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La distribució per la naturalesa dels destinataris es:

Quadre 2

DISTRIBUCIO DE LA DESPESA DE CARITAS PER NATURALESA

DE LA PRESTACIO. ANY 1981
%

Ajudes individuals 63,7

Subvencions a centres 36,3

100

Font: Elaboració pròpia.

aquest repartiment coincideix amb la filosofia d'ajuda per

sonal que anima l'activitat de l'institució.

Les activitats de Càritas no es reflecteixen en document

pressupostari ja que es nodreixen tant de la bona voluntat
dels donants com de les necessitats del moment. Per tant,
els documents utilitzats per copsar la seva magnitud són
els estats de comptes al 31 de Desembre, amb el desglòs de
les aportacions i les despeses i, en alguns cassos, la me

mòria de l'exercici. S'exceptua d'aquest sistema la infor
mació de Càritas Diocesana de Barcelona que, per la seva

macromagnitud, fa previsió anual de la seva activitat.
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2. VOLUM l DESTI DELS FONS DE L'OBRA SOCIAL DE LES CAIXES

D'ESTALVI CATALANES PER SERVEIS SOCIALS. ANY 1981

El caràcter no lucratiu de les Caixes d'estalvi

comporta l'alliberament de l'acció de repartiment de bene

ficis. Per això tenen la obligació de destinar una part dels

seus excedents econòmics líquids, és a dir, deduïda la pre

visió per càrregues fiscals,a, obres benèfico-socials. Aques

ta obligació es materialitza a través de l'Obra Social, el

fons de la qual es nodreix amb l'aportació d'aquesta part

afectada dels resultats de cada exercici econòmic, que el

R.D. 2290/77 establia en un 65%. Mesures de pOlítica mone

tària poden canviar la regulació vigent sobre coeficients,

excedents o reserves de les Caixes d'Estalvi i, en conse

qüència, variar la part destinada a finalitats socials.

Aquest R.D. 2290/1977, del 27.8.77, en el que

es regulen els òrgans de govern i les funcions de les Caixes

d'estalvi, s'estableix que les Caixes d'estalvi destinaran

la totalitat dels seus excedents, que conforme a les normes

vigents no hagin de constituir reserves, al finançament

d'obres benèfico-socials pròpies o en col.laboració, de ma

nera que les mateixes s'orientin cap a la sanitat pública,

l'investigació, l'ensenyament, la cultura o els serveis

d'assistència social i que els beneficis derivats s'exten

guin especialment a l'àmbit regional d'actuació de la Caixa

(art. 22, 1er.).
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La O.M. de 19.6.79, que estableix normes per a

l'obra 'benèfico-social de les Caixes d'Estalvi, contempla

a l'article 2on. l'Obra Pròpia, a l'article 3er. l'Obra en

Col.laboració i a l'article 7e. el Fons Social, el qual

l'anterior R.D. (del 27.8.77) ni el menciona, recomanant la

seva paulatina reducció fins a la total extinció o integra

ció en l'Obra en Col.laboració.

També una circular del Banc d'Espanya a les

Caixes d'estalvi, de 22.2.80, en la seva recomanació nQ 8

urgeix la ràpida extinció o integració del Fons Social.

Per tant, avui aquesta funció social presenta

una triple vessant:

1�) l'Obra Pròpia, que és aquella part de l'Obra Social

no només finançada sino també administrada per la

pròpia Caixa

2�) l'Obra en Col.laboració, que és aquella activitat

social que la Caixa realitza conjuntament amb insti

tucions no lucratives, Generalitat, Ajuntaments, etc.

3�) l'anomenat Fons Social (l'antiga Obra Lliure o Ali�

na), que té per finalitat l'ajuda, mitjançant sub

vencions o donacions, a entitats i activitats soci

als.

Del conjunt d'activitats socials, culturals, re

creatives, etc., l'Obra Social de les Caixes d'estalvi amb



-182-

seu a Catalunya va dedicar a Serveis Socials en sentit es

tricte, durant l'exercici 1981, un 24,5% del total del Fons,

és a dir, 1.315,8 milions de pessetes.

Cal remarcar que les Caixes tenen molt lligat el

finançament amb la gestió: un 68,5% el gestionen directa

ment, un 27,8% ho fan en col.laboració amb altres entitats

o organismes i només un 2,7% el deixen en mans alienes. En

aquest sentit, tant l'Obra Pròpia com l'Obra en Col.labora

ció lliguen a l'entitat a una continuitat en el finançament,

mentre el Fons Social és molt poc estable i les subvencions

o donacions són, en general, tant modestes que només ajuden

a finançar alguna activitat molt concreta.

El destí de les ajudes socials és el següent:

Quadre 3

DISTRIBUCIO DE LA DESPESA DE LES CAIXES D'ESTALVI

EN SERVEIS SOCIALS PER NATURALESA DE LA PRESTACIO.

ANY 1981.
%

Ajudes individuals

Fons Social

Manteniment de centres

Construcció i equipament de centres

7,3

2,7

52,6

37,4

100

Font: Elaboració. �ròpia.·
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Com es pot apreciar, més de la meitat va dirigit

al manteniment de centres, i junt amb les ajudes indivi

duals, per un manteniment de renda, i les del Fons Social

que, atenent als petits imports de que està format, serveix

per realitzar o mantenir alguna activitat, la dedicació arri

ba a un 59,9%, restant un 37,4% per inversions.

L'atenció que l'Obra Social de les Caixes presta

als diferents grups de beneficiaris o programes de Serveis

Socials és com segueix:

Quadre 4

DISTRIBUCIO DE LA DESPESA DE LES CAIXES D'ESTALVI PER

PROGRAMES DE SERVEIS SOCIALS, ANY 1981.

%

Disminuïts

Vellesa

Infància i Adolescència

Atenció marginats

Toxicomanies

Atenció primària

17,9

69,6

11,3

0,6

0,5

0,1

100

Font: Elaboració �ròpia,
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Com es veu, el dispendi va dirigit, primordial

ment, vers els programes dedicats a la vellesa.

La major activitat que té l'Obra Pròpia, forma

da bàsicament per centres diürns, fa que la dedicació a

aquest règim de prestació de serveis sigui molt elevat:

Quadre 5

DISTRIBUCIO DE LA DESPESA DE LES CAIXES D'ESTALVI

PER TIPUS DE SERVEIS SOCIALS. ANY 1981.

%

Ajudes individuals

Centres de dia

Centres residencials

9,0

78,1

12,9

100

Font: Elaboraci6·�ròpia.

La distribució d'aquesta despesa per grups de

poblacions receptores, segons el nombre d'habitants, i com

parant aquest repartiment amb les corresponents quotes de

participació en la població total de Catalunya, es com se

gueix:
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Quadre 6

DISTRIBUCIO DE LA DESPESA DE LES CAIXES D'ESTALVI

PER ESTRATS DEMOGRAFICS. ANY 1981.

Tamany poblac ió % % població Catalunya

de 1 a 5.000 hab. 8,6 13,5

5.001 a 10.000 10,5 5,6

10.001 a 25.000 7,9 8,1 (10 a 20)

25.001 a 100.000 20,4 22,9 (20 a 100)

100.001 a 250.000 14,7
20,5

250.001 a 500.000 2,1

més de 500.000 24,5 29,4

Indeterminat 11,3

100 100

Font: Elaboració p r-òp
í

a , . ..

L'apartat "Indeterminat" recull les ajudes indi

viduals ja que es desconeix el lloc de residència dels seus

perceptors.

L'activitat en Serveis Socials de les Caixes queda reflec
tida en els pressupostos de l'Obra Social. Aixi, doncs, s'han
consultat aquests documents per s les onze Caixes d'estalvi
catalanes i, com que l'Obra Social té diferents finalitats
(social, cultural, recreativa, sanitària), s'ha analitzat
el desti de cada partida fent abstracció de les dirigides
a Serveis Socials.
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5. CONCLUSIONS

La producció de benestar ha conegut en els darrers

temps importants innovacions que han obert noves vies en

la provisió de bens i serveis socials.

S'ha pogut apreciar que aquest cemp no és mono

poli de cap grup sinó que en ell hi actuen, conjuntament

i amb una participació considerable, quatre tipus d'insti

tucions o sistemes: l'Estat o sistema oficial, el mercat

o sistema comercial, les associacions o sistema voluntari

i les famílies o sistema informal.

Tots ells s'han beneficiat de l'impacte innova

dor però una més que altres han rebut i continuen rebent,

perquè el procés encara és en marxa, la influència de no

ves formes de treball que milloren els resultats tant en

l'aspecte econòmic com social. Socialment, s'intenta una

atenció més conectada amb el medi ambient del consumidor

i econòmicament es redueixen o, fins i tot, s'eliminen cos

tos. Ambdós objectius s'aconsegueixen per mitjà del plura

lisme, la participació, la col.laboració, la desinstitucio

nalització.

Entenent la provisió com la suma de la prestació

més el finançament, en analitzar cada un d'aquests proces

sos s'hi plasma l'activitat dels quatre grups esmentats.

La prestació pública de serveis, que implica tam
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bé, normalment, el finançament públic, sembla que hauria

d'atendre a criteris de cobertura de serveis desatesos per

manca d'interés dels altres sectors o per la magnitud o

complexitat dels serveis. Altres criteris que hi semblen

implícits podrien mantenir-se si el sector públic es reser

vés per sí la normativa sobre prioritats, nivells estan

dar, criteris d'equitat, etc. i que aquesta direcció cana

litzés la gestió dels serveis.

