FACTORS DE COMPETITIVITAT

VIII Capital humà
1. Introducció
La formació de capital humà a Catalunya ha estat marcada en els últims anys per tres problemes
interrelacionats que proporcionen un eix a l’aproximació que es fa en aquest capítol. Ens referim, en
primer lloc, a l’abandonament escolar prematur (estancament de la demanda d’educació després del
nivell obligatori, l’ESO). En segon lloc, al reduït incentiu econòmic que suposa la continuació d’estudis
reglats, especialment els de secundària. L’educació constitueix una bona inversió privada, però,
comparativament respecte a altres països, no suficientment bona. Aquesta pauta, que comparteixen
el mercat de treball de Catalunya i del conjunt d’Espanya, suposa una limitació a la demanda de
formació i és una de les causes de l’abandonament prematur. En tercer lloc, convé fer referència, com
a aspecte problemàtic important del sistema educatiu català, al relacionat amb les desigualtats i les
traves a la igualtat d’oportunitats. En aquest sentit, resulten destacables qüestions com l’acumulació
de fracàs escolar i abandonament escolar prematur en determinats grups socioeconòmics i, també,
les dificultats que afronta la població d’origen immigrant per beneficiar-se dels processos
d’acumulació de capital humà al llarg de les seves vides.
Al costat d’aquests tres aspectes problemàtics que hem esmentat, es presenten, durant la crisi
econòmica actual, uns problemes que afecten el sistema educatiu i que no són menors. Pensem, per
exemple, en les dificultats pressupostàries que afronten les administracions educatives o, en el terreny
individual, les famílies que no poden afrontar els costos indirectes derivats de l’escolarització dels seus
fills (en un context en el qual la demanda de beques desborda les possibilitats del finançament
disponible).
La revisió de la situació del capital humà (la seva formació i la seva aplicació) que plantegem en
aquest capítol passa necessàriament pels aspectes que hem apuntat. Utilitzarem en aquesta revisió
la següent estructura. En l’apartat 2 descriurem els aspectes estratègics més importants de
l’educació i la formació a Catalunya utilitzant el marc que van proporcionar, en el seu moment, els
objectius marcats per la Unió Europea en l’Estratègia de Lisboa i, actualment, els objectius de
l’estratègia «Educació i Formació 2020»; com veurem, la qüestió dels dèficits formatius relacionats
amb l’abandonament prematur són molt presents en tals objectius. En l’apartat 3 s’abordaran els
resultats de l’aplicació del capital humà en el mercat de treball català; en concret, explorarem les
característiques de la força de treball catalana en relació amb el capital humà, així com els efectes
en termes d’avantatges en el mercat de treball que suposa l’adquisició de capital humà. Finalment,
els aspectes relacionats amb les desigualtats educatives a Catalunya s’analitzen en un requadre.
A causa de l’amplitud dels possibles enfocaments disponibles, s’ha optat per focalitzar l’atenció
en un aspecte concret: les desigualtats en la distribució del risc de fracàs escolar, mesurat a través
de les competències de PISA. Finalitzarem el capítol, a l’apartat 4, presentant un resum de les
idees clau.
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2. Educació a Catalunya i objectius europeus
A partir de l’Estratègia de Lisboa (2000) es van establir cinc indicadors estratègics, juntament amb
els seus corresponents punts de referència, destinats a guiar als sistemes educatius europeus fins
al 2010. En l’actualitat, una vegada conclosa la dècada, estem en disposició d’observar fins a quin
punt s’han aconseguit els objectius establerts. El quadre VIII.1 recull els valors (al principi del període
i en l’any més recent pel qual estan disponibles) dels cinc indicadors. Resulta molt evident com en
tots els casos, amb excepció del quart, que els valors de Catalunya, com els d’Espanya, no només
no arriben al punt de referència, sinó que se n’allunyen. En el cas de la Unió Europea, per contra, en

Quadre VIII.1
Evolució (2000-2008) dels indicadors corresponents a l’Estratègia de Lisboa 2010.
Catalunya, Espanya, Unió Europea
Catalunya

Espanya

UE-27

(%)

(%)

(%)

2000

–

16,3

19,8

2003

19,2

21,1

20,8

2006

21,2

25,7

22,6

2000

29,1

29,1

17,6

2008

33,2

31,9

14,9

1. Percentatge d’alumnat que té un nivell baix en competència
lectora a l’escala PISA
Punt de referència: 15,5%

2. Percentatge de joves, d’edat compresa entre els 18 i els
24 anys, amb educació secundària obligatòria i que no continua
estudis posteriors
Punt de referència: 10%

3. Percentatge de joves, d’edat compresa entre els 20 i els
24 anys, que han completat amb èxit, com a mínim, l’educació
secundària postobligatòria
Punt de referència: 85%
2001

65,4

65,0

76,6

2008

59,4

60,0

78,5

4. Nombre de persones graduades en matemàtiques, ciències
i tecnologia per cada 1.000 habitants de la població d’edat
compresa entre els 20 i els 29 anys
Punt de referència: valors d’Estats Units i Japó
2000

12,9

9,9

10,0

2008

17,8

11,5

13,0

5. Percentatge de persones adultes que participen en cursos
de formació sobre el total de la població d’edat compresa entre
els 25 i els 64 anys
Punt de referència: 12,5%
2005

10,0

10,5

9,7

2008

8,9

10,4

9,5

Fonts i notes:
• Indicador 1: Catalunya i Espanya: OECD (2007); Unió Europea-27: EUROSTAT on-line statistics.
• Indicadors 2 a 5: elaborats a partir de Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu de Catalunya (2009a).
• L’indicador 5 es presenta només amb dades a partir de 2005, atès que aquest any es va produir un trencament de la sèrie provocat per un canvi
metodològic.
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els indicadors 2, 3 i 4, si bé no s’arriben als punts de referència, almenys el sentit de l’evolució de
l’indicador és l’adequat.
Els indicadors 2 i 3, relacionats ambdós amb l’abandonament prematur, tenen un significat i una
evolució especialment problemàtica en el cas de Catalunya: durant els anys de la dècada passada,
per als quals tenim informació, la demanda d’educació posterior a l’educació obligatòria es va reduir
en sis punts percentuals i es va situar el 2008 al 59,4%, més de quinze punts sota el punt de
referència. Aquesta tendència, a més, és inversa a la del conjunt dels països de la Unió Europea,
encara que pràcticament idèntica a la del conjunt d’Espanya. Els tres factors determinants d’aquesta
evolució més importants són els següents: en primer lloc, la demanda de força de treball (poc
qualificat) en el període de creixement anterior a la crisi de 2008, que suposava un elevat cost
d’oportunitat per a la realització d’estudis, i afectava especialment els homes. En segon lloc, els
reduïts rendiments, en termes comparatius, de la inversió privada educativa, que tractarem amb més
detall en l’apartat 3. En tercer lloc, els reduïts nivells educatius de les generacions anteriors (pares i
mares dels joves actuals), factor addicional que dificulta l’accés a l’educació postobligatòria. Els tres
factors han afectat de forma especialment negativa, en el cas de Catalunya, a l’evolució de la
demanda d’educació.
Convé subratllar, quan fem referència al fenomen de l’abandonament prematur a Catalunya, l’evolució
de la demanda d’estudis de Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM des d’ara), l’increment de la qual
ha estat molt important en els últims deu anys. Podem observar aquesta evolució en el gràfic VIII.1:
mentre que, amb lleugers alts i baixos, la demanda total d’estudis de secundària postobligatòria
(batxillerat i CFGM) s’ha mantingut estable, la demanda d’estudis de CFGM ha crescut en un 79% i
la de batxillerat s’ha reduït en un 17%.

Evolució de la demanda d’estudis de secundària postobligatòria
(batxillerat i cicles formatius de grau mitjà). Catalunya, 1999-2009
Batxillerat

CFGM

Gràfic VIII.1
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Font: Elaboració pròpia a partir de: Departament d’Educació. Estadística de l’Educació. Sèries anuals 1999-2000 a 2008-2009.
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Resulta també destacable, en l’evolució dels indicadors continguts en el quadre 1, el lleuger
deteriorament de resultats en la cua inferior de la distribució de competències de lectura avaluades
en PISA (indicador 1), deteriorament que s’ha produït també en el conjunt de la Unió Europea i, amb
més intensitat, també en el conjunt d’Espanya.
Els indicadors 4 i 5 reflecteixen aspectes en els quals la situació de la formació de capital humà a
Catalunya és més favorable. La producció de graduats en matemàtiques, ciències i tecnologia
(indicador 4) és superior a Catalunya a la de la resta de la Unió Europea, informació que apunta
també al fet que en el nivell de l’educació superior desapareixen els problemes d’escassetat de
demanda que trobem en la secundària postobligatòria. L’indicador 5, referit a la formació d’adults
(formació reglada de qualsevol nivell, ocupacional i contínua) presenta valors similars als europeus,
encara que lleugerament menors, encara, al punt de referència que es va establir per al 2010. El
mateix es pot dir, com queda clar a partir de les dades del quadre 1, en el cas de la Unió Europea.
En síntesi, l’evolució d’aspectes estratègics de la producció de capital humà a Catalunya, durant la
passada dècada, no ha estat la desitjada en funció de l’objectiu estratègic establert al Consell
Europeu de Lisboa, consistent a fer de la Unió Europea «l’economia basada en el coneixement més
competitiva i més dinàmica del món». Aquesta situació, generalitzada en la Unió Europea, ha dut el
Consell de la Unió Europea (vegeu Council of the European Union, 2009) a donar continuïtat a
l’Estratègia de Lisboa fixant un conjunt de nous objectius estratègics d’educació i formació per al
2020; són els següents:
1. Fer realitat l’aprenentatge permanent i la mobilitat de les persones en formació.
2. Millorar la qualitat i l’eficàcia de l’educació i la formació.
3. Promoure l’equitat, la cohesió social i la ciutadania activa.
4. Incrementar la creativitat i la innovació, inclòs l’esperit empresarial, en tots els nivells de l’educació
i la formació.
Els esmentats objectius generals s’han traduït en objectius específics concretats en un total de vuit
àmbits, que exposem a continuació. Convé diferenciar entre els cinc primers, per als quals, com
veurem més endavant, ja s’han definit indicadors de control i punts de referència, i els tres últims, per
als quals la definició està encara pendent.
1. Incrementar la participació dels adults en l’aprenentatge permanent.
2. Reduir el nombre de persones que obtenen un baix rendiment en competències bàsiques.
3. Incrementar el rendiment en matèria d’ensenyament superior.
4. Reduir els abandonaments prematurs de l’educació i la formació.
5. Incrementar l’educació en la primera infància. En l’establiment d’aquest objectiu es defineix
l’educació infantil com «base per a l’ulterior èxit educatiu, especialment en el cas dels estudiants
procedents de mitjans desfavorits» (Council of the European Union, 2009).
6. Incrementar la mobilitat física, entre països, d’estudiants i de professorat. Mobilitat referida tant a
l’educació universitària com, eventualment, a la mobilitat en altres nivells (inclosa la Formació
Professional).
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7. Millorar l’ocupabilitat. Com en el cas dels objectius 6 i 8, aquest objectiu estratègic encara no
s’ha concretat en un indicador.
8. Millorar l’aprenentatge d’idiomes. En el plantejament d’aquest objectiu es fa referència a la
importància d’aprendre dos idiomes estrangers des de la infància.
En el quadre VIII.2 hem sintetitzat la informació corresponent als indicadors ja establerts per als
objectius 1 a 5. Es pot observar com els punts de referència fixats per al 2020, en els indicadors
similars als utilitzats en la dècada anterior, suposen un grau d’exigència només lleugerament superior
als ja establerts (i no aconseguits) per al 2010. Les novetats més importants introduïdes en la bateria
d’indicadors se situen en l’indicador 2, on la mesura de les competències de PISA es generalitza a
ciències, matemàtiques i lectura i no només a lectura; en l’indicador 3, centrat en l’educació superior;
i en el 5, centrat en l’educació infantil. El quadre VIII.3 proporciona una visió sobre la situació actual
comparativa de Catalunya en el grau de compliment en l’actualitat dels objectius fixats per al 2020.
La «cursa» cap al 2020 comença amb posicions bastant desfavorables en el cas dels indicadors 1
(aprenentatge permanent), 2 (rendiment en competències bàsiques) i 4 (abandonament prematur). La
posició és considerablement millor en els indicadors 3 i 5, dos dels tres indicadors corresponents
a nous objectius. Pel que fa al 3 (rendiment en educació superior), el valor se situa en 38,39%, molt a
prop del punt de referència del 40% i més de cinc punts per sobre de la mitjana europea. També és
molt favorable la posició en l’indicador 5 (escolarització en educació infantil), on s’arriba amb escreix,
ja des de l’inici, a l’objectiu de superar el 95%.
A l’espera de la concreció d’indicadors i punts de referència per als objectius 6, 7 i 8, podríem
resumir la situació de Catalunya en el nou marc d’objectius de la Unió Europea en matèria
d’educació i formació de la següent manera: els reptes que plantegen són essencialment els
mateixos (lleurament incrementats) que ja s’havien establert en l’anterior dècada i havien estat tan

Quadre VIII.2
Indicadors corresponents a l’estratègia Education and Training 2020
Indicador i àmbit

Definició

Punt de referència

1. Aprenentatge
permanent

Percentatge de la població amb edats compreses entre els vint-i-cinc
i els seixanta-quatre anys que participa en activitats d’educació i
formació.

Superior al 15%

2. Rendiment en
competències
bàsiques

Percentatge de joves de quinze anys amb un baix rendiment en lectura,
matemàtiques i ciències. Els valors s’analitzaran per separat.

Inferior al 15% en
cadascun d’ells

3. Rendiment en
educació superior

Proporció de persones amb edats compreses entre trenta
i trenta-quatre anys que han acabat l’educació superior.

Superior al 40%

4. Abandonament
prematur

Proporció de població amb edats compreses entre divuit
i vint-i-quatre anys que només té ensenyament secundari inferior
o menys.

Inferior al 10%

5. Educació infantil

Proporció dels/de les nens/es amb edats compreses entre els
quatre anys i l’edat d’escolarització obligatòria que participa en
l’educació infantil.

Superior al 95%

Font: Unió Europea
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difícils d’acomplir. Les noves referències establertes en matèria d’educació infantil i educació
superior no ens plantejaran problemes, ja que es corresponen a dèficits rellevants en altres països
europeus però no en el nostre. En aquest sentit, voldríem tancar aquest apartat efectuant una
reflexió relativa al concepte de «sobreeducació» i sobre com s’havia estat utilitzant, de manera
imprecisa, fins a recentment. Havia estat relativament freqüent sentir referències a l’existència de
sobreeducació en el cas català i espanyol, argumentació que progressivament es var anar centrant
en el nivell superior (tenint en compte el dèficit cada vegada més visible en la secundària
postobligatòria); aquestes referències semblen quedar cada vegada més fora de lloc, tenint en
compte els plantejaments de la Unió Europea (Consell i Comissió) en matèria de producció de
qualificacions d’educació superior.

Quadre VIII.3
Valors més recents dels indicadors corresponents a l’estratègia Education
and Training 2020. Catalunya, Espanya, Unió Europea
Catalunya

Espanya

UE-27

(%)

(%)

(%)

8,9

10,4

9,6

Ciències

18,6

19,6

19,4

Lectura

21,2

25,7

22,6

Matemàtiques

1. Aprenentatge permanent
2. Rendiment en competències bàsiques

21,0

24,6

22,8

3. Rendiment en educació superior

38,39

38, 9

32,9

4. Abandonament prematur

33,2

31,9

14,9

5. Educació infantil

98,2

97,8

84

Fonts i notes:
• Indicadors 1 i 4: Consell Superior d’Avaluació (2009a) Dades referides al 2008.
• Indicador 2: OECD (2007).
• Indicador 3: Catalunya i Espanya: elaboració pròpia a partir de dades de l’Encuesta de Población Activa (Dades referides al 2009); Unió Europea-27:
elaboració pròpia a partir de dades de l’Encuesta de Condiciones de Vida (Dades referides al 2007).
• Indicador 5: Instituto de Evaluación (2009). Dades d’Espanya i Catalunya, referides al 2006; Dades de la UE-27 referides al 2005.

