7 https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/ES/COM-2017-827-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF

Proposta de la Comissió de creació d’un Fons Monetari
Europeu (FME)
•

El 13 de setembre del 2017 el President Juncker en el discurs sobre l’estat de la
Unió fa una crida a favor de:
 La unitat: l’euro és la moneda única de la UE i calen
mecanismes per la seva protecció.
 L’eficiència: Cal una governança més sòlida i una
simplificació de la varietat d’instruments i de la
complexitat de les normes.
 La rendició de comptes democràtica: La plena realització de
la UEM implica una major responsabilitat política i una major
transparència.

•

D’aquí sorgeix la proposta de la Comissió de transformar el MEDE el un Fons
Monetari Europeu, plenament independent i que doni suport a l’estabilitat
financera dels Estats membres que ho necessitin amb mires a captar fons
mitjançant l’emissió d’instruments als mercats de capitals i participar en operacions
del mercat monetari.

El Fons Monetari Europeu
•

Com a elements innovadors la proposta inclou:
 El FME podrà crear el mecanisme de protecció comú pel
Fons Únic de Resolució en forma de línies de crèdit o de
garanties, que actuarà com a últim recurs en el cas que els fons
del FUR fossin insuficients.
 En termes de governança es parla d’una presa de decisió més
ràpida en situacions d’urgència. Així es proposa la unanimitat
per totes les decisions importants amb repercussions financeres
i la majoria qualificada reforçada, 85% dels vots per decisions
concretes relatives al suport a l’estabilitat, desemborsaments i
desplegament del mecanisme de protecció.
 En els programes d’assistència directa es preveu una
participació més directa del FME junt amb la Comissió Europea.
 Es planteja la possibilitat que el FME desenvolupi nous
instruments financers que podrien completar o recolzar altres
instruments i programes financers de la UE.
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Proposta 14 economistes
•

Iniciativa sense precedents d'economistes francesos i alemanys: pla detallat sobre
com reforçar la UEM per millor resistir els xocs i garantir prosperitat a llarg termini.

•

Idea bàsica: França i Alemanya poden estar separades per diferències històriques
i culturals en el seu enfocament de la unió monetària, però ambdues visions són
vàlides. La zona euro necessita tant la disciplina financera com el
repartiment de riscos. Però tots dos han de ser creïbles i deixar de dependre de
regles estrictes que no es puguin aplicar o promeses governamentals que no es
poden mantenir.

•

No hi ha temps per desaprofitar, ningú sap quan arribarà la propera crisi financera,
i tot i que l'economia s'està recuperant a un ritme accelerat, la zona de l'euro
continua sent vulnerable.

•

Ni el ministre de finances ni un pressupost conjunt, ni la transformació del
Mecanisme d’Estabilitat Europea (ESM) en un Fons Monetari Europeu (FME) es
tracten en el document: "aquesta no és una qüestió crucial" per a la unió
monetària.

•

“Enlloc de paraules grandiloqüents que poden trobar obstacles polítics”, els
14 economistes suggereixen 6 grans reformes econòmiques que argumenten
s'han d'emprendre simultàniament i sense esperar, encara que els debats, els vots
i l'execució del paquet haurien de ser implementats durant diversos anys.

Proposta 14 economistes
1. Cal tenir cura de les debilitats residuals del sistema bancari (NPLs, millorar

resolució, eliminar biaix nacional deute públic, fons de garantia de dipòsits
europeu i unió de mercat de capitals).
2. Cal reformar les normes de dèficit de la UE: que siguin més simples i més
creïbles. En lloc de centrar-se en el dèficit pressupostari, la despesa no hauria
d'augmentar més ràpidament que el PIB.
3. Implementar un mecanisme legal clar per als països fallits per reestructurar
el seu deute, per evitar els episodis del drama grec del deute que es van viure
des del 2010.

4. La creació d'un fons que ajudi els països membres a afrontar les crisis més
greus. Un mecanisme amb capacitat fiscal per aportar assistència financera
temporal en el cas que un país es veiés afectat per una pertorbació greu, per la
via del pressupost o del MEDE.
5. La definició d'una classe “d’actius segurs" per permetre als bancs substituir el
deute sobirà en els seus balanços; i
6. Una reforma de les institucions de l'eurozona, per tal de definir millor la
responsabilitat del seguiment de les polítiques econòmiques i la de sancionar els
governs que se’n allunyin.

Resum
• És necessari apuntalar el projecte europeu. L’actuació del BCE s’ha
portat al límit i les decisions s’han pres a la vora de l’abisme. L’euro ha
sobreviscut la crisi però cal reformar-lo perquè sobrevisqui a la següent.
• S’obre una finestra d’oportunitat per treballar en el projecte europeu:
el context global actual (l’economia creix de forma sòlida, riscos de
deflació fora del radar, calendaris electorals, millora de la percepció
ciutadana) presenta una oportunitat per actuar.
• Les propostes hauran d’anar acompanyades d'una certa capacitat
fiscal a nivell europeu i millor control democràtic. Això proporcionaria
un estabilitzador automàtic europeu i podria permetre finançar béns
públics europeus (p.ex. I+D).
• Futur: responsabilitat compartida i solidaritat. I també evitar “double
standards” tant en l’aplicació de les normes d’àmbit econòmic com pel
que fa a l’exigència de respecte pels drets fonamentals.
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ANNEX ALS PUNTS (3.5 i 3.6)
Martí Olivella
3.5 El sistema monetari
3.6 El sistema financer
Un model de contrapès a la globalització és considerar diferents nivells de mercats (local, comarcal,
nacional, regional, mundial..) cadascú amb la seva moneda, adaptada a llurs necessitats. Avui, amb
wallets multi-divises, l’operativa és molt fàcil i permet el canvi entre elles, però alhora, fomenta la
vinculació territorial, per enfortir les diferents economies i protegir-les de globalitzacions que només
interessen a les transnacionals i els estats/blocs hegemònics.
A més a més, podem distingir entre tres tipus de monedes complementàries:




Locals: emeses i gestionades per ens municipals-comarcals-nacionals, de forment de la
respectiva economia de proximitat.
Social: emeses i gestionades per col·lectius vinculats a l’economia social i solidària, de foment
d’uns valors econòmics alternatius als hegemònics.
Ciutadana: emeses i gestionades per ens de governança compartida, en què hi poden haver els
diferents actors (oficials, econòmics, socials, cooperatius, associatius..), de foment de la
sobirania monetària-financera del seu marc territorial.