La iniciativa privada lucrativa té al seu favor

els criteris que animen al sistema de lliure mercat, però

l'inconvenient que si no rep subvenció pública el seu ou!

put no és assolible per tot-hom qui en té necessitat i, si

es beneficia d'ajudes o subvencions directament o per

mitjà del propi consumidor, el seu marge comercial pot pro

piciar un cert grau d'ineficiència en l'assignació de re

cursos públics.

La iniciativa social és valuosa en el camp dels

serveis socials. Comporta un grau elevat d'autofinançament

lligat a una voluntat i una dedicació desinteresada d'ad

ministració d'un servei. Engloba el sistema informal, el

que menys recursos externs utilitza però també el més afec

table pels nous sistemes de vida, i el sistema associatiu

i voluntari, amb xarxes més o menys organitzades per garan

tir una continuitat i preveure contingències.

Con a nou enfoc, la Teoria dels Clubs, de BUCHA-
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NAN, ofereix el marc d'un sistema de prestació de serveis

que s'encabeix tant en el sistema de mercat com en el d'ex

tramercat, molt adequat pels serveis socials, àmbit on ni

el nombre potencial d'ususaris ni la necessària proximitat

geogràfica dels serveis permeten, ni aconsellen, serveis

multitudinaris.

Tant el tamany com l'àmbit territorial són ele

ments favorables per interioritzar costos, ja que el nivell

i amplitud de prestacions, així com el nombre d'usuaris,

són controlables, amb poques possibilitats d'infiltració

d'elements "free riders" i més possibilitats d'internalit

zar externalitats.

A més la diversitat d'opcions financeres d'un

club no exclouen possibilitats de prestació de bens i ser

veis sinó al contrari, permetent discriminar tant a l úsua

ri com el nivell d'utilització.

Aquestes característiques més la diversitat ti

pològica de clubs possibilita, per una assignació òptima

de recursos, ajustar a les particularitats desitjables un

tipus de club. Les seves limitacions quantitatives, però

també les seves avantatges qualitatives els fan òptims per

serveis locals, de barri, de zona, de districte, etc.

El finançament, com a contraprestació directa de

la prestació d'un servei té tres vertents:
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El finançament privat, on el propi usuari o al

gú del seu entorn inmediat es carrega amb el cost del ser

vei i amb aquesta acció vol maximitzar la seva utilitat

obtenint, a canvi, el major nivell possible de servei.

El finançament social, sistema molt utilitzat a

l'àmbit dels serveis socials i de benestar doncs és la ma

nifestació d'un autointerés i d'un altruïsme canalitzat

per mitjà d'algun tipus d'organització. La importància que

aquestes organitzacions han assolit dins de l'activitat

econòmica fa que es contempli ja com el tercer sector de

l'economia o sector social.

El funcionament cooperatiu que envolta aquestes

organitzacions, el seu tamany relatiu i el seu àmbit d'ac

tuació, fa que moltes vegades coincideixin en una mateixa

institució el finançament i la prestació del serveis amb

la col.laboració voluntària dels seus membres. Això té una

connotació econòmica important doncs, al igual que el sis

tema informal, no representa un cost financer i no queda

reflectit a la comptabilitat nacional, restant dins del

sistema de l'''economia negra" (però ben intencionada). Es

podria, potser, equiparar el seu volum amb l'estalvi de

despesa pública que pot representar.

El finançament públic del benestar té, a tots

els països, arrels constitucionals. Per una banda l'Estat

es veu en l'obligació de mantenir o propiciar un millora-

•
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ment del nivell de vida dels seus ciutadans, no solament

per "motu propi" sino, també, per greuge comparatiu amb

els països del seu entorn. Per una al tra banda té uns

objectius a complir que, en la terminologia musgraviana,

es concreten en: assignació, redistribució i estabilitza

e ió (106).

Per tot això es veu avocat a respondre en fun

ció del camí que ideològicament ha marcat i democràtica

ment ha emprès. Això té la seva t�aducció econòmica en el

nivell de despesa pública que representa l'activitat com

promesa enfront del conjunt dels ciutadans i de cada grup

en particular, i el nivell de govern que es veu obligat a

afrontar-la.

Aquesta aportació dinerària del sector públic a

l'àmbit dels serveis socials i de benestar té diferents

traduccions pràctiques amb diferents efectes sobre el ni

vell de demanda i consum, el nivell de renda disponible i

real, segons el grau i la materialització de la cobertura

pública.

Però també cal remarcar que, en general, els

usuaris dels serveis no són els contribuents, sigui pel

baix nivell de renda d'aquells o que formen part de la po

blació passiva i aquests de la població activa. Per tant,

la renda després d'impostos dels contribuents serà més pe

(106) MUSGRAVE,(1959 v.c.1968).
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tita i no compensada amb cap increment de renda real com

a consumidors de serveis.

La prestació en espècie per part del sector pú

blic comporta, normalment, el cost gratuït del servei.

L'avantatge principal és la uniformitat en el nivell de

prestació, però la desaventatge és la poca conscienciació

que comporta al consumidor un servei gratuït, amb la con

seqüent sobrexpansió de la demanda. Una forma de superar

les ineficiencies que sorgeixen en el finançament públic

total és la imposició de càrregues als usuaris, per mitjà

de taxes, quotes, etc. Això permet continuar amb la provi

sió uniforme del servei i crear certa responsabilitat al

obligar a una participació en els costos del servei rebut.

Aquesta participació pot anar des de l'aportació simbòlica

respecte al seu cost per determinats serveis socials o de

terminats col.lectius, fins a la cobertura dels costos de

funcionament o, fins i tot, dels costos totals. L'efecte

més immediat és la contractació de la demanda i la conten

ció de la despesa pública.

Un efecte igual per a l'usuari s'aconsegueix amb

el sistema de col.laboració entre el sector públic i el

privat (lucratiu i no lucratiu). Aquesta relació pot adop

tar diverses formes. Es un sistema usual als EE.UU., on

s'el coneix amb les sigles POSC, i també al Regne Unit.

Pel sector públic té l'avantatge que manté el control del
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servei i aconsegueix uns rendiments derivats de l'eficièn

cia de la gestió privada.

El sector públic també està àmpliament compromès

amb prestacions econòmiques. Les assignacions i ajudes mo

netàries a l'usuari ("cash grants") tenen una funció emi

nentment redistributiva propiciant el manteniment d'un ni

vell mínim de renda i respectant la llibertat d'elecció.

Les subvencions ("subsidies") a les institucions privades

de serveis socials (lucratives i no lucratives) impliquen

una complementació pecuniaria per part de l'usuari, però

al mateix temps implica la manifestació de les seves pre

ferències, el que permet la consecució d'una assignació

més eficient dels recursos.

La última acció pública s'inscriu en el camp de

la política fiscal i utilitza els seus instruments. Els

beneficis fiscals tenen l'efecte psicològic de no engros

sir el volum de despeses públiques i col.labora a elevar

el nivell de renda disponible (mitjançant mínims exempts,

escala progressiva de gravamen, deduccions familiars), o

a garantir uns recursos mínims vitals, amb l'impost nega

tiu sobre la renda.
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•

CAPITOL III

DESPESA PUBLICA l DESPESA SOCIAL. ANALISI COMPARATIVA DEL

PRESSUPOST SOCIAL DE VARIS PAISOS DE L40CDE.
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1. INTRODUCCIO

Com s'ha esmentat en capítols anteriors, el finan

çament de bens i serveis per part del sector públic s'es

tudia en la teoria de la despesa pública. Considerant que

l'expressió d'activitat d'un govern és mesurada per la quan

tia de recursos que manipula, la despesa expressa el tama

ny del sector públic.

Aquest tamany, o millor aquest nivell d'activitat,

del sector públic ha estat i és un tema de controvèrsia.

Adam Smith (1976) i els clàssics consideraven que els deu

res de l'Estat eren:

a) protecció contra agressions estrangeres

b) manteniment de l'ordre intern, i

c) creació d'institucions i obres públiques que, enca

ra que ventatjoses per la societat, no reintegren

la despesa als individus

Aquesta funció bàsica de "llei i ordre" continua

essent el pensament actual de l'escola liberal. Les acti

vitats econòmiques del sector públic entren de ple en l'òp

tica intervencionista de l'Estat en l'economia. Les acti

vitats socials, de caire humanitari i atenció directa al

ciutadà, resten bastant al marge i, en tot cas, amb caràc

ter benèfic, tardant en incorporar-se amb sentit signifi-
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catiu al pressupost de despeses de l'Estat (1).

A partir d'aquella cota considerada mínima, cada

govern s'estructura un nivell determinat d'activitat se-

gons la seva ideologia. Així, tant l'escala com l'àmbit

d'acció de la despesa pública no són simplement el resul-

tat d'un càlcul econòmic sinó que reflecteixen decisions

polítiques i socials per resoldre els problemes d'interés

col.lectiu que pretén complimentar la despesa pública.