3. L’educació en el mercat de treball català
Des del punt de vista individual els majors nivells educatius milloren les possibilitats d’inserció en el
mercat laboral, redueixen la probabilitat d’atur i augmenten les rendes salarials, a igualtat que la resta
de característiques personals. Centrant-nos en l’aspecte més rellevant durant l’actual crisi, la
probabilitat de quedar aturat, en el quadre VIII.4 podem trobar informació de fins a quin punt
l’educació formal proporciona protecció davant del risc d’atur. El 2007 la probabilitat d’estar en
situació d’atur d’un treballador a Catalunya era 1,7 vegades més gran en el cas de tenir únicament
educació secundària obligatòria que en el cas de tenir un títol d’educació superior (la mateixa relació
era de 2,1 per a les treballadores). El 2009 (segon trimestre), ja en plena crisi, l’educació constituïa
una protecció encara més sòlida contra la probabilitat d’atur: la mateixa relació havia passat a ésser
de 2,7 per als treballadors i de 2,4 per a les treballadores.
No obstant això, i com avançàvem en la introducció d’aquest capítol, l’avantatge que reporten, en
el mercat de treball, nivells educatius superiors, és a Catalunya comparativament reduïda. En la
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Quadre VIII.4
Taxa d’atur (grup d’edat 25-64 anys) segons nivell educatiu. 2007 i 2009
2007
Primària i inferior

Secundària inferior

Secundària superior

Superior

Homes
Catalunya
Espanya

5,81
7,42

4,33
4,98

5,91
4,59

3,41
3,79

Dones
Catalunya
Espanya

8,32
13,74

8,23
11,76

5,81
8,87

3,81
5,68

Primària i inferior

Secundària inferior

Secundària superior

Superior

21,87
23,32

16,59
18,33

13,40
14,33

7,84
8,35

17,38
25,32

20,80
22,33

13,01
16,60

7,26
9,44

2009

Homes
Catalunya
Espanya
Dones
Catalunya
Espanya

Font: Elaboració pròpia a partir de microdades de l’Encuesta de Población Activa, segon trimestre de 2007 i segon trimestre de 2009.

major part dels països europeus els tipus de rendiments salarials de l’educació postobligatòria
(secundària i superior) són majors als de Catalunya; també als del conjunt d’Espanya, si bé en
aquest cas els rendiments són molt lleugerament superiors (gràfic VIII.2). Aquesta debilitat dels
rendiments de l’educació erosiona la demanda d’estudis postobligatoris (especialment en el cas
de l’educació secundària). Es pot argumentar que el fet que la prima salarial educativa sigui reduïda
és una característica desitjable del nostre mercat de treball, atès que correspon a la presència de
desigualtats salarials menors. No obstant això, aquest argument no és completament correcte, ja
que és compatible l’existència de desigualtats salarials elevades amb primes salarials educatives
baixes; això és així sempre que les desigualtats salarials es basin en factors diferents a l’educació
(antiguitat, sector, gènere, per exemple). I, en tot cas, no sembla que una desigualtat salarial com
la basada en diferències educatives sigui la més indesitjable per a una economia, especialment si
s’aconsegueix, eventualment, que l’obtenció de titulacions depengui més del mèrit que de l’origen
social.
En tot cas, a Catalunya, la tradicional debilitat de la demanda d’educació secundària postobligatòria,
combinada amb la destrucció d’ocupació a partir de 2008, està provocant un problema addicional
que pot tenir serioses repercussions, a mitjà i a llarg termini, tant en l’àmbit de la productivitat com
en el de la cohesió social. Ens referim al retard en l’obtenció d’una primera ocupació per als joves
que no estudien després de l’educació obligatòria. En el període 1995-2007 el mercat de treball
acceptava a joves amb baix nivell de qualificació, que aconseguien amb relativa facilitat una primer
ocupació en el sector serveis o en el de la construcció. Ocupacions de baixa productivitat, però en
les quals els joves podien adquirir coneixements i actituds crucials per inserir-se en el món del treball.
La primera ocupació podia ser un substitut mitjanament satisfactori de la formació reglada,
especialment si era complementada amb processos de formació en el lloc de treball.
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Gràfic VIII.2
Tipus de rendiment salarial dels nivells educatius
(Percentatge sobre nivell educatiu primària i inferior). Comparativa internacional, 2007
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Nota: Per a alguns països no apareixen les taxes de rendiment corresponents a l’educació
secundària superior a causa de la falta de rellevància dels coeficients.
Font: Elaboració pròpia a partir de microdades de l’Encuesta de Condiciones de Vida (EU-SILC) - 2007.

En l’actual crisi econòmica, no obstant això, aquestes potencialitats de la primera ocupació han
deixat d’existir per a un grup nombrosos de joves. Com es pot observar al quadre VIII.5, la proporció
de joves (16 a 22 anys) que no segueixen estudis reglats o formació i que no tenen treball s’ha elevat
fins al 19,25% a Catalunya, més de vuit punts percentuals per sobre del seu valor previ a la crisi.
Aquesta evolució ha estat similar tant en el conjunt d’Espanya com en la Unió Europea. En la crisi,
amb el retard perllongat de l’arribada a la primera ocupació, el fenomen de l’abandonament prematur
cobra una gravetat més gran; els seus efectes a llarg termini sobre la productivitat no han de
menysprear-se. D’igual manera, els efectes potencials en el curt i mitjà termini sobre la cohesió social
d’aquesta situació han de tenir-se molt en compte.

Quadre VIII.5
Percentatge de persones entre 16 i 22 anys que ni estudia ni treballa
2007 (%)

2009 (%)

Catalunya

10,82

19,25

Espanya

11,19

17,62

Unió Europea

12,20

19,50

Fonts: Catalunya i Espanya: elaboració pròpia a partir de microdades de l’Encuesta de Población Activa (2on trimestre de 2007 i de 2009)
Unió Europea: European Labour Force (2on trimestre de 2007 i de 2009), consultat en línia.
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Finalitzarem aquest apartat amb una revisió de l’estoc de capital humà (i la seva evolució) de la
població potencialment activa catalana. Els dos indicadors de referència per a aquest objectiu
apareixen en el quadre VIII.6. En aquest quadre observem com només un de cada dos actius
potencials catalans té qualificacions postobligatòries, mentre que en el conjunt d’Europa aquesta
proporció és de tres de cada quatre. No obstant això, l’indicador referit a les qualificacions educatives
superiors a Catalunya té un valor clarament homologable respecte a la Unió Europea (entorn del
29%). L’increment de la producció de titulats en educació superior, especialment durant els últims
trenta anys, ha permès millores substancials en l’indicador referit a la presència de titulats en la
població adulta. En aquest aspecte el valor de Catalunya, com el d’Espanya, és superior a l’europeu.
Quadre VIII.6
Indicadors relatius a l’estoc de capital humà. Catalunya, Espanya
i Unió Europea, 2009
Catalunya

Espanya

UE-27

(%)

(%)

(%)

51,74

51,18

76,70

29,56

29,14

28,70

Taxa de persones entre 25 i 64 anys amb nivell educatiu igual
o superior a la secundària postobligatòria
Taxa de persones entre 25 i 64 anys amb nivell educatiu
corresponent a l’educació superior

Fonts: Catalunya i Espanya: elaboració pròpia a partir de microdades de l’Encuesta de Población Activa, segon trimestre de 2009.
Unió Europea: European Labour Force (2on trimestre de 2009), consultat en línia.

El gràfic VIII.3 permet observar l’evolució, per a diferents cohorts, dels dos indicadors esmentats
en el paràgraf anterior. En el cas del primer indicador (proporció de la població entre 25 i 64 anys
amb estudis postobligatoris) el creixement sostingut, per a les cohorts nascudes fins a 1970,
Gràfic VIII 3
Estoc de capital humà en funció dels grups d’edat: proporció de la població
amb nivell educatiu igual o superior a la secundària postobligatòria i amb nivell
educatiu corresponent a l’educació superior. Catalunya i Espanya, 2009
Cat-secund postob. o més

Cat-edu. sup.

Esp-secund postob. o més

Esp-edu. sup.
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Font: Elaboració pròpia a partir de microdades de l’Encuesta de Población Activa, segon trimestre de 2009.
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s’interromp en les següents cohorts. L’estancament, de fet, afecta a grups de persones que
van acabar l’educació obligatòria anys abans del període de creixement que va començar el 1995,
per la qual cosa no és atribuïble exclusivament al creixement del cost d’oportunitat dels estudis
generats per l’expansió de l’ocupació en el període 1995-2007. El segon indicador (proporció de
la població entre 25 i 64 anys amb estudis superiors) presenta un creixement estable i sostingut a
mesura que avancen les cohorts, amb un únic descens en el grup entre 25 i 29, atribuïble al fet que
en aquest grup es troben persones que cursen estudis superiors però encara no han obtingut la
titulació.

DESIGUALTATS I RISC DE FRACÀS ESCOLAR A CATALUNYA
Jorge Calero. Universitat de Barcelona
Amb l’objectiu d’apropar el lector als processos de desigualtat educativa

en una gran majoria d’estudis previs. La categoria socioprofesional del

que es produeixen a Catalunya, en aquest requadre es presenten els

pare, per exemple, actua de la manera següent en el model: les famílies

resultats d’una anàlisi dels determinants del risc de fracàs escolar. Amb

amb categories «de coll blau» (tant qualificat com no qualificat) presenten

aquesta anàlisi es busca identificar alguns dels motius darrere l’obtenció

riscs més grans que en el cas de la categoria «coll blau no qualificat». Els

d’uns nivells molt reduïts de competències mesurades als quinze anys en

anys d’educació de la mare també tenen un efecte estadísticament

les proves PISA. Encara que la relació entre baixes competències i fracàs

significatiu, de manera que es redueix el risc de fracàs escolar a mesura

escolar no és directa, sí que podem assumir l’existència d’una elevada

que augmenten els anys d’educació. També té un efecte significatiu la

correlació entre ambdues variables.

situació d’activitat econòmica tant del pare com de la mare. En el cas de

Analitzarem, així, els determinants de situar-se en el nivell de competències de ciències, a PISA-2006, més baix (nivell 1 i menor que 1),
que correspon al 18,6% dels estudiants catalans. Com s’ha esmentat a
l’apartat 2, aquest indicador és un dels seleccionats com a estratègics
per al 2020 per la Unió Europea. Per precisar a què correspon aquest
nivell, apuntem la definició de PISA: «En el nivell 1, els estudiants tenen
un coneixement científic tan limitat que només pot ser aplicat a unes
quantes situacions familiars. Poden proporcionar explicacions científiques
que són òbvies i que es deriven explícitament de l’evidència».
La mostra utilitzada és de 1.527 alumnes de 51 escoles catalanes,
públiques i privades; la tècnica aplicada és una regressió logística
multinivell. La base de dades de PISA disposa d’una gran quantitat de
variables que poden actuar com a independents en un model explicatiu
del nivell de competències; en el nostre model n’hem utilitzat una selecció
en funció de justificacions teòriques i d’anàlisis prèvies dels determinants
dels resultats de PISA.

l’activitat econòmica de la mare (que no és tan generalitzada com la del
pare) sembla que una presència més gran en la vida pública i la utilització
del seu capital humà en el lloc de treball té un impacte positiu sobre
l’educació dels fills, impacte que compensa àmpliament el menor temps
disponible a la llar. Per dir-ho així, s’intercanvia avantatjosament quantitat
per qualitat en el suport a la formació de capital humà a la llar. El nombre
de llibres a la llar és una plasmació física del nivell sociocultural de la
família i, com a tal, resulta habitualment (i també en l’anàlisi que
presentem) una variable molt potent a l’hora de predir els resultats
educatius dels fills.
Finalment, la condició d’immigrant no apareix com a significativa
estadísticament en el nostre model, ni en el cas dels alumnes d’origen
immigrant de primera generació (nascuts fora d’Espanya) ni dels alumnes
d’origen immigrant de segona generació (nascuts a Espanya de pares
estrangers). Aquest resultat no és l’habitual en anàlisi del rendiment a
PISA, en tant que, usualment almenys, la condició d’immigrant de
primera generació sí que té un efecte negatiu sobre el rendiment

En el quadre 1 es resumeixen els resultats de l’anàlisi de regressió

acadèmic. De tota manera, el resultat obtingut, encara que certament

logística. Únicament hi apareixen algunes de les variables utilitzades, en

extrem, apunta en una direcció: les diferències que trobem en el

concret les que resulten estadísticament significatives (o estan en grups

rendiment dels immigrants en les observacions directes són en bona

de variables on almenys una d’elles ho és) i, també altres variables la falta

mesura atribuïbles a altres factors socioculturals no directament

de significativitat de les quals volem subratllar. Distingint entre els

relacionats amb la condició d’immigrant i a factors relatius a «efectes

determinants corresponents al nivell de l’estudiant i els corresponents al

company» (com veurem més endavant). Efectivament, una observació

nivell del centre educatiu, destacarem els següents resultats:

bivariant directa ens indica que la probabilitat de situar-se en el grup de

Nivell de l’estudiant

generació, del 48,59%; del 21,22%, per a un estudiant immigrant de

menor rendiment de PISA és, per a un estudiant immigrant de primera
Les variables relacionades amb l’origen sociocultural de la família tenen

segona generació, i únicament 15,61%, per a un estudiant d’origen no

un efecte molt important sobre el risc de fracàs escolar, com s’ha descrit

immigrant. Aquestes diferències tendeixen a reduir-se substancialment (i
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es cancel·len completament en la nostra anàlisi) quan controlem,

Com hem vist, les causes que condueixen a un nivell baix de

mitjançant tècniques multivariants, l’efecte de la resta de variables

competències i, per tant, a un major risc de fracàs escolar i, amb més

explicatives.

motiu, d’abandonament prematur, resideixen en bona mesura en
a procedència sociocultural dels alumnes i en la seva agrupació en

Nivell del centre educatiu

centres on els «efectes company» aguditzen les conseqüències de les

El resultat més destacable i que mereix una explicació més detallada en

desigualtats de partida. És convenient no perdre de vista que aquests

aquest àmbit de variables corresponents al centre educatiu és el relatiu

processos de desigualtat educativa, a més de ser poc desitjables des

a la titularitat. A igualtat que de variables, un estudiant en un centre de

del punt de vista de l’equitat, se situen a la base dels problemes

titularitat privada presenta més risc de situar-se en els nivells de

d’eficàcia (sobretot, quant a la seva capacitat per produir graduats de

competències més baixes. Aquest resultat, malgrat ser contraintuïtiu, és

secundària postobligatòria) del sistema educatiu català.

ja convencional en les anàlisis aplicades a PISA-2006 tant a Espanya
com a Catalunya. Els alumnes escolaritzats en centres de titularitat
privada (concertats i independents) obtenen rendiments millors a PISA;
tanmateix, quan controlem l’efecte de variables relatives al tipus d’usuaris

Quadre 1. Determinants del risc de fracàs escolar. Resultats
de l’anàlisi logística multinivell aplicada als resultats
de ciències de PISA–2006 a Catalunya
Error

amb qui compten els centres públics i privats, aquestes diferències
s’inverteixen, circumstància que apunta al fet que l’avantatge comparatiu
dels centres privats es basa exclusivament en el tipus d’usuaris que
escolaritzen.
Un altre resultat que val la pena subratllar té a veure amb els «efectes
company» que genera la densitat d’alumnes immigrants en el centre. En
la nostra anàlisi, com en la major part de la literatura disponible, es
detecta que la presència d’immigrants en el centre en una proporció
moderada (fins al 10%) no incrementa el risc de fracàs escolar en els
alumnes del centre; tanmateix, en la franja entre 10 i 20% l’efecte ja és
estadísticament significatiu. Subratllarem, en aquest sentit, la importància
crucial dels processos de segregació de l’alumnat en diferents tipus
de centre, així com de les polítiques utilitzades per reduir aquesta segregació.
Convé també destacar els resultats corresponents a dos tipus de
variables els coeficients de les quals no són estadísticament significatius,
ja que aquesta falta de significativitat també aporta informació rellevant.
En primer lloc, ens referim a les variables relatives als recursos humans i
físics del centre; de manera similar al que succeeix en la major part de les
investigacions, en la nostra anàlisi les variables d’aquest àmbit tampoc
no tenen una incidència significativa sobre la probabilitat de situar-se en
el grup de menor rendiment. En segon lloc, dues variables referides als
processos d’agrupació d’alumnes segons les seves capacitats (tant en
diferents aules com a l’interior de l’aula, vegeu quadre 1) no resulten
tampoc significatives. Com ha quedat demostrat en altres estudis,
l’agrupació segons capacitats perjudica el rendiment dels alumnes
menys capacitats i millora el rendiment dels més capacitats, mentre que

Variable

Coeficient

Gènere (noia)
Immigrant de segona generació
Immigrant de primera generació
Ocupació del pare: coll blanc
qualificat
Ocupació pare: coll blanc
no qualificat
Ocupació del pare: coll blau
qualificat
Ocupació del pare: coll blau
no qualificat
Mare econòmicament activa
Pare econòmicament actiu
Anys d’estudis de la mare
Nombre de llibres a la llar
Centre privat independent
Centre privat concertat
Centre sense immigrants
Centre amb fins un 10%
d’immigrants
Centre 10%–20%
d’immigrants
Centre amb més d’un 20%
d’immigrants
Agrupació alumnes
s/capacitat diferents aules
Agrupació alumnes
s/capacitat interior aula