La digitalització d’aquests tipus de monedes afavoreix molta seguretat i alhora molta transparència, dos
elements bàsics per generar confiança, sense la qual cap sistema monetari financer pot funcionar.
Poden ser, també, la base de sistemes de crèdit mutu que vagin més enllà del repte de tornar a crear un
sistema de caixes, més o menys cooperatives, quan el sistema bancari – financer hegemònic és el
resultat d’una híper concentració recent.
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ANNEX AL PUNT (3.7)
Josep Mª Duran
3.7 El sistema fiscal

PRESSIÓ FISCAL: MÉS O MENYS?

Josep Mª Durán Cabré
Universitat de Barcelona - Institut d’Economia de Barcelona

Barcelona, 13 de febrer de 2018

1. OBJETIVO

INTRODUCCIÓ

 LA FISCALITAT NO ES UN FI EN SI MATEIX, SINÓ UN
INSCRUMENT PER FINANÇAR LA DESPESA PÚBLICA

 EXISTEIX UNA ASSIMETRIA ENTRE LA PERCEPCIÓ SOBRE
QUAN ES PAGA I LA PERCEPCIÓ SOBRE QUAN ES REP

1
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1. OBJETIVO

INTRODUCCIÓ

¿Diría Ud. que las administraciones públicas le dan más de lo que Ud. paga en
impuestos y cotizaciones, más o menos lo que paga, o menos de lo que paga en
impuestos y cotizaciones? ENQUESTA CIS
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1. OBJETIVO

OBJECTIU

 QUIN NIVELL DE PRESSIÓ FISCAL EXISTEIX EN EL NOSTRE

ENTORN?

 ON ES TROBEN LES DIFERÈNCIES AMB AQUEST ENTORN?

3

1. OBJETIVO

ENTORN: UE (15)
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1. OBJETIVO

ENTORN: UE (15)

% PIB
ESPAÑA

UE (15)

ESPAÑA

2000-15

UE (15)
2015

COTIZACIONES
SOCIALES

12,7

13,2

12,3

13,3

IRPF

7,0

9,5

7,4

9,9

IVA

5,7

6,6

6,5

6,9

ISOC

2,9

2,6

2,4

2,5
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1. OBJETIVO

ENTORN: UE (15)
Tipos nominales (2017)

Alemania
Austria
Bélgica
Dinamarca
España
Finlandia
Francia
Grecia
Holanda
Irlanda
Italia
Luxemburgo
Portugal
Reino Unido
Suecia

IVA
19,0
20,0
21,0
25,0
21,0
24,0
20,0
24,0
21,0
23,0
22,0
17,0
23,0
20,0
25,0

IRPF
47,5
50,0
53,2
55,8
48,0
51,4
50,2
55,0
52,0
48,0
47,2
45,8
56,2
45,0
57,1

IS
30,2
25,0
34,0
22,0
25,0
20,0
34,4
29,0
25,0
12,5
27,8
27,1
29,5
19,0
22,0

Media

21,7

50,8

25,5

6

1. OBJETIVO

DIFERÈNCIES

QUIN ÉS L’ORIGEN DE LES DIFERÈNCIES?

 EL FRAU FISCAL?

 LES DESPESES FISCALS (TRACTAMENTS ESPECIALS)?

7
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1. OBJETIVO

DIFERÈNCIES

BENEFICIS FISCALS (2017)

Impuesto

Importe
(M €)

Recaudación
(M €)

% RECAUDACIÓN
IMPUESTO

IVA

37.890

66.104,00

57%

IRPF

15.580

76.528,00

20%

IS

2.127

24.399

9%

…
TOTAL

59.134

EL TOTAL DE BENEFICIS FISCALS REPRESENTA UNA MICA
MÉS DEL 5% del PIB
8

1. OBJETIVO

DIFERÈNCIES

BENEFICIS FISCALS IVA (2017)

Beneficio

% sobre el total BF IVA

Exenciones

41,4%

Tipos superreducido 4%

15,6%

Tipo reducido 10%

43%
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1. OBJETIVO

CONCLUSIONS
 LA PRESSIÓ FISCAL DEPÉN DEL NIVELL DE SERVEIS PÚBLICS
QUE ELS CIUTADANS DEMANIN

 UNA MANERA DE MILLORAR EL SISTEMA FISCAL ÉS AMPLIANT
LA BASE DELS IMPOSTOS, ELIMINANT TRACTAMENTS
ESPECIALS

 CAL REVISAR LES DESPESES FISCALS DELS IMPOSTOS,
VALORANT EL COST-EFICÀCIA DE LES MATEIXES: TENEN UN
ELEVAT COST DE RECAPTACIÓ I SOVINT NO SÓN EL MILLOR
INSTRUMENT PER ASSOLIR L’OBJECTIU PRETÈS

ÉS IMPORTANT ESTIMAR OFICIALMENT QUIN ÉS EL NIVELL DE
FRAU FISCAL I VEURE COM ES POT MILLORAR EL
10
COMPLIMENT
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