L'equilibri resultant entre l'activitat del sec-

tor públic i la del sector privat també és, fonamentalment,

despeses les relacions de complementació o de substitució

una decisió política (2), encara que en alguns tipus de

estan influenciades per un fet eminentment tècnic: el pro

grés tecnològic. Aquest ha produït importants modifica-

cions transformant les relacions de substitució marginal

entre els dos sectors cap a una relació de complementació;

(1) A França, per exemple, encara que els tres primers
Plans (dels anys 1947-50, perllongat fins al 1953,
1954-57 i 1958-61) havien contemplat les necessitats'
socials en sentit ampli (el Decret 12.1.53 creà, per
primera vegada, una "Comisió d'Equip Sanitari i Soci
al"), no és fins al IV PIà (1962-65) que les qüestions
socials reben una consideració prioritària; el propi
pIà passà d'anomenar-se "PIà de Modernització i Equip"
a "PIà de Desenvolupament Econòmic i Social". Aquest
mateix títol és el que inspira els plans de desenvolu
pament a Espanya.

(2) OCDE, juny 1978, pàg. 67.
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així, si el sector privat experimenta un creixement, el

sector públic ha de seguir en la mateixa línia. (3)(4)(5)

(3) Aquest fet ha estat comprovat en despeses d'equipa
ments militars, recerca espacial, ensenyament secunda
ri i superior, transports i comunicacions.

-

MUSGRAVE & MUSGRAVE,(1973 v.c. 1981), pàg. 215.

(4) PRYOR va trobar una substitució positiva entre despe
sa pública i privada per a les funcions de benestar,
sanitat, educació i desenvolupament i investigació,
encara que per a les dues primeres predomina més la
relació de complementarietat. En sentit contrari, les

possibles substitucions de despesa pública per despe
sa privada són importants en la mesura que poden
anul.lar els efectes previstos pel finançament públic.
PRYOR,(1968), pàgs. 292,293.

(5) MURARO cita la substitució de la demanda privada per
la demanda pública, concretament per la despesa 0ani
tària -sota la forma d'augment de la població protegi
da i del grau de protecció finançada-, com una de les
causes remotes de la seva creixença.
MURARO, (1982), pàg.15.
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2. COMPORTAMENT DE LA DESPESA PúBLICA

A partir de l'aportació inicial de WAGNER (6)

l'any 1963, i amb més èmfasis des d'el "redescubriment" de

SAMUELSON l'any 1954, s'ha estudiat la despesa pública des

de les seves vertents positiva i normativa (7)

Des d'el primer moment s'han pretès desvetllar

els interrogants que acompanyen el comportament de la des

pesa pública. WAGNER assenyalava que l'expansió de l'acti

vitat de l'Estat estava lligada al desenvolupament econò-

mic, terme demostrat empíricament en les anàlisis històri

ques i espacials. Avui es traduiria aquesta pressió ascen

dent com una resposta natural a l'increment general dels

estandards de vida (8).

(6) WAGNER enunciava la seva "llei" com segueix: "La compa
ració dels diferents països i períodes demostren que en

la major part de les nacions progressives s'observa un

augment regular de les funcions dels governs centrals
i locals. Fenòmen que es manifesta tant en l'aspecte ex

tensiu com intensiu. L'Estat i les entitats polítiques
subordinades assumeixen contínuament noves funcions i
realitzen més perfectament la seva comesa. D'aquesta ma

nera, les autoritats públiques satisfan en grau creixent
i de forma més completa les necessitats econòmiques de
la població".

(7) ALVAREZ RENDUELES,(1974) oferia, ara fa 10 anys, una se

lecció de les principals aportacions al respecte.

(8) OCDE, juny 1978, pàg. 8.
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L'amplitud de mètodes seguits en l'estudi empíric

de la despesa pública han estat sintetitzats per GONZALEZ

PARAMO (9) (quadre 3.1.). Les diferents tècniques utilit-

zades i la varietat d'objectius perseguits han obligat a

una combinaci6 de sistemes (10�

3. OBJECTIUS DE L'ANÀLISI DE LA DESPESA PÚBLICA

El focus d'interés o contingut de l'anàlisi posi

tiu ha estat expresat tant per PRYOR (11}.

1. Quins tipus de bens i serveis es financien pel sec

tor públic?

2. Quins s6n els determinants del volum de la despesa

pública?

3. Com es comporta la despesa pública en sentit ampli?

4. Quins efectes es deriven del finançament públic de

determinats bens i serveis?

(9') GONZALEZ PARAM° , (1982) , pàg. 242.

(lQ) Una aportaci6 en aquesta direcci6 és la Tesi Doctoral
d'A. CASTELLS, Factores explicativos del gasto públi
co: Una aproximacion emplrica, Universitat de Barcelo

na, 1982, que analitza diferents enfocs sobre els fac
tors explicatius de la despesa pública amb una aproxi
maci6 empírica de tècnica "cross-section" amb dades

-

comparatives de varis països.
(11,) PRYOR, (1968), pàg. 35.
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Quadre 3.1.

NIVELLS D'ANALISI POSITIU DEL CREIXEMENT DE LA DESPESA pa8LICA

{_.especi ficatiuPel caràcter de les propOSICIons
substantiu

d
.. {microeconòmicPel paper assignat a les eCISIons

, .

macroeconomlC

.

�històricPer la seva perspectIva temporal l ( 1)actua atempora

{
1.

. {discursiuqua ItatIu , .

matematIc

quantitatiu
Pel mètode d'anàlisi

{temporal ("time-series")Per la seva base empírica actual ("cross-section")

l d
" ., {agregatsPe grau agregacIo desagregats

isocio-econòmicPer les categories causals considerades cognoscitiu-ideològic
polític-institucional

Dferta
de polítiques

Per les forces del mercat demanda de polítiques
activitat financera

Per la seva cobertura espacial {internacional f d le era

intranacional .fprovincial
l�rbana

{real (preus constants)Per la base temporal de les dades
nominal (preus corrents)

{unC�O�alPer la classificació de les dades economlca

orgànica
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com per MUSGRAVE (12):

1. Quines han estat les forces existents darrera els

desenvolupaments sorprenentment uniformes que han

tingut lloc en els últims anys?

2. Quines són les lleis fonamentals del creixement del

sector públic i quines les seves implicacions per

a l'estructura del capitalisme modern?

3. A on conduiran les tendències actuals cas de persi�
tir?

L'aportació de MUSGRAVE s'inserta plenament en un

contexte de crisi econòmica i, per tant, els interrogants

i els punts de vista van més enllà de l'aportació de PRYOR,

l'any 1968, en ple auge econòmic. Però els determinants de

la direcció de la despesa pública estan canviant i això in

fluencia l'abast de les futures decisions (131.Per això,

GONZALEZ PARAMO (14) creu d'interés fer una renovació

d'aquests objectius de l'anàlisi positiu de la despesa pú

blica i n'enuncia uns quants de nous:

1. Com creix la despesa pública amb independència del

perquè

2. Pot explicar-se l'augment de la despesa pública per

sí mateixa, sense necessitat d'utilitzar altres va

riables?

(12)MUSGRAVE,(1978,v.c. 1980), pàg.64.
(13)uCDE, juny 1978, pàg. 67.

(14) GONZALEZ PARAMO, (1982) , pàg. 248.
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3. Existeix alguna relació entre dimensió i creixement

de la despesa pública?

4. l entre el creixement i la distribució de la desp�

sa per unitats diferenciables?

5. Quina incidència poden tenir les respostes a aquests

interrogants per la formulació d'hipótesis sobre

les tendències de la despesa pública a llarg termi

ni?

En aquesta mateixa direcció, BELTRAN (15) diu que,

en pura teoria el tamany del sector públic, el seu dèficit,

la presió fiscal i les intervencions estatals en la econo

mia són fenòmens independents i que es poden imaginar di

ferents combinacions dels seus comportaments. El que passa,

però, és que en la pràctica aquesta situació de perfecció

o puresa no es dona mai.

4. FACTORS DETERMINANTS DE LA DESPESA PúBLICA EN SERVEIS

SOCIALS

La consolidació de l'Estat del Benestar va portar

aparellada una responsabilització del sector públic en la

provisió d'aquells serveis que, més enllà dels mínims de

subsistència, es consideraven necessaris per al manteniment

d'un nivell de renda i estandar de vida acceptables.

(15) BELTRAN,(1981), pàg. 130.
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Aquesta aspiració té un objectiu democràtic doncs

implica una ampliació de la població coberta amb aquests

serveis. Aquest enfoc cap al principi d'universalitat ha

comportat el sacrifici de l'objectiu equitat, en deixar en

rera l'ajuda selectiva al incorporar el subsidi a la clas

se mitja-baixa en detriment de la classe més necessitada.

Aquesta nova orientació qualitativa i quantitati

va dels serveis socials han suposat un canvi important en

els factors que determinan la despesa així com en la impor

tància de la mateixa.

En primer lloc, cal assenyalar que la mateixa evo

lució social comporta l'assoliment de nivells de vida i un

canvi en les preferències, doncs que aquestes no han de

servir ja per procurar les necessitats mínimes de subsis

tència.

El creixement de la importància de l'Estat i de

la seva responsabilitat financera provoquen una expansió

de la demanda d'aquells bens que són oferts sense limita

cions i a preu zero, ja que l'Estat, sota la creença de

que els bens que subministra tenen característiques de

bens públics i que el seu cost marginal és zero, no té ob

jecció en assignar recursos públics als "meteixos.