0,495***
–0,749
0,637

estàndard odds–ratio
0,171
0,683
0,523

1,033

0,021

0,3

1,021

0,042*

0,241

1,517

0,587**
–0,666***
–1,183**
–0,04*
–0,628***

0,257
0,214
0,533
0,024
0,181

1,799
0,514
0,306
0,96
0,534

2,124*
1,662**
referència

0,839
0,863

8,368
5,273

referència

0,846

0,675

1,282*

0,758

0,906

0,728

–0,504

0,309

0,177

0,28

3,605

Notes: *** Significativa al 99%. ** Significativa al 95%. * Significativa al 90%.
Font: elaboració pròpia a partir de dades de PISA–2006

tendeixen a cancel·lar-se ambdós efectes quan s’efectuen mesuraments
agregats dels efectes, com és el cas.
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4. Resum
Els eixos del capítol han estat, en essència, tres: en primer lloc, els dèficits en matèria de formació
de capital humà a Catalunya (molt en particular els referits a l’escassetat de la demanda en educació
secundària postobligatòria); en segon lloc, els rendiments del capital humà en el mercat de treball
català, que resulten apreciables però comparativament reduïts i, en tercer lloc, la presència de severes
desigualtats, derivades de l’origen sociocultural dels estudiants, en els rendiments acadèmics, que
separen amplis sectors de l’alumnat de la possibilitat de donar continuïtat a la seva formació.
El primer dels eixos, relatiu als dèficits en la formació de capital humà, ha estat analitzat mitjançant
les bateries d’indicadors (i els seus punts de referència) establerts per la Unió Europea en la seva
Estratègia de Lisboa per al 2010 i, més recentment, en l’estratègia «Education and Training 2020».
L’evolució d’aquests indicadors durant la dècada 2000-2009 no ha estat la desitjada: en quatre dels
cinc objectius establerts els indicadors corresponents a Catalunya, com els d’Espanya, no només no
arriben al punt de referència, sinó que se n’allunyen. En concret, i com a objectiu més significatiu,
subratllarem que la demanda d’educació posterior a l’educació obligatòria es va reduir en sis punts
percentuals; l’any 2008 es situava al 59,4%, allunyada més de quinze punts percentuals del punt de
referència. Un aspecte positiu en aquest escenari, tanmateix, ha estat l’expansió de la demanda de
Cicles Formatius de Grau Mitjà. Els nous objectius fixats per la Unió Europea en matèria d’educació
i formació per al 2020 són en bona mesura els mateixos que els ja plantejats per al 2010, encara que
s’incorporen dos nous objectius (en matèria d’educació infantil i educació superior), la consecució
dels quals no resultarà problemàtica en el cas de Catalunya.
Pel que fa a la utilització del capital humà en el mercat de treball català, hem ressaltat en l’apartat 3
com els individus amb un més alt nivell educatiu tenen una millor inserció laboral, amb menors taxes
de desocupació i millors rendes salarials. La protecció que proporciona l’educació davant del risc de
desocupació, per exemple, és alta i fins i tot ha crescut a partir de la crisi de 2008. Tanmateix, hem
fet èmfasi en com els avantatges que suposa l’educació en el mercat de treball és reduïda quan
comparem els casos català i espanyol amb la situació en altres països europeus. Aquesta debilitat
en els incentius a la formació de capital humà és un dels factors que dificulten l’expansió de l’educació
secundària postobligatòria, que marca no solament els fluixos de formació sinó, com és lògic, els
estocs: només un de cada dos actius potencials catalans té qualificacions postobligatòries, mentre
que en el conjunt d’Europa aquesta proporció és de tres de cada quatre.
Hem subratllat també, en l’apartat 3, el problema del col·lectiu de joves que ni estudia ni treballa, que
s’ha incrementat substancialment a partir de 2008, assolint un nivell del 19,25%. L’accés a la primera
ocupació és crucial en les trajectòries laborals dels joves i suposa una via alternativa a l’adquisició
de capital humà; la situació actual ha curtcircuitat aquesta via per a un bon nombre de joves, fet que
tindrà, previsiblement, implicacions en termes de productivitat i cohesió social.
Hem presentat també, en un requadre, una anàlisi centrada en les desigualtats educatives i, en
concret, en els desiguals riscs de fracàs escolar que sofreixen els estudiants catalans en funció del
seu origen sociocultural. Aquestes desigualtats actuen com a llast en la formació de capital humà,
per la qual cosa el seu estudi té sentit des d’una perspectiva més àmplia, no exclusivament orientada
a l’equitat. L’anàlisi identifica, mitjançant una regressió logística multinivell, la incidència de l’origen
sociocultural de la família sobre el risc de fracàs escolar. La categoria socioprofessional, els anys
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d’educació de la mare, la situació d’activitat econòmica tant del pare com de la mare i el nombre de
llibres a la llar són totes variables amb una incidència significativa sobre el risc de fracàs escolar a
Catalunya. D’altra banda, en el nivell corresponent al centre educatiu apareix, com a resultat important
però contraintuïtiu, com, a igualtat que en la resta de variables, un estudiant en un centre de titularitat
privada (concertada o independent) presenta més risc de situar-se als nivells de competències més
baixes. També destacarem l’increment de risc de fracàs que, mitjançant els «efectes company»,
generen els nivells alts de densitat d’alumnes immigrants en el centre. Finalment, resulta destacable
la falta d’un efecte significatiu per a les variables relatives als recursos humans i físics del centre.

AVALUACIÓ DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL REGLADA
Jorge Calero. Universitat de Barcelona
El Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu de Catalunya ha

Exposarem a continuació només una breu selecció de les conclusions i

portat a terme, durant el període 2007-20101 una avaluació de la formació

recomanacions més rellevants de l’avaluació. Ens centraren exclu-

professional reglada (FPR a partir d’ara)2. L’avaluació ha abordat tant els

sivament en les quatre primeres,3 i tractarem per separat les correspo-

recursos com els processos i resultats del subsistema d’FPR; així doncs,

nents a les línies 1 i 2 i les corresponents a les línies 3 i 4.

parlem d’una avaluació sistèmica, substancialment diferent de les
avaluacions més freqüents, centrades en el rendiment dels estudiants, en
els centres o en el professorat, per exemple. El model d’avaluació que
s’ha utilitzat ha estat complex i innovador. Entre les seves característiques
més destacables assenyalarem les tres següents: en primer lloc, es tracta
d’una avaluació participativa, atès que s’ha donat veu a un ampli ventall
d’actors, organitzats en grups de treball. En segon lloc, s’ha aplicat, en
l’avaluació, de manera combinada, una diversitat de tècniques qualitatives
i quantitatives. En tercer lloc, una part de l’avaluació s’ha portat a terme

Línies 1 i 2
S’està construint progressivament a Catalunya un marc comú de
directrius i polítiques educatives específiques de l’FPR, que té present els principis de la formació al llarg de la vida, però oblida sovint
les directrius i orientacions de la Unió Europea i el marc normatiu
estatal.
És necessari generar mecanismes més eficaços per assolir els objectius

mitjançant tècniques avançades, destinades a analitzar l’impacte de l’FPR

d’Educació i Formació 2020, establerts per la Unió Europea en relació

sobre la inserció laboral i la continuïtat formativa.

amb la reducció de la taxa d’abandonament en els ensenyaments

L’avaluació ha estat estructurada en cinc línies de treball diferenciades;
descrivim a continuació els seus objectius:

postobligatoris. En aquesta línia, cal introduir estratègies que simplifiquin
el sistema de reconeixement i d’acreditació, tot generant consens amb
els agents socioeconòmics.

Línia 1. El marc normatiu de l’FPR i l’aplicació d’aquest marc.
Davant la desconnexió entre les administracions educativa i laboral, que
Línia 2. Anàlisi comparada amb els sistemes de formació professional
d’àmbit espanyol i internacional.

dificulta la integració dels diferents subsistemes d’FP, es recomanen les
mesures següents: i) crear un organisme únic d’integració i gestió; ii)

Línia 3. Anàlisi de l’estructura orgànica del sistema d’FPR a Catalunya.

potenciar els mecanismes conjunts d’informació i orientació, fins ara

Específicament, s’avalua el rol del Departament d’Educació en la gestió

insuficientment evolucionats i que limiten el potencial de l’FP com a eina

i administració de l’FPR.

de desenvolupament econòmic i social; iii) articular un mapa territorial de

Línia 4. Anàlisi de l’estructura funcional del sistema d’FPR i, en concret, del
rol dels centres (els seus mecanismes i recursos d’organització i gestió).

l’FP amb una distribució adequada i operativa.
Línies 3 i 4

Línia 5. La inserció professional i la continuïtat formativa dels graduats en
FPR. Aquesta línia es desenvolupa mitjançant una sèrie d’anàlisis

Es considera que el sistema de formació professional reglada de

d’impacte, en què es busca aïllar l’efecte «net» de l’FPR sobre les

Catalunya gaudeix d’una important consistència i que està contribuint

trajectòries laborals i formatives dels graduats.

positivament a la cohesió social. S’han incorporat al sistema alumnes
provinents de sectors socials que durant temps n’han estat allunyats
(persones amb formació universitària, persones provinents de la

1. L’avaluació s’ha portat a terme sota la direcció del Dr. Joaquim Prats, com a president
del Consell Superior d’Avaluació; els treballs han estat coordinats pel Dr. Emili Palacios.
2. Es pot trobar informació més completa d’aquesta avaluació en una diversitat de
publicacions del Consell Superior d’Avaluació. Estan disponibles, fins al moment, les

3. Cal tenir en compte que, en el moment d’escriure aquest text, els treballs corresponents

següents: Consell Superior d’Avaluació (2009a, b i c).

a la línia cinquena no estan completament acabats.
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formació d’adults, persones immigrades, treballadors i treballadores en

Hi ha llacunes importants en el paper que han de tenir els centres en
relació amb el seu context social, econòmic i cultural. En aquesta línia,

actiu, etc.).
Hi ha tensions no resoltes, en el si del Departament d’Educació, entre una
tendència centralitzadora que es contraposa a una tendència descen-

és necessària una vinculació real dels centres amb el conjunt de l’entorn
educatiu i laboral.

tralitzadora. Aquestes tensions es projecten sobre l’organització

És present un grau d’eficàcia raonable en el desenvolupament de les

funcional.

funcions dels centres, tot i que amb algunes debilitats estructurals: hi ha

Hi ha una clara distància entre el que s’estableix des del Departament

processos administratius i de gestió amb una configuració i uns recursos

d’Educació i el que s’acaba plasmant als centres, conseqüència d’una

difícils de mantenir a mitjà i a llarg termini; la sostenibilitat del sistema és

manca de mecanismes òptims de seguiment i avaluació i de bases de

qüestionable des de la perspectiva de l’adaptació als canvis de l’entorn

dades, que perjudica la comunicació bidireccional i obstaculitza les

socioeconòmic.

millores sistèmiques.

Els centres no participen en l’elaboració dels plans estratègics de l’FPR

Es dóna un difícil equilibri dels centres davant d’una dinàmica que

i tampoc no reben una comunicació estructurada de les conseqüències

afavoreix en ocasions l’especialització i en altres la multidisciplina-

d’aquests plans. En aquest sentit, el paper i les funcions de l’Institut

rietat.

Català de les Qualificacions Professionals i l’impacte d’aquesta institució

S’està produint una tendència a la incorporació de nous perfils de

en la docència és desconegut pel professorat.

professorat sense experiència professional vinculada a la família o
especialitat de docència. Per tant, és imprescindible l’ajustament dels
perfils del professorat mitjançant una formació específica i basada en
estades en centres de treball. Es recomana, també, crear figures
contractuals flexibles que permetin incorporar al sistema docents amb

La Inspecció d’Educació ha perdut el seu rol de suport actiu als centres
i és urgent que hi hagi una especialització en els aspectes que afecten
l’FP. Igualment, com a recurs clau en el suport als centres són necessaris
l’impuls, la professionalització i la integració de la figura de coordinació
d’FP dins de l’estructura de gestió dels centres.

experiència professional pràctica.
Hi ha una percepció de suficiència de la despesa de capital, gràcies
sobretot a l’aportació de finançament realitzat per empreses i institucions
privades. La manca de finançament per a la despesa corrent és, però, un

Cal dur a terme un enfocament de carrera professional en la gestió del
professorat i propiciar una implicació més gran dels equips de direcció a
l’hora de valorar la qualitat de la tasca docent.

fet persistent.

L’avaluació ha detectat la necessitat urgent de millorar la coordinació

S’ha detectat la necessitat de millora dels sistemes d’informació, des de

dels centres amb els dispositius diversos d’informació, anàlisi, orientació,

la perspectiva de la gestió i l’administració dels centres. Es detecta,

intermediació i sobre riscos laborals, existents en els diferents territoris,

també, la urgència de formació dels equips directius des d’una

tant els propis de l’Administració com els generats pel món local, sindical

perspectiva de gestió integral.

i empresarial.
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IX

R+D i Innovació

1. Introducció
La recerca i la innovació són factors clau del progrés econòmic i del benestar social a mitjà i llarg
termini. Així mateix poden contribuir a fer front als reptes, vinculats a la globalització, el medi ambient
o la salut entre d’altres, als quals s’enfronten les economies avançades, com és el cas de l’economia
catalana. En particular, per a les empreses, millorar els seus nivells d’innovació, tant tecnològica com
de caràcter organitzatiu o de màrqueting, influeix decisivament en la seva capacitat de competir en
un context de creixent internacionalització i en un entorn cada vegada més exigent.
La situació actual de crisi pot tenir efectes negatius sobre els incentius empresarials a innovar, tal com
estan posant de manifest les primeres dades disponibles. Les empreses s’enfronten a caigudes de
la demanda, a dificultats per obtenir finançament i també té lloc un augment de l’aversió al risc. No
obstant això, les situacions de crisi generen canvis en l’especialització productiva i noves oportunitats
per innovar. En aquest sentit, la continuïtat dels esforços destinats a l’R+D i a la innovació és un
factor clau perquè l’economia catalana millori els seus nivells de productivitat, que ha patit un
estancament en els darrers anys, i també la seva posició en activitats més intensives en coneixement.
Aquest capítol s’organitza en dos apartats. En primer lloc, s’analitza la posició de Catalunya en el
context espanyol i europeu, a partir de la presentació de l’evolució recent dels principals indicadors
d’R+D. En segon lloc, es presenta la informació referent a la innovació empresarial. Aquesta anàlisi
es fa a partir de diferents fonts estadístiques com són les enquestes d’R+D i d’innovació que elabora
l’INE, la informació sobre patents de l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM), la Xarxa
d’Oficines de Transferència de Resultats d’Investigació (RedOTRI) d’Universitats amb informació
sobre la transferència de coneixement i les relacions universitat-empresa, i la publicació Main Science
and Technology Indicators de l’OCDE, entre d’altres. En general, l’any 2008 és el darrer disponible
en la informació d’aquestes fonts.

2. Evolució dels indicadors principals d’R+D
L’any 2008, i de la mateixa manera que en els darrers anys, la despesa en R+D va experimentar un
augment notable, amb una taxa de creixement del 13%, superior a la del conjunt de l’Estat espanyol
(10,2%) i també a l’increment que es va registrar l’any 2007 (11,3%). La despesa en R+D recull el
conjunt de recursos que tots els agents, tant públics com privats, destinen a la generació de
coneixements i al desenvolupament de productes, processos o serveis nous per la qual cosa
constitueix un dels indicadors principals per analitzar la capacitat d’innovació d’un país. La tendència
dels darrers anys d’augment de la despesa s’ha traduït en un creixement substancial de l’esforç en
R+D en relació al PIB fins a situar-se en l’1,61%, davant de l’1,48% de l’any 2007, i de l’1,1% l’any
2000. Aquest augment dels esforços destinats a l’R+D dels darrers anys ha permès millorar la
convergència amb la UE-27 (1,77%, amb dades de 2007). Malgrat això, les diferències respecte a
la mitjana dels països de l’OCDE, que es va situar, amb dades de 2007, en el 2,28% encara són
substancials (gràfic IX.1).
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Gràfic IX.1
Despesa en R+D en % del PIB

Espanya

UE-27

Catalunya

OCDE

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Font: INE i OCDE. Elaboració pròpia

L’estructura de les despeses en R+D i, en particular, la contribució del sector privat són, junt amb el
volum global de despeses, elements clau per analitzar els esforços destinats per un país a l’R+D. Tal
com destacava l’estratègia de Lisboa de la Unió Europea, a més de la necessitat d’incrementar la
despesa en R+D, és convenient que dos terços d’aquesta inversió provinguin del sector privat.
Malgrat que a Catalunya, la participació de les empreses se situa a prop d’aquests dos terços
(61,1% de la despesa total en R+D) i per sobre de la mitjana d’Espanya (55,1%), en els darrers anys
ha perdut progressivament pes (des del 65,2% i el 63% que van representar els anys 2006 i 2007
respectivament) i s’ha allunyat dels nivells de l’OCDE (72,1%). La continuïtat d’aquesta tendència
podria limitar la capacitat del sistema de ciència i tecnologia per millorar la productivitat, ja que són
l’R+D i la innovació empresarial les que tenen efectes més directes sobre el seu nivell. En
contraposició a la pèrdua de pes de la participació empresarial, el percentatge corresponent a
l’Administració pública ha experimentat un increment substancial al passar del 13,7% l’any 2007 a
gairebé el 17% a l’actualitat, mentre que la participació de l’ensenyament superior ha registrat una
lleugera disminució i s’ha situat en el 22% (23,3% l’any 2007).
Els tres sectors (empreses, Administració pública i ensenyament superior) han presentat l’any 2008
un comportament expansiu de la despesa en R+D, malgrat que amb augments molt diferents. En el
cas de les empreses, l’augment, en termes nominals, va ser del 9,5% dos punts percentuals més que
l’any 2007, i lleugerament superior a la mitjana d’Espanya (8,3%). L’augment de les despeses
empresarials en R+D corresponen, en part, a la incorporació de nous investigadors a les empreses
que es va situar en 10.862 persones en equivalència a jornada completa (10.355 l’any 2007) i del
volum de personal dedicat a l’ R+D que va créixer un 8%. Malgrat aquest creixement, el nombre
d’investigadors a les empreses continua estant lluny dels nivells dels països més avançats com
Finlàndia on superen els 22.000 investigadors (gràfic IX.2).
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Gràfic IX.2
Recerca i desenvolupament: despesa interna per sectors d’execució, 2008
(En % sobre el total)
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Nota: Pel que fa a la UE-27 i l’OCDE, les dades són de l’any 2007.
Font: INE i OCDE. Elaboració pròpia