Però per l'usuari no acaba aquí sinó que tradueix

les noves necessitats, provocades pels nous estandars de
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vida, en noves demandes al responsable dels serveis, l'Es

tat ..

En realitat, aquestes noves demandes de serveis

socials provoquen noves inversions i la seva entrada en

funcionament origina una proporció de càrregues recurrents

molt més elevada que certes inversions en infraestructura

dels països en etapa de subdesenvolupament (16).

Aquests bens i serveis, encara que presentin .al-

guna característica de bens públics, estan subjectes a uns

costos i aquests han experimentat forts increments agra-

vats per la qualitat de treball-intensiu, el factor de pro

ducció que ha experimentat la variació de costos més forta.

En els anys de consolidació de l'Estat del Be-

nestar, l'augment de població dins del mercat de treball,

provocat en gran mesura per l'incorporació del treball fe

mení, va donar com a fruit l'assoliment d'elevats nivells

de producció i d'activitat econòmica (17), però en baixar

aquestes últimes el cost del factor treball va passar a

ser un problema econòmic important.

La manera de compensar o anivellar aquest cost

estava en aconseguir més rendiment del factor treball mit

jançant un augment de productivitat.

(16) BAREA,(1981), pàg. 129.

(17) BOSKIN,(1983), pàg. 4.
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Però no s'aconsegueixen els mateixos resultats

en totes les activitats i en tots els sectors de la pro

ducció. En principi, les innovacions tecnològiques varen

fer més rendables les activitats industrials. En els úl

tims temps, però, són els serveis els que estan reben un

fortíssim impuls de millora de productivitat. Aquests re

sultats són possibles sempre que existeixi una relació

de treball persona-màquina, afectant en molt menys grau

a les relacions persona-persona.

En la primera fase d'aquest procés d'assoliment

de millors resultats, l'evolució va afectar al sector

privat produïnt-se el "productivity lag" o diferència de

productivitat anunciat per BAUMOL (1979) entre els sec

tors públic i privat, amb el conseqüent augment relatiu

dels costos del sector públic.

En la segona fase, més recent, s'hi encabeixen

amb més propietat activitats públiques, rebent menor be

nefici aquelles que no compten, o compten de manera molt

indirecta, amb el concurs de serveis mecanitzats o infor

matitzats. Com és sabut, els serveis socials estan en

aquesta última categoria, amb un alt component de perso

nalització.

Un factor amb consequències importants en el ni

vell quantitatiu de serveis socials és el demogràfic.

L'estructura de la població ha provocat que la seva evo-
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lució es traduís en un augment de les persones amb més

possibilitats de rebre atencions i serveis socials: la

gent gran. Aquesta evolució ha estat influenciada també

per aspectes sanitaris: els nous hàbits de vida i les ac

cions tendents a la preservació de la salut i a la preven

ció de les malalties, han millorat les condicions sanità

ries de la població aconseguint un augment de l'esperan-

ça de vida centrada, evidentment, en un allargament de

l'etapa de longevitat.

Si els començaments de l'estat del Benestar, ori
,

gen de tot aquest "sistema", es va caracteritzar pels es

forços per combatre i superar els efectes de la guerra,

després d'aquesta primera fase i d'una segona de consoli

dació del desenvolupament i d'inèrcia de creixement, va-

ren arribar, dins del anys setanta, els conflictes soci-

als i la desactivació econòmica amb una conseqüència im-

portant: el condicionament de l'activitat quantitativa i

qualitativa dels serveis socials i la hipoteca dels ni-

vells assolits de benestar social obligant a un canvi en

les prioritats.

Serveixi d'epíleg el que diu ROSE (18): el pre�

supost està dominat per despeses incontrolables (amb una

clara al.lusió a les prestacions socials de caràcter pe-

riòdic) que tendeixen a elevarse. La manca de coneixement

(18) ROSE,(1980), pàg. 21.
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profund de la tipologia i la complexitat de les despeses

socials és la causa que impideix tenir cura d'un control

sobre elles.

5. ESTUDI DESAGREGAr DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Per donar una explicació del desenvolupament

de la despesa pública per ella mateixa, neta d'influèn

cies alienes, s'ha d'entrar en l'anàlisi de la seva es

tructura i de la seva composició. ALVAREZ RENDUELES (19)

justifica aquesta línia com un camí en l'estudi de la des

pesa pública on es poden aconseguir avanços per a la se

va comprensió.

Les variacions que experimenta l'estructura de

la despesa pública denoten canvi o tendències de canvi

en les preferències per gastar el pressupost total en un

o altre. tipus de despesa (Defensa, Educació, etc.), i les

variacions internes en el pressupost social traslladen

aquesta senyal a l'elecció dins de la suma destinada a

les despeses de benestar.

Les variacions en la composició denoten, més

bé, la resposta a unes obligacions creades en funció del

tipus de política escollida. El nivell relatiu de despe

ses de consum signifiquen la major o menor obligació con

(19) ALVAREZ RENDUELES,(1974), pàg. 22.
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treta de prestació directa o contractada de bens i ser

veis; l'alíquota destinada a transferències corrents de

mostra la política de subvencions i, per tant, d'ajut a

la prestació aliena de bens i serveis; la part destinada

a formació de capital expressa el grau de compliment de

les necessitats d'infraestructura i, també, de la creació

de noves obligacions de manteniment i, per tant, de pos

terior augment de la participació de les despeses de con

sum; finalment, el nivell de les transferències de capi

tal demostra la voluntat de trasllat d'aquestes obliga

cions a altres organismes, institucions o al sector pri

vat.

Evidentment, l'estudi detallat de tots i cada

un dels apartats, analitzant el destí concret de les par

tides, matitza l'apreciació global que la informació me

nys desagregada o detallada pot donar.

5.1. CLASSIFICACIO ECONOMICA

La classificació econòmica del pressupost està

homogeneitzada per les Nacions Unides, i les comptes de

les administracions públiques per la classificació de

comptes nacionals SEC (Sistema Europeu de Comptes Econò�

miques Integrades).

La classificació econòmica dóna compte, en pri

mer lloc, de l'abast temporal de la despesa, amb les dues
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rúbriques generals:

A. Operacions Corrents: despeses de consum immediat

B. Operacions de Capital: despeses a llarg termini

Cada una d'elles es desglosa en les següents

categories econòmiques:

A. Operacions Corrents

A.l. Consum públic: sous i salaris, compra de bens

i serveis

A.2. Interessos del deute públic

A.3. Transferències corrents: prestacions socials

i subvencions a individus, empreses, entitats

no lucratives i altres administracions

B. Operacions de Capital

B.l. Formació de capital: inversions

B.2. Transferències de capital: subvencions i trans

ferències per noves inversions, compensació

de pèrdues, etc. al sector privat, empreses

públiques i altres nivells de l'Administració

B.3. Variació d'actius i passius financers: amor�

tització del Deute Públic

5.2. CLASSIFICACIO FUNCIONAL

Les finalitats a les que s'ha dedicat el montant

de despesa pública es veuen explícites en la classifica

ció funcional del pressupost. Aquestes funcions pressupos
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tàries i el seu contingut varen ser homogeneitzades per

les Nacions Unides. Espanya s'hi va adherir l'any 1967

(O.M. 1.4.67) i, des de l'any següent (1968) és una forma

més de presentar els pressupostos generals de l'Estat.

La classificació funcional es divideix, en pri

mer lloc, en els següents tres grans grups d'activitats,

el contingut de les quals és definit per BAREA (20) de la

forma esquemàtica i amb terminologia hisendista que s'ex

presa a continuació:

A. Activitats Generals: funcions pures de l'Estat, sa

tisfacció de necessitats socials (en la terminolo

gia de MUSGRAVE)

B. Activitats Socials: satisfacció de necessitats pre

ferents (educació, sanitat, habitatge, serveis so

cials, serveis culturals) i programes de redistri�

bució de la renda (prestacions socials)

C. Activitats Econòmiques: despeses de promoció del

desenvolupament

D. Activitats no classificables

Aquests blocs es desagreguen en les funcions i

continguts següents:

A� Activitats Generals

A.1. Serveis generals: administració general, reIa

(20) BAREA,(1981), pàg. 127.
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cions exteriors, justícia i seguretat

A.2. Defensa: administració, inversió en material

de defensa, atencions al personal militar, in

vestigació científico-militar, efectes tècni

co-militars, el que no inclou són les pensions

dels militars

B. Activitats Socials

B.1. Educació: creació, conservació i funcionament

de centres preescolars i d'ensenyament prima

ri, mitjà, superior, tècnic, professional, e�

pecial, investigació, menjadors i transport

B.2. Sanitat: creació, conservació i funcionament

d'hospitals, clíniques,i.centres mèdics, ser

veis mèdics fora dels centres públics, regula

ció i investigació sanitària

B.3. Pensions, Seguretat Social i Assi$tència So

cial: prestacions per malaltia, vellesa, inca

pacitat, desocupació, familiars, maternitat,

infància (amb o sense règim de cotitzacions),

pensions als funcionaris (civils.i militars)

i serveis de benestar com atencions a vells,

incapacitats, disminuïts i infants

B.4. Habitatge i benestar comunitari: programes de

construcció d'habitatges protegits, urbanisme

i serveis complementaris (abastament d'aigua,

incendis), així com subvencions per a la com-
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pra d'habitatge, recerca i administració

B.5. Altres serveis comunitaris i socials: recull

tres tipus d'activitats: culturals, religió i

esplai: construcció i manteniment de parcs,

camps d'esport, museus, biblioteques i activi

tats de tipus religiós, premsa, ràdio, TV, ci

nema, teatre, música

C. Activitats Econòmiques

Les sis funcions incloses en aquest grup cobreixen

la promoció, regulació, recerca, subvencions, su

port de preus i administració als sectors d'Agricu!
tura, Ramaderia, Pesca, Construcció, Energia, Comerç,

Turisme, així com Transports i Comunicacions (carre

teres, ferrocarrils, correus i telecomunicacions)

D. Activitats no classificables

Reuneix aquelles matèries sense epígraf específic:

Deute Públic, sinistres i transferències a altres

Administracions Públiques.

5.3. CLASSIFICACIO PER PROGRANES

Encara que a nivell internacional la informació

no va més enllà de les classificacions econòmica i funcio

nal, les noves tècniques de pressupostació per programes

s'han introduït en el sector públic per tal de fer camí

en la difícil però necessària via de la transparència i
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l'eficiència del diner públic.

En aquest sentit, els pressupostos generals de

l'Estat per l'any 1984 han introduït l'estructura per pr�

grames, lligada a la funcional, amb les següents finali�

tats:

a) aconseguir una utilització més eficaç dels recursos

públics, possibilitant el procés d'adopció de deci

sions, i

b) que els ciutadans coneixin en què s'utilitzen els

ingressos públics facilitant un major control dels

centres de despesa. (21)

(21) L'el.laboració d'aquest primer pressupost per progra
mes dóna compte no solament dels diversos centres de
despesa que intervenen en una funció, cosa que ja
s'aconseguia amb la classificació funcional, sinó que
afageix una informació més desagregada, en especifi
car quins d'aquests centres intervenen en cada un

dels programes definits a cada funció. Els programes
adscrits a la funció Serveis Socials són:
CABRA,(1984), pàgs. 13-17:

Centres de despesa

Obra de Protecció de Menors (Ministeri de Justícia)

Patronat de Protecció a la Dona (M. Justícia)

Dir. Gral. de Protecció Civil (M. Interior)
Institut Nacional d'Educació Especial (M. Educació)

Dir. Gral. de Promoció Educativa (M. Educació)
INEM (M. Educació)
Dir. Gral. de Personal i Serveis (M. Educació)
Dir. Gral. de Programació i Inversions (M. Educació)
Junta de Construccions, Instal.lacions
i Equip Escolar (M. Educació)

122 ALTRES PROGRAMES ASSIS- Institut Nacional d'Assistència l Promoció
TENCIALS M. EDUCACIO de l'Estudiant (M. Educació)

Denominació Programa

060 PROTECCIO DE MENORS

061 PROTECCIO A LA DONA

070 PROTECCIO CIVIL

098 EDUCACIO ESPECIAL

103 EDUCACIO COMPENSATORIA

. . . / . . .
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6. ANÀLISI COMPARATIVA DE LA DESPESA PúBLICA, EN ESPECIAL

LA DESPESA SOCIAL, DE NOU PAISOS DE L'O.C.D.E.

6.1. INTRODUCCIO

La despesa de benestar constitueix el pressupost

social i és l'expressió dels principis rectors de la polí

tica social d'un país.

... / ... � Denominació Programa Centres de despesa
127 MEDICINA PREVENTIVA Dir. Gral. de Salut Pública (M. Sanitat i Consum)
137 PENSIONS ASSISTENCIALS Dir. Gral. d'Acció Social (M. Treball 1 Seg. Soc.)
138 SERVEIS SOCIALS Dir. Gral. d'Acció Social (M. Treball 1 Seg. Soc.)

INSERSO

139 PRESTACIONS D'ASSIS
UNCIA SOCIAL

147

157

EMIGRACIO

PROMOC la DE NOUS

HABITATGES

PROMOCIO PROFESSIONAL
I SOCIAL DE LA POBLA
CIO RURAL I PESCADORA

182

193 PROMOCIO SOCIOCULTURAL
DE LA JOVENTUT I DE LA

DONA

Pla Nacional Síndrome Tòxic (M. Presidència)
Unitat Administradora del Fons Nacional de
Protecció al Treball (M. Treball i Seg. Soc.)

Dir. Gral. d'Acció Social (M. Treball i Seg. Soc.)
Comissió d'Assistència Social (M. Justícia)
Reial Patronat d'Educació i Atenció
a Deficients (M. Presidència)

Institut Nacional d'Emigració (M. TreballI Seg. Soc.)

Institut de Promoció Pública de l'Habitatge
(M. Obres Públiques i Urbanisme)

ICONA (M. Agricultura)
Patronat de Formació Professional
Marítimo-Pesquera (M. Agric�ltura)
IRYDA (M. Agricultura)
Servei d'Extensió Agrària (M. Agricultura)
Dir. Gral. de la Joventut i Promoció
Sociocultural (M. Cultura)
Institut de la Joventut i Promoció
Comunitària (M. Cultura)
Institut per als Drets de la Dona (M. Cultura)
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Aquestes desp�ses han configurat una espècie de

"salari social" per una gran part de ciutadans que els ga.<

-

rantitza l'accés a determinats bens que els permet mante-

nir una certa "qualitat de vida" i també serveix per man-

tenir cohesió i harmonia social entre les classes i els

grups socials i, així, assegurar un consens (22). També

són la part de despeses estatals formades pels projectes

i serveis necessaris perque l'Estat pugui ampliar una de

les seves funcions bàsiques: la "legitimació" o manteni-

ment de l'ordre social (23).

El volum i distribució de despesa que es posa

les seves particularitats socials, culturals i històriques.

de manifest en l'estructura i composició de la despesa pú

blica i de la despesa social de cada país, és funció de

Per tant, sense pretendre encasellar-los dins d'una clas-

sificació general, sí s'els pot diferenciar segons:

a) grau d'utilització dels programes de prestacions

socials ("income maintenance programmes") com a ins

trument d'actuació per aconseguir els objectius

b) subscripció al principi d'assegurança social amb

prestacions que són contrapartida de cotitzacions

o accent en les prestacions lligades a un lliurament

de recursos en funció de la necessitat, amb unes

prestacions de base normalment uniformes

(22) RODRIGUEZ BEREIJO,(1982), pàg. 39

(23) O'CONNOR,(1973 v.c. 1981), pàg.27.
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c) pes relatiu dels sectors públic i privat en la pre�

tació de serveis (24)

L'exercici que segueix fa una comparació de la

despesa de nou països de l'OCDE entre diferents desagrega

cions de la seva estructura i composició, utilitzant la

doble desagregació econòmica-funcional. Un tema en el que

el nivell de la desagregació de les dades ho ha permès en

trar és el de la divisió de les prestacions en espècie i

en metàlic. Les primeres representen normalment una cober-

tura gratuïta de la prestació de serveis, mentre les sego

nes solen precisar una complementació per part del consu-

midor (25).

(24) OCDE, juliol 1976, pàg. 13.

(25) La manca de dades complertes de les Administracions

Públiques impideix, com es voldria, incloure Espanya
en la comparació internacional. L'alternativa de par
tir de dades no homogènies impediria, també, la opor
tuna comparació.

-

Pel cas espanyol es pot consultar un estudi que com

prèn el període 1968-1976, però basat en dades del

pressupost, no de les comptes de les AA.PP. i que in

clou, només, el subsector Estat, la qual cosa impli=
ca que per activitats tant importants dins del conjunt
com Sanitat i Pensions, Seguretat i Assistència Soci�

als, només reflecteixin una petita part de l'actuació
global del sector públic.
MONTORO , "El gasto público frente al cambio en la so

ciedad española, (1968-1976)", Hacienda Pública Espa
ñola, nQ 52, any 1978, pàgs. 95-135.
Una anàlisi més recent i més sintètica és la oferta

per BAREA pels anys 1969 i 1978, a partir de les des
peses per funcions de les comptes de les Administra
cions Públiques, pel subsector Estat, Organismes Au
tònoms Administratius, una estimació de la Seguretat
Social el.laborada pel mateix BAREA, i unes xifres
globals, sense classificar, de les Corporacions'· ... /
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No s'analitza el creixement d'una sèrie històri

ca sinó la distribució funcional i econòmica, centrant-se
I

bàsicament en les despeses socials, en tres moments molt

diferents: l'any 1970, insert en una evolució econòmica

plena; l'any 1975, el segon exercici econòmic de la crisi,

i l'any 1981 (o el més proper), l'any més recent del que

es disposen dades. Les variacions hagudes entre aquests

anys, de tant diferent signe, plasmen els efectes de la po

lítica social seguida.

El procés que es segueix és el següent: en pri-

mer lloc es veu la situació de conjunt; després els prin-

l'estructura, primer els grans grups d'activitats i, final

cipals agregats de la composició de la despesa i el detall

dels tipus de transferències; a continuació s'entra en

ment, les diferents funcions socials (26) .