Si el 2007 el creixement de les despeses en R+D de les Administracions públiques va ser molt elevat
amb una taxa de variació del 27,9%, l’any 2008 ha estat encara superior amb un increment del
39,2%, molt per sobre també del registrat al conjunt de l’Estat espanyol (19,2%). Malgrat que en els
propers anys les restriccions pressupostàries derivades de la situació de crisi poden afectar a
l’evolució de les despeses públiques d’R+D, les dades de 2008 mostren l’orientació i l’esforç de les
polítiques públiques en el foment de la ciència i la tecnologia. En aquest sentit, el govern de
Catalunya, i després de prolongar durant l’any 2009 el Pla de recerca i innovació 2005-2008, ha
presentat, a l’abril de 2010, el nou Pla de recerca i innovació per al període 2010-2013 (PRI 20102013). En aquest Pla, que es deriva del Pacte nacional per a la recerca i la innovació (PNRI), que es
va signar l’octubre de 2008 pel part del Govern, partits polítics, agents socials i universitats, es
concreta el pla d’actuacions amb la definició d’objectius i instruments pels propers quatre anys. En
concret, es consideren deu objectius estratègics que incideixen sobre els diferents elements del
sistema català de ciència i tecnologia i es refereixen, entre altres aspectes, a millorar la disponibilitat
de talent, les capacitats innovadores empresarials tant tecnològiques com organitzatives, al foment
d’entorns territorials i a la millora de la governança del sistema. En aquest sentit, al final del 2009 es
va crear el Consell Català de Recerca i Innovació format per 14 experts amb la missió d’assessorar
el Govern. El PRI estableix com a objectiu arribar al 2,45% de les despeses en R+D en relació amb
el PIB l’any 2013 i té, per tant, com és propi d’un pla de recerca i innovació una orientació a mig i
llarg termini. Tanmateix, que fos aprovat en un context de crisi com l’actual podria incidir en el seu
desplegament atesa la conveniència de prioritzar les mesures que permetin reduir els efectes
immediats de la crisi sobre l’assignació de recursos a l’R+D i a la innovació.
Per la seva part, la despesa en R+D de les universitats catalanes va créixer l’any 2008 un 6,9%,
increment significativament inferior al de l’any 2007 (13,3%) i al del conjunt de l’Estat espanyol
(18,4%). La despesa en R+D de les universitats està formada per les despeses corrents, que són
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principalment les retribucions del personal (la part de la qual s’estima correspon anualment a la seva
activitat de recerca), i les despeses de capital que per les seves característiques són més fluctuants.
Les dades disponibles mostren que l’any 2008 va disminuir lleugerament el nombre d’investigadors
en equivalència a jornada completa al passar de 10.585,9 l’any 2007 als 10.575,8 a l’actualitat.
Malgrat aquesta disminució, el nombre total de persones dedicades a l’R+D a les universitats
catalanes va experimentar un lleuger augment, de l’1,1% derivat d’un augment en el nombre de
tècnics de suport a la recerca.
Les universitats contribueixen a l’avenç científic i a la innovació tecnològica també amb les seves
activitats de transferència de coneixement al sistema productiu. Aquesta contribució s’articula per
diferents vies, com ara la cooperació en innovació entre empreses i universitats, el finançament
empresarial de les activitats d’R+D de les universitats, la creació d’empreses spin-off que tenen
l’origen en la recerca universitària o les sol·licituds de patents i els possibles ingressos per la seva
explotació. Les dades que recull la RedOTRI d’universitats en la seva enquesta anual mostren que
les universitats catalanes van sol·licitar l’any 2008 més de 100 patents nacionals i que les patents en
explotació van generar en aquest mateix any uns ingressos d’entorn els 520.000 EUR. Finalment,
l’any 2008, les universitats catalanes van crear 19 spin-offs, dues més que l’any 2007.
Les despeses destinades a l’R+D recullen els recursos que s’empren en aquestes activitats. Per a
l’anàlisi dels resultats, dos indicadors habitualment utilitzats són el nombre de publicacions
científiques i el nombre de patents (gràfic IX.3). El primer indicador recull fonamentalment resultats
de la recerca bàsica mentre que el segon està més vinculat al desenvolupament tecnològic i a la
innovació. L’evolució de la producció científica de Catalunya ha estat, de la mateixa manera que es
va assenyalar en les darreres edicions d’aquesta Memòria econòmica de Catalunya, molt positiva en
el darrers anys i Catalunya representa a l’actualitat gairebé l’1% de la producció científica mundial,
amb una participació en el conjunt de l’Estat espanyol situada en l’entorn del 25%.

Gràfic IX.3
Estadístiques de propietat industrial: evolució de les sol·licituds
de patents a Catalunya (en % respecte a Espanya)
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164

MEMÒRIA 2009

FACTORS DE COMPETITIVITAT

Pel que fa al nombre de patents, es disposa per l’any 2009 d’informació de les sol·licituds de patents
nacionals amb detall de la comunitat autònoma de residència del primer sol·licitant. En aquest any
es van sol·licitar 659 patents per part de residents a Catalunya, gairebé 100 menys que l’any anterior.
Aquesta disminució ha comportat una caiguda en la participació de Catalunya en el conjunt
d’Espanya que es va situar l’any 2009 en el 18,5%, davant del 21% de l’any anterior. No obstant això,
la tendència dels darrers anys mostra que els residents a Catalunya s’orienten cada vegada més a
sol·licitar patents europees que han guanyat progressivament pes des de l’any 2006 i va assolir, amb
dades de 2008, una participació del 35% en el conjunt de l’Espanya.

PER QUÈ UN PACTE NACIONAL DE RECERCA I INNOVACIÓ
Joan Romero. Secretari d’ACC1Ó
Ningú no posa en dubte la importància que té, per a la societat i per a la

Aspectes que de ben segur passen per adoptar una governança del

competitivitat de l’economia, l’impuls de la recerca i la innovació.

sistema de recerca i innovació, eficient i eficaç, i per invertir més i millor

Tanmateix, els estudis han posat de manifest que els nivells de recerca i

en recerca i innovació en l’àmbit públic i en el privat.

innovació no assoleixen els nivells socialment òptims, i que els mecanismes de transferència de coneixement des del món de la ciència cap al

Així doncs, el Pacte posiciona la recerca i la innovació al capdavant de

món de la tecnologia no funcionen sempre de forma eficient. Aspectes

l’agenda política, social i econòmica del país, entenent que a mig i llarg

com rigideses en els mercats, les incerteses en el retorn o en la delimita-

termini aquests àmbits són els que posicionaran la nostra economia en

ció de l’apropiació dels fruits de la recerca en són en part responsables

l’entorn global.

i en justifiquen l’impuls des de l’àmbit públic.

A priori, el fet de ser un document consensuat confereix al pla una

Per això, a dia d’avui, són poques les economies desenvolupades que

legitimitat i una estabilitat necessàries per alinear els esforços i les

no han fet una aposta clara i decidida per a la recerca i innovació com

actuacions en matèria de recerca i innovació i, entre d’altres, impulsar

un factor bàsic de competitivitat i desenvolupament econòmic i social

canvis com, per exemple, en el model de governança del sistema.

dels seus territoris. És un fet en què hi estan d’acord forces polítiques,
els agents socials i, evidentment, els diferents actors del sistema de

El procés d’elaboració del Pacte

recerca i innovació.
L’elaboració del Pacte va ser un procés altament participatiu, incorporant
Aprofundint en quin és el nivell òptim per articular les polítiques de recerca

l’opinió i el treball d’experts nacionals i estrangers, els agents dels sistema

i innovació, els darrers treballs realitzats per l’OCDE i la UE, entre d’altres,

i la societat, en general. D’una banda, es va nomenar un Comitè

han posat èmfasi especialment en el paper dels anomenats sistemes

Permanent d’Experts format per 15 experts amb l’encàrrec de preparar

regionals de recerca i innovació. El nivell regional és, segons aquests treballs,

un Document de Bases. Així mateix, es va designar un panell de 9

l’àmbit d’actuació adequat per articular els sistemes de recerca i innovació.

experts internacionals que van aportar la seva visió i van contrastar els
treballs realitzats. D’altra banda, un total de més de 500 persones de

Amb aquestes premisses, es va considerar prioritari impulsar un gran

l’àmbit empresarial, acadèmic i de l’administració van ser consultades

acord amb tots els agents per tal de definir un full de ruta consensuat en

durant el procés, mitjançant diverses taules de debat i entrevistes

matèria de recerca i innovació a llarg termini, l’anomenat Pacte Nacional

personalitzades.

per a la Recerca i la Innovació (PNRI), que posicionés el sistema de
ciència i tecnologia català entre els més avançats d’Europa, d’acord amb

Fruit d’aquest treball es va lliurar un document de bases amb les

el potencial social i econòmic que té el país.

recomanacions del Comitè Permanent d’Experts a finals d’abril del
2008. A partir d’aquest moment es va iniciar un procés de recollida

Concretament el PNRI es marca com objectiu fer de Catalunya un
pol internacional de primer nivell en recerca i innovació, un país capda-

d’aportacions i de negociació amb tots els agents signants fins arribar al
document final consensuat que es va signar el 21 d’octubre del mateix any.

vanter amb una societat del benestar avançada i cohesionada. I, si
mirem també la conjuntura actual, el PNRI ha d’ajudar a sortir de la
crisi actual i assentar fonaments per tal d’evitar o suavitzar pos-

Objectius del Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació

sibles recessions futures, canviant el model socioeconòmic actual per

El PNRI es planteja 8 grans reptes per assolir l’objectiu de millorar

un basat en la recerca, la innovació, l’educació i, en definitiva, el conei-

el posicionament internacional del sistema català de recerca i inno-

xement.

vació.
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1. Disposar del millor talent científic, innovador i emprenedor:
El talent esdevé una prioritat de base per al desenvolupament futur del
país. El sistema requereix dels perfils (coneixements, habilitats i
actituds) adequats per impulsar la recerca i la innovació. Ja sigui talent
investigador, talent emprenedor o talent innovador, un dels reptes
plantejats és assegurar-ne la seva captació, retenció i mobilitat dins
del sistema català de recerca i innovació.
2. Desenvolupar i mantenir una capacitat elevada per generar i valoritzar

i quins papers han de jugar cadascun d’ells (qui fa què i com) per tal
d’intentar millorar la seva eficiència i eficàcia. Així es defineixen i es
delimiten els agents que realitzaran actuacions d’assessorament de
polítiques (òrgans específics), presa de decisions polítiques (governs,
administracions), implantació de polítiques (agències, etc.), execució
de la recerca i de la innovació (universitats, empreses, etc.) i agents
facilitadors (associacions empresarials, sindicats i sistema financer,
entre d’altres).
8. Invertir més i millor en recerca i innovació en l’àmbit públic i en el privat:

coneixement capdavanter:
Essent conscients que la inversió en recerca i innovació és la base de
És bàsic enfortir el sistema científic i tenir una capacitat investigadora

la competitivitat futura del país es fa palesa la necessitat d’incrementar

elevada per fer de la recerca catalana, una recerca capdavantera,

els recursos i esforços destinats a la recerca i innovació, tant en

amb grups de reconegut prestigi internacional i grans infraestructures

l’àmbit públic com en el privat.

científicotecnològiques

Aquests reptes queden desplegats i concretats en 131 compromisos a

3. Innovar sistemàticament com a base de l’activitat productiva i de

dur a terme durant el període de vigència del PNRI (horitzó 2020) pels

l’acció pública i social:

seus diferents signants i entitats adherides. Com no podria ser d’una
altra forma, els compromisos tenen en compte l’existència de polítiques

Les empreses, l’administració i els serveis públics han d’incorporar la

en l’àmbit estatal i europeu, i la importància de buscar sinergies entre els

innovació (tant tecnològica com no tecnològica) com una pràctica

diferents nivells d’administració per alinear esforços, optimitzar recursos

sistemàtica. S’han de potenciar les estructures (centres tecnològics,

i maximitzar l’impacte i eficiència de les actuacions a emprendre.

parcs, etc.) i les condicions d’entorn favorables per a la innovació,
millorant la transferència i la valorització del coneixement en el mercat.
4. Pensar, ser i fer globalment en recerca i innovació:

Signatura i adhesions
El PNRI es va signar per partits polítics, universitats, associacions
empresarials i sindicats; fet que posiciona el PNRI com una de les

Catalunya ha d’integrar el seu sistema de ciència, de tecnologia i d’innovació sòlidament en el context internacional. Cal incentivar la

estratègies de recerca i innovació més avançades en l’àmbit internacional
per l’amplitud del consens assolit.

internacionalització dels agents i establir aliances i plataformes internacionals estratègiques de recerca i d’innovació.

Però més enllà dels 23 agents signants, destaca el nombre d’altres
agents (centres de recerca, parcs científics, cambres, administracions

5. Aconseguir que la societat catalana s’imbueixi de ciència, tecnologia
i innovació:

locals, centres tecnològics, caixes, escoles de negoci, etc.) que han anat
formalitzant la seva adhesió al Pacte; adhesió que representa compartir

Cal posar la recerca i la innovació a l’abast de tota la societat, ja que

la finalitat i la visió del Pacte, així com els reptes, els objectius i els

només en una societat que conegui i reconegui el valor de la ciència,

compromisos que s’hi estableixen. Des de la signatura del PNRI se li han

la tecnologia i la innovació es podran produir els canvis i transfor-

adherit els Centres de recerca CERCA, centres de recerca hospitalaris,

macions per esdevenir una societat del coneixement adaptable als

grans infraestructures, fundacions de recerca i innovació; l’Agencia

reptes i oportunitats de futur.

Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC); la Xarxa
de Parcs Científics i Tecnològics de Catalunya (XPCAT); el Consell

6. Focalitzar i prioritzar la recerca i la innovació:
Catalunya ha d’impulsar una estratègia que permeti enfocar els
esforços públics i privats en recerca i innovació de manera sòlida i
sostinguda en el temps, en funció de les necessitats i les oportunitats
socioeconòmiques, la potencialitat científica, tecnològica i innovadora
i l’estructura econòmica que té el país.

General de Cambres de Catalunya; la Fundació Privada BioRegió de
Catalunya (BioCat); l’Associació ForQ d’escoles de negoci i ens
universitaris de formació superior no reglada amb entitat jurídica pròpia;
la Federació Catalana de Caixes d’Estalvi; les Administracions locals: la
Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació de Municipis i
Comarques de Catalunya i les Diputacions de Barcelona, Girona, Lleida
i Tarragona; l’Ajuntament de Barcelona; la Corporació Catalana de

7. Adoptar una governança del sistema de recerca i innovació intel·ligent,

Mitjans Audiovisuals; els Col·legis professionals; la USOC; la Taula del

eficient i eficaç:

Tercer Sector; l’Associació Catalana de Tecnologia; l’Associació Catalana

L’impuls del sistema català de recerca i innovació passa també per
una millora en la seva governança. Un dels principals punts a destacar
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d’Entitats de Recerca (ACER); la Confederació de Cooperatives de
Catalunya; i hi ha diverses entitats en procés de formalització.

del PNRI és l’èmfasi que es posa en el model de governança del

Els signants i adherits, importants per nombre i representativitat, són el

sistema, és a dir, com s’estructuren els diferents agents del sistema

major aval per l’alineació dels agents en els reptes del sistema i per
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promoure la cooperació necessària per impulsar els compromisos i

Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació dels instruments

assolir els objectius fixats.

necessaris per donar suport i coordinar el disseny i el desenvolupament
de les estratègies i polítiques de recerca i innovació.

Desplegament a dia d’avui

En l’àmbit d’organismes executors i per incrementar l’eficiència i l’impacte

Són moltes les actuacions realitzades i/o en curs des de la signatura del

en la implementació de polítiques d’R+D+I s’ha creat d’una banda

Pacte. Als efectes de fer-ne un seguiment, el març del 2009 es creà la

ACC1Ó i d’una altra Talència.