... I ... Locals. Aquest treball contempla, nOfués, la distri
bució en els quatre grans grups d'activitats i la se

va relació amb el PIB, sense entrar en les diferents
funcions ni en la classificació econòmica. El resum

que, amb les limitacions assenyalades, presenta l'es
tructura de la despesa per l'any 1978, és el següent:
Activitats Generals 13,6%: Activitats Socials 68%,
Activitats Econòmiques 16,4%, No classificables 2%
("Una aproximación al crecimiento del gasto de las Ad
ministraciones Públicas en la década de los 70", Pape
les de Economía Española.! nQ 7, 1981,pàgs. 126-130.)

(26) Utilitzant la mateixa font de dades internaeionals com

parables, selecció de països i períOde temporal, GOULD
(1983) fa una anàlisi de l'evolució de les despeses
socials en relació al creixement del producte nacio
nal. Els resultats mitjans (amb considerables varia
cions entre països) que es comenten a continuació, són
equiparables i poden complementar als que en ... 1 ...



-217-

6.2. ANÀLISI GLOBAL

A grans trets s'aprecia una preponderant i pro-

gresiva importància de les despeses corrents� Aixi com la

inversió és un capitol pobre i en progressiu descens, en

el repartiment del dispendi restant entre consum i trans-

ferències, la meitat dels països té aquell més important

i l'altre meitat és a l'inversa, però, aixi com el consum

manté la seva participació, les transferències tendeixen

a pujar en tots els països.

Les funcions socials, molt importants, tendeixen

a adquirir major pes en detriment de les activitats gene-

rals i les econòmiques .

... 1 ... resulten d'aquest exercici:
- Constatació d'un creixement més ràpid de les despe
ses que del PIB, ja que l'elasticitat d'aquelles
respecte d'aquest, per al periode 1970-80, està en

un 1,2 per al conjunt de despeses públiques i en un

1,31 per a les despeses socials
- El creixement anual de les despeses socials, utilit
zant el deflactor implicit del PIB, ha estat d'un

-

6,2%, mentre el producte nacional ha crescut, de
mitjana, un 3% anual.

- En la descomposició per funcions de l�el�sticitat
de creixement de les despeses socials respecte al
PIB (1,31), es posen de manifest les següents prio
ritats dins de la politica social: Pensions, Segure
tat i Assistència Socials (1,4), Habitatge i Benes
tar Comunitari (1,37), Sanitat (1,32), Altres Ser=
veis Comunitaris i Socials (1,23), i Educació (1,17)
el creixement més petit unànimement a tots els països.

Aquests resultats i alguns altres, també globals, coin
cidents amb els d'aquest::exercici, demostren la neces
sitat i complementarietat d'analitzar la despesa pú-
blica sola i relacionada.
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Dins de les activitats socials, la funció "Pen-

sions, Seguretat i Assistència Socials" s'afiancia en per

judici de l'Educació i l'Habitatge, que baixen, i Sanitat

que es manté dins de lleugeres oscil.lacions (27).

Les despeses socials no segueixen el mateix rit

me que el conjunt. S'aprecia una menor participació tant

del consum com de l'inversió, que és guanyat per les trans

ferències que, en detallar-se, es concreten en les presta-

cions socials (28)

(27) Per un conjunt de 128 països, el FMI corrobora, per
l'any 1981 però referit només al Govern Central, que
les despeses de seguretat i benestar socials augmen
ten la proporció, mentre l'educació baixa i la sani
tat es manté als països industrials i baixa als paï
sos en desenvolupament.
Boletín del FMI, 30.1.84, pàg 25.

(28) El decreixement de la partida d'Educació és justifi
cada pel canvi d'opinió experimentat a la vista de

l'inadequació de les qualificacions proporcionades
per l'ensenyament superior i els llocs de treball dis
ponibles, el que s'ha traduït en uns rendiments de-

-

creixents de les inversions dedicades a l'ensenyament.
(SAUNDERS, 1984, pàgs. 33,34). En canvi, el creixe
ment proporcional de les "Pensions, Seguretat i As-
sistència Socials" vé per l'evolució demogràfica,
doncs l'augment del nombre d'ancians i del nombre d'a
turats té dues conseqüències que repercuteixen en el
nivell de la despesa: decreixement del nivell de co

titzacions i creixement del nivell de pensions de ve

llesa i de desocupació.
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6.3. ANÀLISI DE LA COMPOSICIO

Despesa per compte corrent i per compte de capital

Com es pot apreciar al quadre 3.2, en tots els

països les operacions corrents copsen la major part de les

despeses. En els anys analitzats va al davant EE .. UU., si

tuat per sobre del 90% de les despeses totals; el que me

nys, Japó, per sota del 80%. La majoria de països es si- .

tuen entre el 85 i el 90%. des de l'any 1970 tots els paï

sos han augmentat progressivament la quota de les opera

cions corrents en detriment de les de capital, destacant

se EE.UU. que només reserva un 5,4% a aquest últim tipus

d'operacions.

Aquest augment generalitzat de les operacions

corrents es concreta en les transferències, doncs les des

peses de consum, amb lleugeres oscil.lacions, es mantenen.

Les inversions, evidentment, baixen. La traducció d'aquest

comportament general a l'àmbit de les despeses de benestar

presenta, només, una lleugera similitud. (quadres 3.3 i 3.4)

Consum

Les despeses de consum oscil.len dins d'una franja molt

àmplia; des de França amb un 34% de la despesa agregada

als EE.UU. amb un 62% l'any 1970 i un 58% l'any 1978. Ità

lia és el país que ha augmentat més -d'un 35% el 1970 a un



-220-

QUADRE 3.2

EVOLUCIO COnpOSICIO DESPESA PUBLICA PER TIPUS D'OPERACIONS

(en % de la despesa total)

Operacions
Corrents

Operacions
de Capital

ALEMANYA 1970 84,1 15,9
1975 86,9 13,1
1980 87,4 12,6

AUSTRALIA 1970 81,6 18,4
1975 83,1 16,9
1981 89,2 10,8

DINAMARCA 1970 85,1 14,9
1975 89,1 10,9
1978 89,7 10,3

EE.UU. 1970 91,3 8,7
1975 93,4 6,6
1978 94,6 5,4

FRANÇA 1972 88,4 11,6
1975 89,1 10,9
1980 91,9 8,1

ITALIA 1970 87,1 12,9
1975 87,6 12,4
1981 89,0 11,0

JAPO 1970 71,7 28,3
1975 76,1 23,9
1981 76 7 23 3

PORTUGAL 1970

1977 86,4 13,6
1978 85,6 14,4

REGNE UNIT 1970 80,8 19,2
1975 85,6 14,4
1979 90,4 9,6

Font: OCDE, Nationa1 Accounts 1964-1981, Paris, 1983

i elaboració propia
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40% el 1981- i Jap6 és el pais que ha baixat més -d'un 40%

el 1970 a un 34% el 1981- (quadre 3.3).

El consum en benestar és, en general, uns 10

punts més baix que al cónjunt de despesa pública. Tampoc

s'aprecia cap tendència clara a l'alça ni a la baixa; el

pais capdavanter -Dinamarca- no és el mateix que en el con

junt de despeses de consum -EE.UU. , però si coincideixen

els països que estan a la cua: Itàlia i, principalment,

França. En consonància amb el conjunt de despeses de con

sum, Itàlia és el pais que ha augmentat més -uns 10 punts

i Jap6 el que ha devallat més -8 punts-. (quadre 3.4).

Inversi6

Ja que, com s'ha esmentat, les despeses de consum han

oscil.lat molt poc, l'augment generalitzat de les transfe

rències ha estat, en tots els casos, en detriment de les

inversions, que han baixat. Cal resaltar, en aquest cas,

la elevada quota inversora de Jap6 -24% l'any 1970 i 20%

el 15E1-, quan en general no es sobrepassa el 10% i EE.UU.

no arriba ni al 6%. S6n destacables les importants devalla

des d'Austràlia i del Regne Unit -7 punts-(quadre 3.3).

En matèria de benestar el panorama és similar,

comptant, però, encara uns 2 punts menys d'inversi6. Es de

destacar, en aquest cas, Jap6 que continua essent el màxim

inversor, però uns 10 punts per sota de la seva inversi6

en el conjunt de despesa pública. L'inversor més pettt era
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QUADRE 3.3

EVOLUCIO COr1POSICIO DESPESA PUBLICA PER CATEGORIES ECONOfHQUES
(en % de la despesa total)

Consum Transferències Inversió

ALEMANYA 1970 41,8 47,1 11,1
1975 42,4 49,1 8,5
1980 43,1 49,2 7,7

AUSTRALIA 1970 52,6 30,3 17,1
1975 51,2 33,6 15,2
1981 55,5 34,6 9,9

DINAHARCA 1970 48,5 39,6 11,9
1975 53,5 38,2 8,3
1978 52,3 40,2 7,5

EE.UU. 1970 62,4 29,0 8,6
1975 57,2 36,2 6,6
1978 58,6 36,0 5,4

FRANÇA 1972 34,9 55,0 10,1
1975 33,8 57,0 9,2
1980 33,8 59,6 6,6

ITALIA 1970 35,0 56,3 8,7
1975 37,1 54,3 8,6
1981 39,9 51,9 8,2

JAPO 1970 39,6 36,1 24,3
1975 39,1 40,1 20,8
1981 33,9 45,8 20,3

PORTUGAL 1970

1977 41,8 49,3 8,9
1978 41,0 49,3 9,7

REGNE UNIT 1970 48,8 37,8 13,4
1975 51,6 37,3 11,1
1979 52,1 40,9 7,0

Font: OCDE, National Accounts 1964-1981, Paris, 1983

i elaboració propia
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Itàlia l'any 1970 -4,6%- i ha passat a ser EE.UU. l'any

1978 -3,9%-. Austràlia i Regne Unit han fet, també, una

devallada d'úns 7 punts entre el 1970 i el 1981 (quadre 3.4)

Transferències

El capítol de transferències ha tingut una clara tendèn

cia a l'alça en tots els països analitzats. El que més ha

pujat és Japó -6 punts-; Itàlia l'únic que ha devallat -4

punts-, tenint en compte que l'any 1970 era el país amb

més participació de les transferències. El país que dedi

cava menys a transferències l'any 1970 era EE.UU. -com s�ha

esmentat, era el país amb més consum-, l'any 1981 ha pas

sat a ser Austràlia. En canvi, el país capdevanter era,

com s'ha vist, Itàli� que, al devallar, ha estat sobrepas

sat per França que té, l'any 1980, prop d'un 60% (quadre 3.3)

Pel que fa a les transferències en matèria de be

nestar, estan uns 15 punts per sobre del conjunt de trans

ferències i' segueixen la tendència ascendent d'aquelles,

excepte Alemanya que, pujant 2 puntE el conjunt de transfe

rències, devalla el mateix nombre de punts en les de benes

tar, reduint així la diferència entre les dues, i Itàlia

que, en la seva tendència minorada, baixa 10 punts les

transferències de benestar. A la inversa, Japó ha pujat 10

punts, quatre més que per al conjunt de transferències.

Itàlia era l'any 1970 el país amb el pès més important de

transferències, lloc que ha deixat a França on l'any 1980



-224-

QUADRE 3.4

EVOLUCIO COMPOSICIO DESPESA POBLICA EN
ACTIVITATS SOCIALS l DE BENESTAR.
CLASSIFICACIO ECONOMICA
(en % de la despesa de benestar)

Consum Transferències Inversió

ALEMANYA 1970 34,1 57,61 8,3
1975 36,2 57,1 6,7
1980 38,5 55,6 5,9

AUSTRALIA 1970 44,5 44,7 10,8
1975 45,0 45,0 10,0
1981 48,6 47,0 4,4

DINAMARCA 1970 50,3 40,1 9,6
1975 49,5 42,5 8,0
1978 48,4 43,9 7,7

EE.UU. 1970 41,8 51,2 7,0
1975 /38,4 56,6 5,0
1978 40,1 56,0 3,9

FRANÇA 1972
1975 23,3 69,2 7,5
1980 23,2 71,8 5,0

ITALIA 1970 25,3 70,1 4,6
1975 32,6 62,0 5,4
1981 34,9 60,4 4 7

JAPO 1970 35,2 50,4 14,4
1975 32,8 54,1 13,1
1981 27,5 60 5 12 °

PORTUGAL 1970

1977 35,1 58,3 6,6
1978 35,8 56,6 7,6

REGNE UNIT 1970 40,7 46,2 13,1
1975 44,8 43,4 11,8
1979 43,7 50,1 6,2

Font: OCDE, National Accounts 1964-1981, Paris, 1983

i elaboració propia
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han representat un 71,8% del total de despeses de benes

tar. Sorprenentment, Dinamarca ha estat, en els anys ana

litzats, el país amb menys despeses de transferències.

Aquesta tendència a l'alça de les transferències

de benestar, resta bastant diluïda en analitzar els dife

rents tipus en que s'han materialitzat.

Subvencions d'explotació

El país que dóna més importància a aquest tipus

de transferències és el Regne Unit que, a més, és el que

ha tingut la crescuda més forta, passant d'un 6% del total

de transferències de benestar el 1970 a un 8,3% el 1979.

El segueix, a molta distància, Dinamarca amb un 3,8%. Per

a la resta de països tenen molt poca importància,oscil.lant

del O al 3%. Ni per importància ni per tendència, a excep

ció del Regne Unit, no s'aprecia una opció pel sistema de

prestació de serveis que comporta aquest sistema de finan

çament (quadre 3.5).

Prestacions socials

Fent una mitjana simple entre els 3 anys i els

països analitzats, aquest tipus de prestacions representen

un 92% del conjunt de transferències de benestar. Aquestes

últimes són, pel mateix mètode, el 54% del total de despe

ses de benestar, per tant, les prestacions socials repre�

senten quasi un 50% d'aquestes despeses. A la seva vegada,
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QUADRE 3.5

EVOLUCIO COMPOSICIO TRANSFERENCIES
PER ACTIVITATS SOCIALS l DE BENESTAR

(en % del total de transferències)

Subvencions Prestacions Altres Transfe-

Socials Transfe- rències
rències de
Corrents Capital

ALEMANYA 1970 1,4 89,1 3,7 5,8
1975 0,9 89,5 3,3 6,3
1980 1,1 89,9 4,1 4,9

AUSTRALIA 1970 0,1 96,5 0,2 3,2
1975 0,2 95,2 0,2 4,4
1981 0,3 96,8 0,5 2,4

DINAMARCA 1970 3,8 95,7 0,5
1975 3,9 94,5 1,6
1978 3,8 94,9 1,3

EE.UU. 1970 0,8 96,9 2,3
1975 1,4 97,2 1,4
1978 1,8 96,6 1,6

FRANÇA 1972
1975 3,0 92,0 3,4 1,6
1980 2,7 92,6 3,0 1,7

ITALIA 1970 0,4 94,0 3,6 2,0
1975 92,1 7,4 0,5
1981 93,3 5,0 1,7

JAPO 1970 1,1 86,4 2,5 10,0
1975 2,1 88,0 2,9 7,0
1981 2,4 89,7 2,7 5,2

PORTUGAL 1970
1977 0,6 85,5 7,6 6,3
1978 0,7 86,5 7,6 5,2

REGNE UNIT 1970 6,0 91,2 2,8
1975 8,2 89,3 2,5
1979 8,3 88,2 3,5

Font: OCDE, National Accounts 1964-1981, Paris, 1983

i elaboració propia
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les despeses de benestar són el 65% de les despeses totals,

el que porta a que les transferències siguin el 35% d'aquest

total i a la conclusió final de que les prestacions socials

són, amb aquesta mitjana simple, el 32,4% de la despesa pú

blica total.

La franja en que es mouen els nou països estudiats

va del 86% -Portugal- fins quasi el 97% -Austràlia i EE.UU.

Les variacions més accentuades són Japó, 3 punts d'augment,

i Regne Unit, 3 punts de disminució. La tendència general

és de manteniment en aquesta cota tant elevada (quadre 3.5).

L'''stato quo" amb el considerable nivell d'obli

gacions contractuals que comporta configuren l'elevada ri

gidesa d'aquest concepte i la dificultat, a països com EE.UU.

i Regne Unit, d'acomplir les directrius del programa del

partit en el govern.

Altres transferències corrents

Com a component més significatiu d'aquest concepte hi ha

la càrrega del Deute Públic. Potser per això Portugal és

el país que va molt per davant amb un 7,6% del total de

transferències. It�lia ha sofert la puja més forta i EE.UU.

la devallada més àmplia. Destaquen el 0,2 i 0,5% d'Austrà

lia i l'absència de dotació de Dinamarca i el Regne Unit.

En general es mou al voltant d'un 3% (quadre 3.5).
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Transferències de capital

No té una tendència clara a l'alça o a la baixa,

va fent oscil.lacions. La franja és àmplia dins d'una re

lativament escassa importància, des de països com Dinamar

ca amb un 1,3% l'any 1978, fins a Japó que tenia un 10% el

1970 i ha baixat a un 5% el 1981. El país que ha augmentat

més -Regne Unit- ho ha fet, només, 0,7 punts (quadre 3.5).

6.4. ANÀLISI DE L'ESTRUCTURA

Activitats generals

Les activitats "dels clàssics" tenen una parti

cipació que va des d'un 34% als EE.UU., l'any 1970, fins

al 13,7% de Japó l'any 1981. Tots els països, però, han

baixat la participació des de l'any 1970, així EE.UU., el

que més, -10 punts- s'ha situat l'any 1978 en· un 24%. El

pes relatiu mitjà es situa entre un 15 i un 20% (quadre 3.6)

Activitats econòmiques

En general són menys importants que les anteriors

-uns 5 Punts-, excepte a Japó i Portugal on són més eleva

des i EE.UU. on, situant-se dins de la mitjana, represen

ten menys del 50% de les activitats generals (cal recordar

que aquestes inclouen defensa), i França el país amb l'alí

quota més petita, on també són el 50% de les anteriors.