Comissió de Seguiment del Pacte formada per representants dels
signants del mateix. En la primera reunió, els agents signants varen
acordar el procediment per actualitzar i avaluar periòdicament l’estat de
desenvolupament dels 131 compromisos contrets.
Cadascun dels signants i adherits en el PNRI ha de concretar un pla

ACC1Ó creada mitjançant la Llei d’Indústria com l’agència de suport a
l’empresa catalana té la missió de fer de Catalunya una economia
capdavantera en el mercat global i facilitar la diferenciació competitiva
de les empreses catalanes. ACC1Ó neix com a resultat de la fusió del
CIDEM i el COPCA, organismes especialitzats en la innovació i la interna-

d’actuacions amb els objectius i actuacions a realitzar per donar

cionalització, respectivament. Entre d’altres actuacions desenvolupades

compliment als compromisos que li pertoquen executar en el marc del

fins el moment dins del marc del PNRI, ACC1Ó ha impulsat diversos

Pacte. En aquest sentit, el govern, com un dels agents signant del PNRI,

nuclis d’innovació cooperativa, ha desenvolupat programes de

ha treballat en l’elaboració del seu pla d’actuacions, el Pla de Recerca i

competitivitat integral en diferents sectors / clústers productius i de

Innovació (PRI) 2010-13 que ha estat aprovat recentment.

serveis, ha posat en marxa programes d’innovació estratègica i ha donat

Entre els aspectes destacables del PRI hi ha la concreció dels focus de
recerca i innovació en què Catalunya dedicarà més esforços. S’han
definit un total de 17 focus que es poden agrupar en tres categories:
reptes ambientals, de l’entorn i territorials; reptes per a les persones i la
societat, i reptes científics, productius o organitzatius.

suport a projectes d’iniciació i consolidació internacional de les empreses
catalanes. També des d’ACC1Ó s’han alineat els principals agents
experts en investigació aplicada i transferència tecnològica de Catalunya
sota la marca TECNIO. TECNIO, que aglutina més de 100 agents
especialitzats, neix amb l’objectiu de consolidar i potenciar el model de
transferència tecnològica per generar un mercat tecnològic català que

Paral·lelament, i durant el 2009, ja s’han començat a implantar diverses

aporti competitivitat a l’empresa.

actuacions descrites en el PNRI i concretades també en el PRI.
Talència, per la seva banda, es crea com a resultat de la coordinació i
Pel que fa al model de governança, el 28 de setembre del 2009 es va

integració entre l’AGAUR, la FCRI i la ICREA, amb el repte introduït pel

crear el Consell Català per a la Recerca i la Innovació (CCRI) format per

PNRI de concentrar la gestió i l’organització de les mesures públiques de

14 experts que avaluaran i faran seguiment del sistema i assessoraran al

foment i reconeixement de la recerca així com d’atracció i formació de

Govern en la matèria.

talent científic. A part d’impulsar les línies de suport a la recerca i la

També es van constituir la Comissió Interdepartamental de Recerca i

carrera investigadora, Talència ha posat en marxa durant aquest període

Innovació (CIRI) i l’Oficina de Coordinació en Recerca i Innovació (OCRI).

de temps Globaltalent enfocat com a portal de divulgació científica, per

La Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació té per objecte

fer arribar a la societat catalana la transcendència de la recerca i la

elaborar, definir i coordinar les estratègies i polítiques del Govern de la

innovació per al país.

Generalitat en matèria de recerca i innovació. La Comissió està presidida
pel Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa i està integrada per
representants de tots els departaments del Govern de la Generalitat de
Catalunya amb rang orgànic mínim de secretari o secretària general.

Finalment, i en relació a l’avaluació dels agents i del funcionament general
del sistema, durant el 2009 l’OCDE va emprendre una avaluació del
sistema de recerca i innovació de Catalunya (que es farà pública a mitjans
del 2010), valorant els comportaments sistèmics de la governança i

L’Oficina de Coordinació en Recerca i Innovació té la missió de proveir el

reforçant les diagnosis internes anteriors i les realitzades durant el procés

Govern, els departaments, el Consell Català de Recerca i Innovació i la

d’elaboració del PNRI.

3. La innovació empresarial
La situació de crisi econòmica ha tingut, d’acord amb les dades de l’INE de l’Enquesta sobre
Innovació Tecnològica en les Empreses, efectes negatius sobre l’evolució de les despeses en
innovació de les empreses catalanes que van experimentar l’any 2008 una disminució, en termes
nominals, del 3,7%. Aquesta caiguda contrasta amb el creixement de l’any 2007 del 10,9% i amb
l’augment assolit al conjunt de l’Estat espanyol del 10,1%. Les dades publicades per l’INE mostren
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un comportament molt dispar de les diferents comunitats autònomes pel que fa a l’evolució de les
despeses en innovació. Mentre que a Madrid i a la Comunitat Valenciana es van registrar augments
del 32,8% i del 16,5% respectivament, a Andalusia va tenir lloc una disminució de gairebé el 24%.
Malgrat la disminució experimentada, Catalunya continua sent la segona comunitat autònoma amb
un volum més gran en despeses en innovació de l’Estat espanyol i representa el 18,9% del total, per
sota de la Comunitat de Madrid (38,5%).
Malgrat que les limitacions d’informació no permeten una anàlisi detallada de les raons de la caiguda
de les despeses en innovació de les empreses catalanes, cal tenir en consideració que les despeses
en innovació inclouen, junt amb les despeses en R+D interna i externa, altres despeses en activitats
innovadores que són, en concret, les despeses en adquisició de maquinària, equipaments i software,
l’adquisició d’altres coneixements externs, les despeses en formació, les relacionades amb la
introducció de la innovació en el mercat i les despeses per altres preparatius per a la producció i la
distribució. D’aquestes, les principals són la despesa en R+D, tant interna com externa, i les
corresponents a l’adquisició de maquinària que van representar conjuntament gairebé el 90% del
total de la despesa en innovació l’any 2007, amb una participació propera al 50% pel que fa a les
despeses en R+D mentre que l’altre 40% correspon a les despeses en adquisició de maquinària i
equipament. Mentre que, com s’ha assenyalat, les empreses han mantingut una tendència expansiva
pel que fa a l’evolució de les despeses internes en R+D, els resultats per al conjunt de l’Estat espanyol
mostren una caiguda en el volum de despeses externes en R+D, que a Catalunya ha estat molt
possiblement acompanyada per una forta disminució en les despeses en adquisició de maquinària i
equipament, les quals per les seves característiques de béns d’inversió tenen un caràcter més volàtil
i es veuen més afectades per les expectatives negatives pròpies d’una situació de crisi. Les dades
disponibles mostren que la caiguda del conjunt de despeses en innovació ha estat particularment
intensa en les grans empreses. Així, mentre que en les empreses de menys de 250 treballadors va
tenir lloc un augment del 8,8%, a les grans empreses la davallada va ser notable amb una caiguda
del 13,9%. Altres indicadors més recents, com és la disminució l’any 2009 de les exportacions
catalanes de productes d’alta tecnologia en un 23,1%, posen de manifest l’abast de la crisi i les
dificultats a les quals s’enfronten les empreses innovadores catalanes.
La innovació tecnològica pot ser de producte o de procés. La de producte té lloc quan s’introdueix
en el mercat un producte nou o que incorpora una millora substancial respecte dels productes
anteriors. Un dels indicadors dels resultats de la innovació més freqüentment utilitzats és la
participació dels productes nous o millorats en el conjunt de les vendes. En el període 2006-2008,
la innovació de producte va representar l’11,7% de les vendes de les empreses catalanes, gairebé
el mateix percentatge que en el període 2005-2007, en què es va situar en el 12,4%.
En la caiguda de les despeses en innovació ha influït també la disminució del nombre d’empreses
innovadores. En el període 2006-2008 existien a Catalunya 9.180 empreses innovadores, una xifra
inferior a les 10.470 empreses del període 2005-2007, amb la qual cosa ha continuat la tendència a
la disminució dels períodes anteriors. Aquesta evolució s’ha reflectit també en una reducció del
nombre d’empreses innovadores (es consideren, d’acord amb la metodologia de l’INE per a
l’Enquesta d’Innovació Tecnològica, únicament empreses de 10 assalariats o més) sobre el total
d’empreses, que es va situar en el període 2006-2008 en el 23,7%, mentre que en el període anterior
el percentatge va ser del 27,4%. Aquestes dades confirmen la tendència recent a la reducció de la
presència d’empreses innovadores en el teixit català, ja que en els períodes anteriors els percentatges
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es van situar en el 29,7% (període 2004-2006) i en el 30,2% (2003-2005). Malgrat això, la presència
d’empreses innovadores continua sent superior a la mitjana d’Espanya (20,8%). Les previsions per
als propers anys són que continuarà la reducció del nombre d’empreses innovadores, tal com va
posar de manifest l’enquesta tecnològica que va portar a terme la Cambra de Barcelona l’any 2008
a 4.000 empreses catalanes.
Malgrat la caiguda en les despeses en innovació, l’any 2008, la intensitat d’innovació a Catalunya,
mesurada com el percentatge de despeses en innovació sobre la xifra de negoci total de les
empreses, tant innovadores com no innovadores, va augmentar lleugerament des del 0,93% de l’any
2007 fins el 0,95% posant de manifest la forta disminució en les vendes empresarials. Amb aquest
percentatge, la intensitat d’innovació a Catalunya se situa exactament en el mateix nivell que en el
conjunt d’Espanya i es trenca la situació dels darrers anys, on Catalunya sempre havia presentat una
intensitat d’innovació superior a la mitjana d’Espanya (gràfic IX.4).

Gràfic IX.4
Intensitat en innovació: despesa en innovació sobre la xifra de negoci total
de les empreses (en %)
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Font: INE, Idescat i elaboració pròpia

En la capacitat d’innovació d’un país té una influència substancial l’estructura sectorial i, en particular,
la presència en el teixit productiu d’activitats, tant industrials com de serveis, d’alt contingut
tecnològic. L’INE en la seva estadística Indicadors d’Alta Tecnologia ofereix les magnituds bàsiques
dels sectors manufacturers considerats d’alta i de mitjana-alta tecnologia i dels serveis d’alta
tecnologia seguint la proposta de classificació per l’OCDE. La presència de sectors d’alta tecnologia
afavoreix el creixement en ser sectors amb més oportunitats tecnològiques i nivells més alts de
productivitat. La importància de l’estructura sectorial en l’esforç innovador d’un país queda de
manifest atenent a la seva participació en les despeses en R+D. D’acord amb les dades de l’INE, l’any
2008, el 63,7% de les despeses empresarials en R+D de Catalunya les van portar a terme els sectors
industrials d’alta i de mitjana-alta tecnologia i els serveis d’alta tecnologia, percentatge no obstant això
inferior al 70% que es va assolir l’any 2007. Per sectors, a Catalunya destaca la indústria que
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representa el 33,3% de les despeses de l’Estat espanyol en R+D mentre que la menor presència de
serveis d’alta tecnologia comporta que aquesta participació es redueixi al 18,8%.
Catalunya té una estructura productiva, en comparació amb el conjunt d’Espanya, amb una presència
més gran dels sectors d’alt contingut tecnològic. L’any 2008, el nombre d’ocupats a Catalunya en
aquestes activitats representaven el 10,2% del total d’ocupats, percentatge que, malgrat és
lleugerament inferior al de l’any 2007 (11,1%), supera substancialment el corresponent a Espanya
(6,6%). A Catalunya destaca la presència de sectors manufacturers de tecnologia mitjana-alta, com,
per exemple, la indústria química, la fabricació de maquinària i aparells elèctrics o la indústria de
l’automòbil, que representen el 64% de l’ocupació d’aquestes activitats d’alt contingut tecnològic.
Per la seva banda, els sectors manufacturers d’alta tecnologia, com per exemple la indústria
farmacèutica o la fabricació de components electrònics i aparells, ocupen l’11,7% mentre que el
24,3% restant està ocupat en els serveis d’alta tecnologia, com les activitats informàtiques o els
serveis d’R+D.
L’evolució econòmica ha afectat al volum de negoci dels sectors manufacturers de tecnologia alta i
mitjana-alta, fins i tot més que al conjunt de la indústria. Així, si a l’any 2008, el volum de negoci de
la indústria va experimentar una disminució del 2,8%, en els sectors de tecnologia mitjana-alta la
caiguda va ser del 4,7% mentre que en els de tecnologia alta va arribar al 5,2%. Aquesta evolució
ha comportat una disminució del pes de les activitats manufactureres catalanes d’alta tecnologia en
el conjunt de l’Estat espanyol que malgrat que continua sent elevat s’ha situat en el 37% l’any 2008,
mentre que l’any 2007 era del 40,5%. En canvi, en els sectors manufacturers de tecnologia mitjanaalta ha tingut lloc un lleuger augment en la participació al passar del 28% l’any 2007 al 29% l’any
2008. En el primer cas, continuen destacant la branca de components electrònics i aparells i la
indústria farmacèutica, mentre que en el segon és la indústria química la que té una participació més
elevada. En contraposició a la participació de la indústria manufacturera, els serveis d’alta tecnologia
presenten uns nivells molt més baixos, amb un pes sobre el conjunt d’Espanya d’únicament el 7%,
d’acord amb les dades disponibles per a l’any 2007.
Finalment es presenten les principals dades corresponents a la participació de Catalunya en els
programes de suport a l’R+D i a la innovació, tant de la UE com de l’Administració General de l’Estat.
Les accions que des de la Unió Europea tenen com a objectiu específic el foment de la innovació i
fonamentalment de les activitats d’R+D es porten a terme mitjançant el VII Programa marc 20072013. Per la seva banda, la política de foment de l’R+D i la innovació de l’Administració General de
l’Estat (AGE) es desenvolupa mitjançant els plans nacionals d’R+D+I. El foment de les accions d’R+D
i innovació de les empreses es realitza mitjançant diferents vies, com són el suport als projectes
d’R+D empresarials mitjançant subvencions i crèdits reemborsables i l’actuació del Centre per al
Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) que facilita a les empreses crèdits sense interessos i
amortitzables a llarg termini. El CDTI també gestiona el programa CENIT (consorcis estratègics
nacionals d’investigació tècnica) destinat a finançar grans projectes integrats d’R+D industrial, amb
col·laboració público-privada, en àrees tecnològiques de futur.
La participació de Catalunya en els diferents programes estatals se situa en percentatges propers al
22,4%, corresponent al volum que han representat les despeses en R+D de Catalunya respecte del
conjunt de l’Estat espanyol l’any 2008 (quadre IX.1). En canvi, les dades corresponents al primers anys
del VII Programa marc mostra que continua la tendència positiva que ja va tenir lloc en l’anterior
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Quadre IX.1
Participació de Catalunya en el Programa marc d’R+D de la UE i en diferents
programes estatals (en % respecte del total de l’Estat espanyol)
Programa
VII Programa marc d’R+D
Pla nacional d’R+D2

CDTI3

Programa CENIT4

Participació de Catalunya (%)
1

Subvencions

28,2

Nombre de projectes

21,6

Crèdits reemborsables

25,3

Subvencions

21,6

Nombre de projectes

23,2

Aportació CDTI

22,1

Total pressupost

21,3

Total pressupost

15,0

1. Participació de Catalunya sobre el retorn obtingut per Espanya. Període 2007-juliol 2009 (dades provisionals).
2. Participació de Catalunya en els projectes aprovats d’R+D l’any 2007.
3. Participació de Catalunya en els projectes del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (desenvolupament tecnològic, innovació
tecnològica, investigació industrial concertada, promoció tecnològica i NEOTEC) l’any 2008.
4. Participació de Catalunya en el Programa CENIT l’any 2008.
Font: ACC10, CDTI i COTEC

VI Programa marc 2003-2006 on el percentatge de participació va ser del 24,4%. Aquesta creixent
participació també s’està manifestant en altres programes europeus com són les beques del Consell
Europeu de Recerca i el programa Knowledge and Innovation Communities promogut per l’Institut
Europeu d’Innovació i Tecnologia on Barcelona ha estat escollida com una de les localitzacions del KIC
InnoEnergy, una de les tres comunitats de coneixement i innovació seleccionades per l’esmentat institut
per tota la UE. En els programes de suport a l’R+D i a la innovació de l’AGE, tant pel que fa al Pla
nacional com els projectes del CDTI, la participació de Catalunya s’ha mantingut en nivells molt
semblants als que ja es van registrar l’any 2007, en percentatges entre el 20 i el 25% excepte en el cas
del Programa CENIT on es va situar en el 15%, dos punt percentuals menys que l’any 2007.

4. Resum
L’any 2008 es va caracteritzar per l’inici d’una intensa crisi financera i econòmica que té, entre altres
aspectes, efectes negatius sobre l’assignació de recursos empresarials a la innovació. Malgrat aquest
inici de crisi, que es va agreujar notablement l’any 2009, durant l’any 2008 la despesa de Catalunya
en R+D va continuar amb la tendència creixent dels darrers anys i es va situar en l’1,61% del PIB,
significativament per sobre del 1,43% de l’any 2007. Aquesta evolució positiva de l’esforç en R+D
ha permès avançar en la convergència tecnològica amb la UE-27 (1,77% amb dades de 2007),
malgrat que les diferències amb la mitjana de l’OCDE (2,28%) encara són significatives.
En els tres sectors (empreses, Administració pública i ensenyament superior), l’evolució de
les despeses en R+D va ser positiva amb un creixement particularment elevat pel que fa a les
Administracions públiques (39,2%), fins i tot superior a l’augment del 27,9% de l’any 2007. En els
altres dos sectors, empreses i ensenyament superior, les taxes de variació van ser del 9,5% i del
6,9% respectivament.
Malgrat l’augment de les despeses empresarials en R+D, que va superar en dos punts percentuals
el creixement de l’any 2007, altres indicadors mostren una evolució menys positiva. En concret, la
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participació empresarial en el conjunt de les despeses en R+D ha perdut progressivament pes en els
darrers anys i en l’actualitat se situa en el 61,1%, amb la qual cosa s’allunya dels nivells de l’OCDE
(72,1%). Així mateix, les despeses en innovació van registrar una evolució negativa amb una caiguda
del 3,7%, que va ser particularment intensa en el cas de les grans empreses amb una disminució de
les empreses en innovació del 13,9%. L’any 2008 també es va caracteritzar per una disminució del
nombre d’empreses innovadores, continuant la tendència dels darrers anys, i per una reducció en el
volum de negoci dels sectors manufacturers d’alta tecnologia. En el context actual de crisi
econòmica, amb una forta caiguda de la demanda i un augment de les dificultats per obtenir
finançament, aquesta evolució negativa podria agreujar-se ja que els incentius empresarials a innovar
es poden veure notablement afectats com posen de manifest les primeres dades disponibles per als
països de la Unió Europea. Així mateix, la situació actual de crisi, amb les restriccions que comporta
sobre els pressupostos públics, genera incerteses sobre l’evolució de la despesa de les polítiques
públiques de foment de l’R+D i la innovació.
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X

Infraestructures de transport

1. Introducció
La importància de les infraestructures de transport per al creixement de l’economia i la
competitivitat de les empreses justifica que la Cambra de Comerç de Barcelona faci un seguiment exhaustiu del volum de les inversions, del seu grau d’execució i del compliment dels seus
terminis.
Amb aquest objectiu, la Cambra ha desenvolupat la Base Integrada de Projectes d’Infraestructures
(BIPI), que incorpora les dades principals de més de 1.200 projectes d’infraestructures de transport
i logística dels diferents plans vigents a Catalunya, ja siguin d’àmbit estatal, autonòmic o local.
Bona part d’aquests projectes de futur estan inclosos al Pacte nacional per a les infraestructures,
signat la tardor del 2009 i que ha estat plantejat com un acord entre els principals sectors
econòmics, socials, polítics i institucionals de Catalunya sobre les infraestructures que es
necessiten per al desenvolupament sostenible del país i el benestar i la qualitat de vida de la seva
gent fins a l’any 2020.
De tota manera, cal tenir present que es tracta d’un acord polític, social i institucional, però en cap
cas es tracta d’un instrument de planificació o programació d’inversions en infraestructures. Així
que, tal com es recull al requadre 1, la seva aplicació resta supeditada al grau de compromís que
adoptin les administracions públiques concernides.

EL PACTE NACIONAL PER A LES INFRAESTRUCTURES

Són objecte del Pacte les infraestructures radicades a Catalunya, de la

• Canalitzar i estimular la participació de la societat en la definició i el

competència de l’Estat o de la Generalitat, tant pel que fa a la inversió

seguiment de les inversions i de les polítiques públiques en matèria

com a la gestió pública, en sis àmbits: mobilitat, aigua, residus, energia,

d’infraestructures.

telecomunicacions i sòl per a activitats productives (regadius i polígons
industrials i logístics).

• Assegurar l’anticipació i la continuïtat en la presa de decisions sobre
infraestructures i en la seva execució.
• Fer possible un gran esforç inversor a curt termini.

El Pacte proposa les infraestructures necessàries per donar servei a una
població prevista de 8 milions de persones l’any 2020 i es planteja cinc
finalitats explícites:
• Articular consensos bàsics sobre les infraestructures principals i
sobre les prioritats, principis i criteris d’inversió i de gestió en matèria

El Pacte té una vigència de 12 anys, de manera que el conjunt de
mesures que preveu s’han d’executar en l’horitzó temporal de 2020.
Dins d’aquest període, el Pacte es planteja una primera fase, d’entre sis
i set anys, que inclou la vigència de la disposició addicional tercera de
l’Estatut i es perllonga, com a molt, fins al 2015.

d’infraestructures.
• Promoure i facilitar la planificació i la realització sense dilacions de les
infraestructures que es necessiten.

Les mesures i les actuacions previstes per a aquesta primera fase
es corresponen amb intervencions més o menys planificades o
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projectades, ja sigui per l’Estat o per la Generalitat. En acabar la

volum de recursos es complementaria amb els altres addicionals (fons

primera fase, el Pacte serà revisat en el seu conjunt i s’acabaran de

comunitaris i recursos provinents del mercat) que eventualment es

concretar i completar les actuacions corresponents a la segona fase

poguessin mobilitzar.

del Pacte.
Segons les hipòtesis de disponibilitat pressupostària realitzades pel
Per al conjunt de l’horitzó temporal del Pacte (2008-2020), s’ha estimat

Pacte, les inversions en infraestructures de la Generalitat i de l’Estat a

que la inversió disponible en infraestructures a Catalunya per part de la

Catalunya podrien arribar a sumar en aquest període 100.000 milions

Generalitat i de l’Estat pot sumar 100.000 milions d’euros. Aquest

d’euros, repartits d’acord amb l’esquema següent:

Fase 1 (60.000 MEUR)

Fase 2 (40.000 MEUR)

Generalitat
25.000
41,7%

Estat
35.000
58,3%

Estat
25.000
62,5%

Generalitat
15.000
37,5%

Font: Cambra de Comerç de Barcelona a partir del Pacte nacional per a les infraestructures (2009)

2. Inversió pressupostada en infraestructures l’any 2009
A continuació es descriuen les inversions en infraestructures de transport pressupostades
l’any 2009 a Catalunya pel Ministeri de Foment i pel Departament de Política Territorial i Obres
Públiques.

2.1. Ministeri de Foment
Al llarg dels darrers anys, el Ministeri ha anat incrementant la inversió pressupostada a Catalunya,
passant dels poc més de 1.000 milions d’euros l’any 2000 a superar els 3.000 milions a l’any 2009
(gràfic X.1).
Després de l’important augment d’inversió percebut a l’any 2008 respecte al 2007, al 2009
l’increment va ser únicament del 3%, fins a assolir els 3.108,85 milions d’euros. En qualsevol cas,
es tracta d’una dada significativa si es té en compte que les dificultats en la situació econòmica del
país ja eren ben paleses.
Al quadre X.1 es pot veure desglossat per organismes el pressupost del Ministeri de Foment a
Catalunya per a l’any 2009.
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Gràfic X.1
Inversió pressupostada pel Ministeri de Foment a Catalunya
(Milions d’Euros)
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya

Quadre X.1
Inversió pressupostada pel Ministeri de Foment a Catalunya l’any 2009
Organismes del Ministeri de Foment que generen projectes i obres

Inversió 2009 prevista (MEUR)

Direcció General de Carreteres

468,14

Direcció General de Ferrocarrils

228,85

ADIF

1.039,50

AENA

295,58

Puertos del Estado

277,03

Renfe Operadora

17,05

SEITT (carreteres i ferrocarrils)

782,71

Carreteres

244,45

Ferrocarrils

538,26

Total

3.108,85
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de Foment

Quant a la distribució per modes de transport, el gràfic X.2 mostra que el 81% del pressupost es
reparteix entre ferrocarril (amb un 58%) i carreteres (amb un 23%). A molta distància, els aeroports
suposen de l’ordre del 10% del pressupost d’inversió, i els ports el 9%.

2.2. Departament de Política Territorial i Obres Públiques
Al llarg dels darrers 10 anys el pressupost consolidat del Departament de Política Territorial i Obres
Públiques ha anat augmentant de manera considerable, passant del voltant dels 1.400 milions
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Gràfic X.2
Distribució per modes de la inversió pressupostada pel Ministeri de Foment
a Catalunya l'any 2009 (3.108,85 MEUR)

Ports 9%

Carreteres 23%

Aeroports 10%

Ferrocarrils 58%

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de Foment

d’euros de l’any 2000 als prop de 4.800 milions d’euros de 2009. Al gràfic X.3 es pot veure aquesta
evolució pressupostària al llarg de la dècada.
Aquestes xifres inclouen, juntament amb les inversions destinades a carreteres, transport, logística
i ports (és a dir, pressupost destinat a infraestructures de transport), altres partides pressupostàries

Gràfic X.3
Pressupost consolidat del Departament de Política Territorial
i Obres Públiques (en milions d’euros)
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Política Territorial i Obres Públiques
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Quadre X.2
Despeses pressupostades pel Departament de Política Territorial
i Obres Públiques l’any 2009 (MEUR)
Total Agrupació Política Territorial i Obres Públiques

597,15

Gabinet i SG de Política Territorial i Obres Públiques
Total programa 121 (Direcció i administració generals)*
Total programa 123 (Prevenció de riscos laborals del personal de l’Administració de la Generalitat)*
Total programa 521 (Carreteres)
Total programa 522 (Infraestructures ferroviàries)
Total programa 542 (Ordenació del Territori)*
DG de Transport Terrestre
Total programa 522 (Infraestructures ferroviàries) - Transferència a GISA**
DG de Ports, Aeroports i Costes
Total programa 525 (Aeroports i transport aeri)
DG de Carreteres
Total programa 521 (Carreteres)
Transferències a GISA**
DG d’Actuacions Estratègiques i Política del Sòl
Total programa 542 (Ordenació del territori)*
DG d’Arquitectura i Paisatge
Total programa 553 (Polítiques i sensibilització ambientals)*

60,50
13,12
0,08
34,00
10,58
2,73
133,49
133,49
1,46
1,46
400,61
163,84
236,78
1,00
1,00
0,10
0,10

Total Política Territorial i Obres Públiques

2.063,06

Total centre: Ferrocarrils de la Generalitat
Total programa 522 (Infraestructures ferroviàries)
Total programa 651 (Promoció i foment del sector turístic)*
Total centre: Ports de la Generalitat
Total programa 524 (Ports i transport marítim)
Total centre: Infraestructures Ferroviàries de Catalunya
Total programa 522 (Infraestructures ferroviàries)
Total centre: Túnels i Accessos de Barcelona, SAC
Total programa 521 (Carreteres)
Total programa 522 (Infraestructures ferroviàries)
Total centre: Gestió d’Infraestructures, SA (GISA)
Total programa 121 (Direcció i administració generals)*
Total programa 211 (Administració de Justícia)*
Total programa 212 (Justícia juvenil)*
Total programa 213 (Serveis penitenciaris)*
Total programa 221 (Seguretat ciutadana)*
Total programa 223 (Prevenció, extinció d’incendis i salvaments)*
Total programa 313 (Atenció a les famílies i drets de la ciutadania)*
Total programa 315 (Atenció a la gent gran amb dependència)*
Total programa 323 (Serveis a la comunitat)*
Total programa 411 (Atenció primària de salut)*
Total programa 412 (Atenció especialitzada de salut)*
Total programa 421 (Educació general)*
Total programa 444 (Esports i educació física)*
Total programa 521 (Carreteres)
Total programa 522 (Infraestructures ferroviàries)
Total programa 524 (Ports i transport marítim)
Total programa 525 (Aeroports i transport aeri)
Total programa 544 (Actuacions a la costa)*
Total centre: Centre Integral de Mercaderies i Activitats Logístiques (CIMALSA)
Total programa 526 (Logística i altres actuacions de suport al transport de mercaderies)
Aportacions a GISA**
Total centre: Consorci de l’Autoritat del Transport Metropolità
Total programa 523 (Suport al transport públic de viatgers)
Total Aeroports Públics de Catalunya
Total programa 525 (Aeroports i transport aeri)

142,21
121,00
21,21
11,92
11,92
914,10
914,10
106,37
37,50
68,87
849,50
34,09
5,22
0,52
0,29
12,20
23,80
1,60
7,41
1,86
25,70
43,21
185,49
2,00
240,08
242,30
0,98
22,30
0,46
35,54
13,24
22,30
1,34
1,34
2,07
2,07

Total

2.660,21

Total sense * ni **

1.885,57

(*) Actuacions no incorporades a la base de projectes d’infraestructures de la Cambra.
(**) Transferències a GISA.
Font: Pressupostos de la Generalitat de Catalunya, 2009
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destinades a habitatge, sòl industrial, R+D, paisatge, rehabilitació d’edificis, urbanisme o serveis
generals.
D’aquest import global, fins a 2.660 milions d’euros estan específicament pressupostats per a
inversions en infraestructures, que suposen un 11% més que l’any 2008.
Cal tenir present que dins d’aquest pressupost estan comptabilitzades (sense consolidar) les
transferències que altres unitats fan a l’empresa pública GISA, perquè aquesta sigui l’encarregada
de portar a terme els projectes i obres corresponents.
Per altra banda, cal esmentar que GISA destina part de les seves inversions a programes com
justícia, salut o educació. Aquestes partides no estan incloses a la base de dades de la Cambra,
que només fa seguiment de les inversions en infraestructures de transport. Com a síntesi, el
quadre X.2 presenta les despeses del Departament de Política Territorial i Obres Públiques per programes i unitats gestores.
En definitiva, l’import destinat pròpiament a inversions en infraestructures de transport per al 2009
és de 1.885,57 milions d’euros, un 22% més que el previst per a l’any 2008. Com en el cas del
Ministeri de Foment, es constata un esforç inversor en època de crisi.
El quadre X.3 mostra la distribució del pressupost d’inversió per modes de transport, i el gràfic X.4
recull gràficament la mateixa informació. Així, el 72% de les inversions del Departament de Política
Territorial i Obres Públiques corresponen a projectes de ferrocarril i transport públic, mentre que a
projectes de carreteres s’hi ha destinat el 25%. Els aeroports, els ports i les centrals logístiques
s’emporten al voltant de l’1% cadascun.

Quadre X.3
Distribució per modes de la inversió pressupostada pel Departament
de Política Territorial i Obres Públiques l’any 2009
Mode
Carretera
Ferrocarril + Transport públic

MEUR
475,41
1.358,19

Aeroports

25,83

Ports

12,90

Centrals logístiques
Total

13,24
1.885,57
Font: Elaboració pròpia a partir dels Pressupostos de la Generalitat de Catalunya, 2009
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Gràfic X.4
Distribució per modes de la inversió pressupostada pel Departament
de Política Territorial i Obres Públiques l'any 2009 (1.885,57 MEUR)
Ports 1%
Aeroports 1%

Centrals logístiques 1%
Carretera 25%

Ferrocarrils + Transport públic 72%
Font: Elaboració pròpia a partir dels Pressupostos de la Generalitat de Catalunya, 2009.

3. Inversió licitada en infraestructures l’any 2009
En aquest apartat s’analitza la inversió en infraestructures licitada a Catalunya l’any 2009 a partir
de les dades publicades per SEOPAN, que registren els imports de licitació segons la data de
publicació del corresponent anunci oficial. Dins d’aquest conjunt, s’ha prestat una atenció especial
a les infraestructures de transport licitades tant pel Ministeri de Foment com pel Departament de
Política Territorial i Obres Públiques.

3.1. Ministeri de Foment
La inversió en infraestructures licitada per l’Estat a Catalunya va superar els 2.000 milions d’euros,
fet que suposa un increment del 21% respecte al que va licitar el 2008. Tot i així, el volum licitat el
2009 es troba molt per sota del que va ser el màxim import licitat l’any 2007, quan es van depassar
els 3.000 milions d’euros.
El gràfic X.5 mostra l’evolució al llarg dels darrers anys de la inversió licitada i permet constatar que
els anys previs a les eleccions generals (2003 i 2007) la inversió licitada presenta increments
significatius, que vénen seguits per davallades en la licitació els anys electorals (2004 i 2008).
Entre els projectes més importants que el Ministeri de Foment va licitar al llarg de 2009 es troben
els següents:
• Obres de l’estructura de la nova estació de la Sagrera (417,65 MEUR)
• Obres dels accessos a la nova estació de la Sagrera (259,48 MEUR)
• Obres de l’accés de rodalies a l’aeroport de Barcelona (298,55 MEUR)
• Obres de la connexió ferroviària del Corredor del Mediterrani amb la línia d’alta velocitat Madrid –
Barcelona – frontera francesa (143,71 MEUR)
• Obres de la variant de la N-260 a Gerri de la Sal (52,14 MEUR)
• Licitació d’obres relacionades amb rodalies (105,69 MEUR)
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Gràfic X.5
Evolució de la inversió licitada per l’Estat a Catalunya
(Milions d’Euros)
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de SEOPAN

• Licitació d’obres relacionades amb l’AVE (97,74 MEUR)
• Obres d’adaptació a l’ample mixt del ramal ferroviari de mercaderies al port de Barcelona (9,03
MEUR)
• Licitació d’obres associades a l’ampliació de capacitat de l’AP-7, a càrrec de la concessionària
(266,93 MEUR)
Cal recordar que l’any 2009 es va posar en marxa el Fons estatal d’inversió local, amb l’objectiu
d’augmentar la inversió pública en l’àmbit local mitjançant el finançament d’obres de nova planificació i execució immediata dins l’exercici del 2009. Aquest fons s’ha dotat de 8.000 milions
d’euros per al conjunt d’Espanya, dels quals 1.276 s’han assignat a Catalunya en funció del seu
pes demogràfic.
Anàlogament, per a l’any 2010 s’ha impulsat el Fons estatal per a l’ocupació i la sostenibilitat local,
amb un plantejament molt similar a l’anterior i dotat amb 4.990 milions d’euros per a tota Espanya,
dels quals 796 han correspost als ajuntaments catalans.
En qualsevol cas, les actuacions finançades per aquests fons en cap cas s’han comptabilitzat en el
còmput d’inversions del Ministeri de Foment, atès que han estat executades directament per les
administracions locals.
Per altra banda, també val la pena recordar que existeixen dos protocols de col·laboració per a
l’execució d’actuacions en matèria viària i ferroviària a Catalunya, signats entre el Ministeri de
Foment i el Departament de Política Territorial i Obres Públiques els anys 2005 i 2006.
Aquests dos protocols concreten els compromisos de cada Administració per a la realització
coordinada de les actuacions previstes, de manera que, en certa mesura, permeten anticipar
l’abast de les seves licitacions futures. En aquest sentit, el requadre 2 recull les principals magnituds
i l’estat de desenvolupament d’ambdós convenis.
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ESTAT DE DESENVOLUPAMENT DELS PROTOCOLS DE COL·LABORACIÓ PER A L’EXECUCIÓ
D’ACTUACIONS EN MATÈRIA VIÀRIA I FERROVIÀRIA A CATALUNYA
Protocol de col·laboració del 27 d’octubre de 2005 entre el
Ministeri de Foment i el Departament de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunya per a l’execució de

Estat de les actuacions viàries del Ministeri de Foment
el 31 de desembre de 2009
En servei
2%

diverses actuacions a les seves xarxes de carreteres i per al canvi
de titularitat d’alguns trams d’aquestes xarxes

En execució
28%

Estudi informatiu
44%

El conjunt de les actuacions incloses al protocol suposen una inversió
de més de 7.300 milions d’euros, dels quals 3.541 milions corresponen
a actuacions a portar a terme per part de la Generalitat, mentre que
3.232 milions són per a actuacions que depenen del Ministeri de

Projecte constructiu
26%

Foment. A més, el Ministeri de Foment ha destinat 570 milions d’euros
per a actuacions de conservació i seguretat viària.

Font: Cambra de Comerç de Barcelona (BIPI)

La intenció és que les actuacions incloses al protocol i que no hagin
estat licitades al moment de la signatura siguin licitades abans del 31

Com a conclusió, per tal de donar compliment al protocol a 31 de

de desembre de 2012. El pressupost que s’assigna a cadascuna de les

desembre de 2012, el Ministeri hauria d’impulsar de manera urgent i

actuacions és estimatiu i estarà condicionat al pressupost de licitació,

decidida les actuacions que encara es troben en fase d’estudi.

que serà el definitiu.
Per la seva banda, les actuacions incloses al protocol i pendents de licitar
A més, entre els anys 2006 i 2012, el Ministeri de Foment té previstes

per part del Departament de Política Territorial i Obres Públiques al

obres de conservació ordinària, vialitat, rehabilitació i millores funcionals

moment de la seva signatura sumaven 3.035 milions d’euros. D’aquest

per un import de 440 milions d’euros i obres de seguretat viària per un

total, es disposa de dades desagregades (que permeten fer un seguiment

valor de 130 milions d’euros.

detallat) del 82% de les actuacions, que equival a 2.497 milions d’euros.

Es preveu la cessió per part del Ministeri de Foment a favor de la

A partir de l’anàlisi d’aquestes dades, es constata que el 31 de

Generalitat de Catalunya de diferents carreteres de l’Estat (N-II, N-340,

desembre de 2009 ja havien entrat en servei el 13% i estaven en

N-230, N-240 i N-260), una vegada hagin perdut la funcionalitat com a

execució el 46% de les obres, mentre que un 4% estaven en fase de

xarxa de carreteres de l’Estat i s’hagi completat un itinerari paral·lel de

redacció de projecte constructiu i el 37% restant en estudi informatiu.

gran capacitat.
Pel que fa als compromisos adquirits pel Ministeri de Foment, al
moment de la signatura tenia pendent de licitar actuacions per un

Estat de les actuacions viàries del Departament de Política
Territorial i Obres Públiques a 31 de desembre de 2009

import de 2.610 milions d’euros, de les quals es disposa de dades de

En servei
13%

seguiment gairebé en la seva totalitat (el 99%, corresponent a 2.579
milions d’euros).

Estudi informatiu
37%

El 31 de desembre de 2009, de les actuacions associades a aquests
2.579 milions d’euros, un 2% havien entrat en servei i un 28% s’havien
licitat. La resta, amb un import global de 1.746 milions d’euros, es
troben en fase de projecte constructiu (26%) o d’estudi informatiu
(44%). Per tal que aquest import sigui finalment licitat caldrà esperar
al menys un any per a les actuacions que es troben en projecte

En execució
46%

Projecte constructiu
4%

Font: Cambra de Comerç de Barcelona (BIPI)

constructiu i dos anys per a les que es troben en estudi informatiu.
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En definitiva, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha
assolit un estat de desenvolupament del protocol viari notablement
superior al del Ministeri de Foment.

Estat de les actuacions ferroviàries del
Ministeri de Foment el 31 de desembre de 2009
En servei
0%

Protocol de col·laboració de 28 de setembre de 2006 subscrit
entre el Ministeri de Foment i el Departament de Política Territorial
i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya per a l’execució

Estudi informatiu
53%

En execució
28%

d’actuacions en matèria ferroviària a Catalunya.
El conjunt de les actuacions incloses al protocol suposen una inversió
de 3.564 milions d’euros, dels quals 2.363 milions corresponen a

Projecte constructiu
19%

actuacions a portar a terme per part del Ministeri de Foment, mentre
que 1.201 milions són per a actuacions que depenen de la Generalitat de Catalunya. La intenció de les parts és que les actuacions
incloses al protocol siguin licitades abans del 31 de desembre de

Estat de les actuacions ferroviàries del Departament
de Política Territorial i Obres Públiques
el 31 de desembre de 2009

2012. El pressupost que s’assigna a cadascuna de les actuacions és
Estudi informatiu
15%

estimatiu i estarà condicionat al pressupost de licitació, que serà el
definitiu.

En servei
23%

Projecte
constructiu
0%

Pel que fa els compromisos adquirits pel Ministeri de Foment, es
disposa de dades de seguiment gairebé en la seva totalitat (el 97%,
corresponents a 2.288 milions d’euros).
Considerant aquest import, el 31 de desembre de 2009 un 28% es
trobava en execució. En canvi, un 19% estaven en fase de redacció
del projecte constructiu i un 53% en estudi informatiu. Significativament,

En execució
62%
Font: Cambra de Comerç de Barcelona (BIPI)

les actuacions previstes que ja han entrat en servei són gairebé inapreciables.
En el cas del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, els

Com a conclusió, i anàlogament al cas del protocol viari, es constata un

valors relatius són molt similars. Amb relació a les seves dades de

estat de desenvolupament del protocol ferroviari molt superior en el cas

seguiment disponibles, també suposen el 97% del total (que equivalen

del Departament de Política Territorial i Obres Públiques que en el cas

a 1.162 milions d’euros). Aquests valors es reparteixen entre un 23%

del Ministeri de Foment. Aquest fet posa en entredit el propi compliment

d’actuacions en servei i un 62% en execució, mentre que el 15% restant

del protocol per part del Ministeri a menys que acceleri de forma notable

està en estudi informatiu.

la seva política d’inversió en matèria ferroviària a Catalunya.

3.2. Departament de Política Territorial i Obres Públiques
La inversió total licitada per la Generalitat de Catalunya destinada a infraestructures gairebé va
assolir els 1.800 milions d’euros (gràfic X.6). D’aquesta manera, el 2009 es va mantenir la tendència
decreixent dels anys anteriors.
Com en el cas del Ministeri, el volum de la inversió licitada va més lligat als cicles electorals que als
cicles econòmics. Així, els anys previs a les eleccions autonòmiques són els que han registrat els
majors volums de licitacions (2002 i 2006, que finalment va ser any electoral per l’avançament de
les eleccions previstes per 2007).
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Gràfic X.6
Inversió licitada per la Generalitat de Catalunya
(Milions d’Euros)
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de SEOPAN

Els projectes d’infraestructures de transport més importants licitats al 2009 pel Departament de
Política Territorial i Obres Públiques han estat:
• Superestructura (via i catenària) del tram Nova Terminal Sud (Aeroport) Prat–Eixample Nord de la
línia 9 de Metro (41,92 MEUR)
• Escales mecàniques a les estacions del Prat, Ciutat Aeroportuària, Motors, Torrassa, Collblanc,
Campus Sud i Gornal, corresponents als trams I i II de la línia 9 de Metro (34,25 MEUR)
• Escales mecàniques, tapissos i ascensors del perllongament de la línia 5 de metro entre Horta i
Vall d’Hebron (23,22 MEUR)
• Arquitectura i instal·lacions del perllongament de la línia 5 de metro entre Horta i Vall d’Hebron
(74,10 MEUR)
• Arquitectura i instal·lacions del perllongament de la línia 2 de metro entre Pep Ventura i Badalona
centre (18,62 MEUR)
• Senyalització i enclavaments del perllongament dels FGC a Terrassa (20,11 MEUR)

4. Inversió executada en infraestructures l’any 2009
El seguiment de la inversió executada en infraestructures a Catalunya al llarg del 2009 s’ha realitzat
a partir de la informació recollida a la Base Integrada de Projectes d’Infraestructures (BIPI), eina
desenvolupada per la Cambra de Comerç de Barcelona, que conté informació sobre les licitacions
i adjudicacions dels principals projectes d’infraestructures de transport i logística previstos a Catalunya.
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4.1. Ministeri de Foment
Dels 3.108,85 milions d’euros que el Ministeri de Foment va preveure per a les obres
d’infraestructures de transport a Catalunya, la Cambra fa el seguiment d’actuacions que van
suposar una inversió de 2.404,32 milions d’euros al 2009. Prenent com a base aquest import, el
90% del pressupost previst es va executar, mentre que el 10% resta pendent d’executar al 2010.
A continuació es mostra el grau d’execució per modes, estimat a partir de les dades de seguiment
disponibles.

Carreteres
L’any 2009 es va executar el 76% dels 575,93 milions d’euros corresponents a projectes de
carreteres dels quals es disposa d’informació detallada, mentre que el 24% restant va quedar
compromès de cara a propers exercicis (vegeu el gràfic X.7). Entre les actuacions més destacades
trobem la reconversió en autovia del Mediterrani (A-7) dels trams Vandellòs – l’Hospitalet de l’Infant,
l’Hospitalet de l’Infant – Mont-roig i variant de Tarragona – variant d’Altafulla, la nova autovia A-22
al tram Lleida – la Cerdera i la construcció dels primers trams de la B-40 com a part del Corredor
Mediterrani.

Ferrocarrils
En matèria ferroviària, a partir del seguiment d’inversions pressupostades per valor de 1.351,66
milions d’euros, s’ha estimat un grau d’execució del 96% per part del Ministeri de Foment, mentre
que l’altre 4% restaria compromès per a executar-se més endavant (vegeu el gràfic X.7).
Les obres més importants en infraestructures ferroviàries que s’estan portant a terme a Catalunya
són la nova estació de rodalies de Sagrera/Meridiana i d’altres actuacions a les rodalies de
Barcelona (intercanviadors, adaptació de les estacions per a persones amb mobilitat reduïda, entre
d’altres), les obres de la línia d’alta velocitat Madrid – frontera francesa (enclavaments electrònics,
muntatge de vies, subministrament de balast, perforació de túnels, etc.) i l’adaptació a ample mixt
de la línia Papiol – Mollet.

Ports
Quant a la inversió en els ports catalans prevista pel Ministeri de Foment, s’ha fet seguiment d’un
pressupost d’inversió de 232 milions d’euros, que ha estat executat en un 80% i ha quedat
compromès per a executar al llarg de 2010 en un 20% (gràfic X.7). En síntesi, el 81% corresponen
a les obres d’ampliació i millora del Port de Barcelona i el 19% restant a actuacions al Port de
Tarragona.

Aeroports
L’any 2009 la inversió prevista per part del Ministeri de Foment als aeroports gestionats per Aena a
Catalunya es va destinar en un 86% a actuacions a l’aeroport de Barcelona, el 9% a actuacions
a l’aeroport de Girona i la resta a obres de l’aeroport de Reus. Com a fita destacada de l’any, val la
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Gràfic X.7
Grau d’execució de la inversió pressupostada pel Ministeri de Foment
a Catalunya l’any 2009
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Font: Cambra de Comerç de Barcelona (BIPI)

pena recordar que el 16 de juny de 2009 va entrar en servei la nova terminal de passatgers T1 de
l’aeroport de Barcelona.
De tot el pressupost, la Cambra fa seguiment de 244,4 milions d’euros, el 94% dels quals va ser
executat al llarg de l’exercici mentre que l’altre 6% va romandre pendent d’aplicació (gràfic X.7).

4.2. Departament de Política Territorial i Obres Públiques
L’any 2009, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya
va destinar 1.885,57 milions d’euros per via pressupostària i 859,28 milions d’euros mitjançant
sistemes de finançament específic a obres d’infraestructures de transport, el que suposa una
inversió total de 2.744,85 milions d’euros.
D’aquest valor global, la BIPI fa el seguiment d’actuacions per valor de 2.256,40 milions d’euros, el
89% dels quals es va executar, mentre que la resta va quedar compromesa per ser executada més
endavant. Tot seguit es detalla sectorialment el grau d’execució d’aquest import, a partir de les
estimacions realitzades (gràfic X.8).
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Gràfic X.8
Grau d’execució de la inversió pressupostada pel Departament de Política
Territorial i Obres Públiques l’any 2009
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Carreteres
Del total de 581,77 milions d’euros d’inversió prevista en carreteres de la qual la Cambra ha fet
seguiment, l’any 2009 se’n va executar el 86%, i el 14% va quedar pendent d’executar el 2010.
L’actuació viària més emblemàtica que es va posar en servei l’any 2009 va ser el tram Torelló – túnel
de Bracons – la Vall d’en Bas de la carretera C-37 entre Vic i Olot. A banda, també cal destacar
l’important volum d’obra que s’està duent a terme mitjançant finançament específic: desdoblament
de l’Eix Transversal (C-25) entre Cervera i Caldes de Malavella; desdoblament de la C-17 entre
Centelles i Ripoll; o execució de les obres de l’Eix Diagonal (C-15 / C-37), des de Vilanova i la Geltrú
passant per Vilafranca del Penedès i Igualada fins a arribar a Manresa.

Ferrocarrils
Segons les dades disponibles a la BIPI, que per a l’any 2009 va incorporar el seguiment d’actuacions
ferroviàries pressupostades en 132,52 milions d’euros, el grau d’execució d’aquestes inversions va
ser del 89%, mentre que l’11% restant va quedar compromès per ser executat en exercicis futurs.
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Entre els projectes d’infraestructures ferroviàries més importants que s’han estat executant durant
2009 es troben el perllongament dels FGC a Terrassa, els nous vestíbuls de l’estació d’Arc de
Triomf, el perllongament de la línia dels FGC a Sabadell, o l’intercanviador Diagonal entre els FGC i
el metro. Tots aquests projectes s’han realitzat mitjançant finançament específic (concretament, per
l’anomenat mètode alemany).

Transport públic
En matèria de transport públic, la Cambra ha controlat actuacions per un import de 1.518,88
milions d’euros, el 90% dels quals es va executar durant l’any 2009 i la resta queda pendent
d’executar-se més endavant.
Les principals obres de transport públic en marxa actualment són les relacionades amb la nova línia
9 de metro, la qual suposa gairebé el 80% del pressupost. Altres actuacions destacades són el
perllongament de la línia 5 de metro entre Horta i Vall d’Hebron, el perllongament de la línia 2 de
metro entre Pep Ventura i Badalona centre, i la cua de maniobres de la línia 1 a l’Hospital de Bellvitge.

Ports
El Departament de Política Territorial i Obres Públiques va destinar 1,12 milions d’euros del seu
pressupost a obres als ports comercials de la seva titularitat: Palamós, Sant Carles de la Ràpita i
Vilanova i la Geltrú. Segons les dades disponibles, el 74% d’aquest pressupost va ser executat al
2009, mentre que el 26% va quedar pendent d’executar.

Aeroports
Dels 23,76 milions d’euros destinats el 2009 a actuacions als aeroports gestionats per la
Generalitat, se’n van executar el 99%. En aquest sentit, cal recordar que les obres de l’aeroport de
Lleida – Alguaire es van enllestir el mes de juny de 2009.

Centrals logístiques
L’any 2009 es va destinar una inversió d’11,22 milions d’euros a actuacions en logística i en suport
del transport de mercaderies. Segons les estimacions disponibles, es va executar el 80% del
pressupost, mentre que l’altre 20% va restar pendent. Les actuacions més importants que s’estan
portant a terme són el CIM el Camp, el CIM la Selva i el LOGIS Empordà.

5. Evolució comparada de la inversió pressupostada
i de la inversió liquidada per les administracions
Per tal d’oferir una visió complementària als tres apartats anteriors, que analitzen la inversió en
infraestructures pressupostada, licitada i executada el 2009 per les administracions estatal i
autonòmica, en aquest punt es compara la inversió pressupostada respecte de la inversió liquidada
al llarg de la darrera dècada a Catalunya.
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Aquesta anàlisi s’ha realitzat a partir de les dades de liquidacions pressupostàries publicades pel
Departament d’Economia i Finances tant pel que fa a la inversió real del grup Foment a Catalunya
com a la inversió real en infraestructures del conjunt de la Generalitat de Catalunya.

5.1. Ministeri de Foment
Al llarg dels darrers 10 anys la inversió pressupostada pel Ministeri de Foment en infraestructures
de transport a Catalunya ha anat creixent de manera esglaonada (amb una taxa mitjana anual de
l’ordre del 13%), fins a superar els 3.100 milions d’euros l’any 2000 (gràfic X.9). Per la seva banda,
la inversió executada (assimilada a la inversió real liquidada) ha mantingut la mateixa trajectòria
creixent i sensiblement convergent respecte de la inversió pressupostada, partint d’un grau
d’execució a l’entorn del 70% fins a assolir un 90% els darrers anys.
En síntesi, es constata el gran esforç inversor dels darrers anys per part del Ministeri de Foment
i el creixent grau de compliment dels seus pressupostos, tot i que encara sigui insuficient. Bona
part d’aquest esforç s’ha concentrat en les infraestructures ferroviàries i particularment en les
obres de la línia d’alta velocitat, que, encara que estiguin endarrerides, s’han anat executant a un
ritme sostingut en el temps. I també ha tingut un paper molt important el compliment de la
disposició addicional 3a (DA3) de l’Estatut de Catalunya, l’evolució anual de la qual es mostra al
requadre 3.

5.2. Generalitat de Catalunya
En el cas de la Generalitat de Catalunya, l’evolució comparada de la inversió pressupostada
en infraestructures amb la inversió executada s’ha realitzat a partir de les dades consolidades
publicades pel Departament d’Economia i Finances.
Aquestes dades recullen les inversions reals liquidades en infraestructures de tota la Generalitat,
i no només les corresponents a infraestructures de transport executades per mitjà del Departament de Política Territorial i Obres Públiques. A més, a partir de l’any 2003 també incorporen
la inversió pressupostada i la inversió real executada amb finançament específic. És a dir, les
obres finançades d’acord amb el mètode alemany, a concessions d’obra pública o a drets de
superfície.
En rigor, es tracta de conceptes diferents, però s’ha considerat d’interès sumar-la a la inversió prevista i a la inversió real liquidada de caràcter pressupostari de cadascun dels exercicis,
per tal d’obtenir una imatge més realista de l’evolució de l’esforç inversor de la Generalitat any
a any.
Com a tendència general, es constata una evolució creixent tant de la inversió pressupostada com
de la inversió executada per part de la Generalitat (gràfic X.10). En el cas de la inversió pressupostada, la taxa mitjana d’increment anual ha estat de l’ordre del 16%. Pel que fa al grau d’execució
assolit, ha anat oscil·lant al llarg del temps, en funció del volum d’obra licitada mitjançant finançament específic i del seu posterior ritme d’execució.
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Gràfic X.9
Inversió pressupostada i executada en infraestructures de transport
pel Ministeri de Foment a Catalunya
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Nota: El valor de la inversió executada de l’any 2009 s’ha estimat a partir del grau d’execució
calculat amb les dades de seguiment disponibles per al Ministeri de Foment.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya

Gràfic X.10
Inversió pressupostada i executada en infraestructures per la
Generalitat de Catalunya
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Nota: El valor de la inversió executada de l’any 2009 s’ha estimat a partir del grau d’execució
calculat amb les dades de seguiment disponibles per a la Generalitat de Catalunya.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya
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En aquest sentit, cal tenir present que la inversió extrapressupostària es comptabilitza íntegra l’any
de la seva licitació i, en canvi, la seva execució es va comptabilitzant any a any, seguint el ritme real
de desenvolupament dels treballs.
Com a singularitat, val la pena destacar que l’any 2008 es va registrar per primera vegada un volum
d’inversió executada superior a la inversió pressupostada al llarg de l’exercici per part de la
Generalitat; fruit, com és evident, de l’execució diferida en el temps d’actuacions finançades
extrapressupostàriament.
Anàlogament al cas del Ministeri de Foment, queda palès l’esforç inversor realitzat els darrers anys
per la Generalitat de Catalunya en matèria d’infraestructures. A més, com a característica pròpia,
la seva aposta inversora s’ha recolzat molt decididament en el finançament extrapressupostari, i
més concretament en les concessions d’obra pública, com és el cas dels dos plans d’autovies
implementats i de la línia 9 del metro de Barcelona.

SEGUIMENT DEL COMPLIMENT ANUAL DE LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA (DA3)
DE L’ESTATUT DE CATALUNYA
La DA3 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya sobre la inversió de

a mínim el percentatge establert del PIB respecte a l’import de l’exe-

l'Estat en infraestructures a Catalunya estableix que, exclòs el Fons

cució territorialitzada de les inversions estatals. Ambdós imports hauran

de compensació interterritorial, aquesta inversió s'ha d'equiparar a

de ser facilitats pel Ministeri d’Economia i Hisenda a la Generalitat de

la participació relativa del producte interior brut de Catalunya amb

Catalunya abans del 30 de juny de l’exercici següent i hauran de ser

relació al producte interior brut de l'Estat per un període de set anys

validats per la intervenció general de l’Administració de l’Estat abans

(2007-2013).

del 15 d’octubre. En el cas que no s’assoleixi el percentatge establert,
es corregirà la desviació en el projecte del pressupost de l’exercici

El concepte d’inversions en infraestructures s’amplia a totes les actua-

següent.

cions de caràcter econòmic, incloent:
Efectuades les liquidacions corresponents a dos exercicis consecu• Agricultura, pesca i alimentació.

tius, s’analitzarà el compliment del compromís d’inversió a Catalunya

• Indústria i energia.

en el període transcorregut. En el cas que s’apreciï l’acumulació de

• Comerç, turisme i pimes.

desviacions no corregides per aquest procediment, es proposarà una

• Subvencions al transport.

liquidació addicional corresponent a les esmentades desviacions que

• Infraestructures.

donarà lloc a la dotació d’una transferència de capital a favor de la

• Investigació, desenvolupament i innovació.

Generalitat, que no es tindrà en compte en la determinació de la base

• Altres actuacions de caràcter econòmic.

ni en el còmput de la inversió a Catalunya de l'exercici de l’any en
curs. En el pressupost de l’exercici 2015 es consignarà l’import

La base de càlcul comprèn les inversions reals i les transferències de

d’aquest saldo final que donarà lloc a una transferència de capital a

capital a les comunitats autònomes i a les corporacions locals dels

favor de la Generalitat.

Pressupostos Generals de l’Estat de tots els ens que configuren el sector públic estatal. El càlcul definitiu de la inversió que correspon a

L’any 2007 els Pressupostos Generals de l’Estat van determinar una

Catalunya es realitzarà aplicant el percentatge de Catalunya en el PIB

inversió en infraestructures de 21.335 milions d’euros a tot el conjunt

estatal als crèdits realment executats i territorialitzats.

d’Espanya. Segons el pes relatiu del PIB català, la inversió de l’Estat
a Catalunya hauria d’haver estat de 4.022 milions d’euros. Tenint en

En acabar cada exercici pressupostari es realitzarà la comprovació que

compte les dades de liquidació de la inversió estatal per a aquell any,

l’import de les inversions estatals executades a Catalunya assoleix com

que va ser del 92,3% del total pressupostat, la inversió hauria d’haver
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Seguiment del compliment anual de la DA3 de l’Estatut de Catalunya (milions d’euros)
2007

2008
Liquidat

Base de càlcul
Pes PIB català sobre el total espanyol
Inversió segons DA3ª

2009

2010

Liquidat

PGE

(92,3%)

PGE

(90,5%)

PGE

Liquidat

PGE

Liquidat

21.335,00

19.681,00

24.073,00

21.796,00

24.948,00

n/d

24.085,00

n/d

18,85%
4.022,00

18,72%

3.710,00

4.506,00

18,72%

18,64%

4.080,00

4.670,00

n/d

4.489,00

n/d

n/d

4.489,00

n/d

Inversió definitiva

3.710,00

4.080,00

4.670,00

Inversions i transferències de capital

3.153,00

3.411,00

3.925,00

3.843,00

56,00

66,00

82,00

81,00

Alliberament de peatges
Partida addicional
Total
Pendent d’assignar

800,00

*

3.209,00

3.477,00

4.807,00

3.924,00

501,00

603,00

–136,00

565,00

*Per a l’any 2010 hi ha una partida pressupostària addicional de 1.075 milions d’euros a dividir entre Catalunya, Balears i Castella i Lleó.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya

estat de 3.710 milions d’euros. Ara bé, les inversions realment execu-

cialment els imports pendents d’assignar corresponents als anys

tades el 2007 a Catalunya inclouen 3.153 milions d’euros en inver-

anteriors.

sions i transferències de capital i 56 milions d’euros en alliberament de
peatges. La resta, 501 milions d’euros, resten pendents d’assignació.

Pel que fa als Pressupostos Generals de l’Estat de 2010, d’acord amb
la DA3 l’Estat ha d’invertir a Catalunya 4.489 milions d’euros, distribuïts

L’any 2008 els Pressupostos Generals de l’Estat van establir una inver-

entre 3.843 milions d’inversions i transferències de capital i 81 mi-

sió en infraestructures al conjunt d’Espanya de 24.073 milions d’euros.

lions per a la compensació de peatges. D’aquesta manera restarien

El PIB relatiu català per a aquell any va ser el 18,72%, fet que suposa

565 milions d’euros pendents d’assignar, tot i que cal tenir present

una inversió segons la DA3 de 4.506 milions d’euros. Una vegada cone-

que els Pressupostos de 2010 preveuen una partida addicional de

gut el grau d’execució dels Pressupostos per al 2008 (90,5%) i la seva

1.075 milions d’euros a repartir entre Catalunya, Balears i Castella i

corresponent liquidació, la inversió hauria d’haver estat de 4.080 milions

Lleó, sense més concrecions.

d’euros. La distribució d’aquesta liquidació indica que 3.411 milions
d’euros es van destinar a inversions i transferències de capital i 66

A partir de les dades publicades pel Departament d’Economia i

milions, a l’alliberament de peatges. La diferència de 603 milions

Finances de la Generalitat de Catalunya que fan referència a la liquida-

d’euros és el que resta pendent d’assignar.

ció de les inversions de l’Estat a Catalunya i a les seves previsions pressupostàries s’ha elaborat el quadre de seguiment del compliment anual

Com que encara no es disposa de les dades de liquidació correspo-

de la DA3 de l’Estatut de Catalunya.

nents al 2009, l’anàlisi del compliment de la DA3 s’ha estimat a partir dels Pressupostos Generals de l’Estat. En aquest cas, la inversió

Segons les dades de les liquidacions pressupostàries de 2007 i 2008,

que l’Estat hauria de realitzar a Catalunya segons la DA3 és de 4.670

l’import pendent d’assignar per a inversions en infraestructures a càrrec

milions d’euros, dels quals 3.925 milions corresponen a inversions i

de l’Estat a Catalunya en compliment de la DA3 supera els 1.100

transferències de capital i 82 milions a l’alliberament de peatges.

milions d’euros. Si a aquest import hi sumem l’estimació de la inversió

Atès que durant l’exercici es va aprovar una partida addicional de

pendent de determinar recollida als pressupostos de 2009 i 2010, el

800 milions d’euros, es pot estimar que l’any 2009 es van assignar

total de la inversió pendent d’assignar a projectes concrets de

137 milions d’euros més del que estableix la DA3, compensant par-

l’Estat a Catalunya podria superar els 1.500 milions d’euros.
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6. Resum
La inversió pressupostada en infraestructures de transport a Catalunya l’any 2009 va créixer
respecte de l’any anterior, tant pel que fa al Ministeri de Foment com al Departament de Política
Territorial i Obres Públiques.
En el cas del Ministeri, l’increment va ser del 3% i el gruix de la inversió es va concentrar un any
més en el ferrocarril, amb un 58% del total de la inversió pressupostada. Per la seva banda, la
Generalitat de Catalunya va incrementar el seu pressupost d’inversió en infraestructures en un 11%.
En relació amb les infraestructures de transport, es va destinar un 72% de la inversió total al
ferrocarril i al transport públic.
En matèria d’inversió licitada, el Ministeri de Foment va superar els 2.000 milions d’euros, amb un
pes molt destacat de les actuacions ferroviàries, com és el cas de l’estructura i els accessos de la
nova estació de la Sagrera, de l’accés de rodalies a la T1 de l’aeroport de Barcelona o de les obres
per a la connexió del Corredor Mediterrani amb la línia d’alta velocitat Madrid – Barcelona – frontera
francesa a la província de Tarragona.
Pel que fa al Departament de Política Territorial i Obres Públiques, la seva inversió licitada va rondar
els 1.800 milions d’euros, mantenint la tendència decreixent respecte anys anteriors. Com en el cas
del Ministeri, les prioritats s’han centrat en l’àmbit ferroviari i de transport públic, especialment en
la línia 9 del metro de Barcelona.
També s’ha analitzat l’estat de desenvolupament dels protocols de col·laboració entre ambdues
administracions per a l’execució d’actuacions en matèria viària i ferroviària a Catalunya signats els
anys 2005 i 2006, respectivament. Aquests protocols estableixen la licitació d’un seguit d’actuacions
abans del 31 de desembre de 2012.
Així, a finals de 2009 el Ministeri de Foment havia licitat el 30% de les actuacions viàries i el 28%
de les actuacions ferroviàries de la seva competència. En canvi, el Departament de Política
Territorial i Obres Públiques, en la mateixa data ja havia licitat un 59% de les obres viàries i un 85%
de les ferroviàries al seu càrrec. Aquest fet posa de manifest les dificultats que pot trobar el Ministeri
de Foment per donar compliment als protocols a menys que acceleri de forma notable la tramitació
de les seves actuacions a Catalunya.
Des de la perspectiva de la inversió executada, a partir de la informació recollida a la Base Integrada
de Projectes d’Infraestructures (BIPI), eina desenvolupada per la Cambra de Comerç de Barcelona,
el Ministeri de Foment va assolir un grau d’execució del 90% del pressupost i el Departament de
Política Territorial i Obres Públiques pràcticament el va igualar, amb un 89%.
Finalment, l’evolució comparada de la inversió pressupostada i de la inversió liquidada per
administracions al llarg dels darrers deu anys a Catalunya permet constatar que, per part del
Ministeri de Foment, la inversió pressupostada i la inversió liquidada han mantingut una trajectòria
creixent i sensiblement convergent, partint d’un grau d’execució a l’entorn del 70% fins a assolir un
90% els darrers anys.
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De la mateixa manera, es constata una evolució creixent tant de la inversió pressupostada com de
la inversió executada per part de la Generalitat, si bé en aquest cas el grau d’execució assolit ha
anat oscil·lant al llarg del temps en funció del volum d’obra licitada mitjançant finançament específic
i del seu posterior ritme d’execució.
En definitiva, queda palès l’esforç inversor realitzat els darrers anys per ambdues administracions
en matèria d’infraestructures. A més, en el cas de la Generalitat de Catalunya, cal remarcar que
la seva aposta inversora s’ha recolzat molt decididament en el finançament extrapressupostari i,
més concretament, en les concessions d’obra pública, com és el cas dels dos plans d’autovies
implementats i de la línia 9 del metro de Barcelona.
En definitiva, la comparació de l’esforç inversor de cada una de les administracions en termes
relatius sobre el PIB català posa de manifest que, tot i la tendència creixent registrada en ambdós
casos, l’esforç assumit per la Generalitat en matèria d’infraestructures ha estat significativament
superior al del Ministeri de Foment (gràfic X.11).

Gràfic X.11
Esforç inversor en infraestructures del Ministeri de Foment i de la
Generalitat de Catalunya (% d’inversió executada sobre el PIB català)
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Nota: el valor de la inversió executada de l’any 2009 s’ha estimat a partir del grau d’execució
calculat amb les dades de seguiment disponibles per al Ministeri de Foment.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya

A més, cal remarcar que aquesta aposta inversora de la Generalitat s’ha recolzat molt decididament
en el finançament extrapressupostari, i més concretament, en les concessions d’obra pública, com
és el cas dels dos plans d’autovies implementats i de la línia 9 del metro de Barcelona.
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