Dins d'una tendència generalitzada a la baixa, el país que
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QUADRE 3.6

EVOLUCIO ESTRUCTURA DESPESA PUBLICA PER GRUPS D'ACTIVITATS
(en % de la despesa total)

Activitats Activitats Activitats Activitats
Generals Socials Econòmiques no

Classificades

ALEMANYA 1970 19,1 67,1 13,8
1975 17,6 71,6 10,8 0,1
1980 18,1 70,6 11,3

AUSTRALIA 1970 27,5 52,6 19,5 0,4
1975 20,6 66,2 12,8 0,4
1981 22,3 64,9 12,7 0,1

DINAHARCA 1970 15,0 69,5 14,3 1,2
1975 14,2 75,3 9,0 1,5
1978 13,9 76,0 8,7 1,4

EE.UU. 1970 34,3 50,7 12,8 2,2
1975 ·25,5 61,4 10,4 2,7
1978 24,2 61,9 10,6 3,3

FRANÇA 1972
1975 16,2 74,1 9,1 0,6
1980 16,1 76,1 7,5 0,3

ITALIA 1970 16,7 65,0 17,4 0,9
1975 14,6 65,9 17,6 1,9
1981 14,8 67,9 16,6 ° 7

JAPO 1970 17,4 56,6 25,9 0,1
1975 15,9 63,4 20,6 0,1
1981 13,7 66,4 19,7 0,2

PORTUGAL 1970
1977 19,4 59,2 21,4 0,01
1978 18,7 56,1 24,9 0,3

REGNE UNIT 1970 22,1 61,0 14,4 2,5
1975 20,9 64,1 13,5 1,5
1979 20,5 70,0 9,5

Font: OCDE, National Accounts 1964-1981, Paris, 1983

i elaboració propia
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ha experimentat la devallada més forta ha estat Austràlia

amb 7 punts (quadre 3.6).

Activitats Socials

Constitueixen les activitats principals del sec

tor públic, doncs representen al voltant d'un 65% de l'ac

tivitat global, amb una tendència general a augmentar. El

país amb menys dedicació -EE.UU.- ha augmentat d'un 51%

l'any 1970 a un 62% el 1978. Els països amb més quota són

Dinamarca i França amb un 76%. La crescuda més forta l'ha

experimentat Austràlia amb 12 punts (quadre 3.6).

Seguidament es veu com aquesta tendència del

principal bloc de despesa pública queda repartit entre les

diferents funcions que engloba:

Educació

Es una activitat a la baixa, és a dir, pràcticament tots

els països han devallat entre 1970 i 1981, el que més Japó

-8punts-. El país que hi ha dedicat sempre més recursos

-EE.UU.- ha passat d'un 34% del total de despeses de benes

tar el 1970 a un 30% el 1978. El país amb menys assignació

és Alemanya amb un 15,5% de les despeses de benestar. En

general, però, la major part de països es situen entre un

20 i un 25% del conjunt de despeses socials (quadre 3.7).
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Sanitat

Representa al voltant d'un 20% de l'activitat social, no

mostrant cap tendència ni variació clara. Els països que

més varien són Alemanya -3 punts a l' alça- i Japó -quasi 4

punts a la baixa-: Aquest últim país era, l'any 1970, el

que dedicava més recursos a Sanitat -quasi un 27%-, l'any

1981 és Austràlia amb un 23,6%. Degut a l'estructura del

seu sistema sanitari, el país que ha dedicat sempre menys

recursos públics a la sanitat és EE.UU. -13% l'any 1970 i

13,4% el 1978- (quadre 3.7)

Pensions, Seguretat i Assistència Socials

Es la funció més important dins del conjunt d'activitats

socials. El seu pes específic s'apropa al 50% del total _

d'aquestes activitats i, encara, està en augment. A la cap

çalera es situa Alemanya tot i havent baixat d'un 60,5% a

un 57,7% entre 1970 i 1980. A la cua es situa Japó que ha

fet, però, la crescuda més forta -13 punts- passant d'un

25 a un 38% (quadre 3.7).

Habitatge i benestar comunitari

Es una funció que s'emporta, només, poc més d'un 5% de

l'activitat social. En els anys estudiats es nota una lleu

gera tendència a la baixa. Els països que hi dediquen més,

a bastant distància de la resta, són Regne Unit, amb un

13%, i Japó amb un 12% de les despeses socials. Aquest úl
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QUADRE 3.7

EVOLUCIO ESTRUCTURA DESPESA PUBLICA EN

ACTIVITATS SOCIALS l DE BENESTAR

PER FUNCIONS

(en % de la despesa de benestar)

Educació Sanitat Pensions Habitatge Altres

Seguretat i i Benestar Serveis

Assistència Comunitari Comunitaris
Socials i Socials

ALEMANYA 1970 15,8 16,8 60,5 4,6 2,3
1975 15,6 19,0 59,4 3,7 2,3
1980 15,5 19,8 57,7 4,4 2,6

AUSTRALIA 1970 33,5 25,7 33,7 2,3 4,8
1975 30,2 27,5 34,9 3,4 4,0
1981 29,0 23,6 41,2 2,0 4,2

DINAMARCA 1970 24,3 18,7 47,8 4,4 4,8
1975 22,7 16,9 51,1 4,8 4,5
1978 21,0 15,7 54,2 4,5 4,6

EE.UU. 1970 34,2 13,0 49,0 1,8 2,0
1975 30,9 12,4 53,0 1,8 1,9
1978 30,1 13,4 52,4 2,2 1,9

FRANÇA 1972
1975 18,4 17,4 51,3 10,6 2,3
1980 16,7 17,9 53,9 9,2 2,3

ITALIA 1970 20,6 18,4 56,1 3,6 1,3
1975 18,2 21,5 55,6 3,4 1,4
1981 20,8 19,6 54,1 4,3 1,2

JAPO 1970 32,6 26,8 25,2 13,3 2,1
1975 29,3 23,8 31,9 13,1 1,9
1981 24,6 23,1 38,2 11,8 2,3

PORTUGAL 1970
1977 21,5 19,7 50,2 7,3 1,3
1978 21,1 20,5 50,2 6,6 1,6

REGNE UNIT 1970 24,2 18,0 42,1 14,0 1,7
1975 24,8 18,5 38,9 15,5 2,3
1979 19,4 16,7 48,8 13,0 2,1

Font: OCDE, National Accounts 1964-1981, Paris, 1983

i elaboraci6 propia
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tim és el que ha baixat més -1,5 punts-. Els països que hi

dediquen menys recursos són Austràlia i EE.UU. amb un 2%.

El país que ha augmentat més és Itàlia amb Q,7 punts.' (qua

dre 3.7).

Altres serveis comunitaris i socials

Es una funció molt dispersa i residual, es mou entre un

2 i un 3% del conjunt d'activitats socials. Austràlia i

Dinamarca s'apropen a un 5% però Itàlia ratlla 1'1%. Les

variacions són inapreciables, Austràlia ha devallat 0,8

punts i, en canvi, Regne Unit ha pujat 0,4 punts. (quadre 3.7)

6.5. ASPECTES QUE INCIDEIXEN EN EL NIVELL l CONTINGUT DE

LA DESPESA EN ASSISTtNCIA l SERVEIS SOCIALS D'ALGUNS

PAISOS ANALITZATS

El compromís constitucional de cada país és el

marc d'un desplegament legislatiu que contempla i condueix

l'activitat del sector públic a la consecució dels objec

tius prefixats. En el camp dels serveis socials aquesta

normativa fixa, entre altres coses, l'extensió i nivell

de l'acció social, essent, per tant, l'origen de tota ex

plicació respecte a la formació de la despesa, com es pot

apreciar als següents països:

Alemanya

L'any 1980 un 70,6% de l'activitat del sector públic era
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destinada a activitats socials, de les quals un 57,7% co

rresponia a la funció "Pensions, Seguretat i Assistència

Socials" (el país capdavanter), un 55,6% es destinava a

transferències i quasi el 90% de les mateixes eren prest�
cions individuals.

La normativa bàsica de l'acció social està reco

llida en la Llei Federal sobre l'Ajuda Social, de 1961,

que assegura una ajuda de subsistència ("perquè es pugui

portar una vida conforme a les exigències de la dignitat

humana") que inclou: alimentació, allotjament, roba, cale

facció, relacions amb el medi ambient i participació en

la vida cultural, fins a uns límits acceptables, més unes

ajudes per circumpstàncies particulars destinades a cobrir

necessitats de determinats grups de persones (malalts, per

sones d'edat, persones que necessiten vigilància i cuida

dos). D'entre elles, la recuperació de persones disminuï

des i les assignacions per assistència han près un volum

que, en opinió dels experts, sobrepassa el quadre d'un sis

tema d'assistència social.

Els beneficiaris d'aquesta ajuda de subsistèn

cia poden, també, rebre prestacions esporàdiques o úniques

per: vestimenta d'hivern, instal.lació del telèfon, canvi

d'habitatge, etc.

L'ajuda social, que beneficia prop de dos milions

de persones, està finançada i és competència dels Lander
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i els Municipis. El repartiment de competències als Muni-

cipis i Mancomunitats està en funció de la capacitat fi-

nancera dels ehs . i�' deI caràcter s.upr.alocal de les funcions.

L'organisme competent per un determinat tipus

de prestació n'ha de preveure, també, el finançament, que

és cobert pels ingressos dels impostos generals (29).

Tant els, L�nder com els Municipis estudien el

mitjà de frenar aquestes despeses. Els L�nder han anunciat

l'elaboració d'un sistema que permeti reduïr la taxa de

creixement; fins avui es beneficien d'una revisió i actua

En contra d'aquestes intencions, certes institu

lització anual.

cions con les organitzacions privades d'acció social adver

teixen del perill de reformes precipitades i insisteixen

que el creixement d'aquestes despeses és degut, en gran

part i particularment en els últims anys, a la persistèn-

cia d'un nombre elevat de parts � així com a l'augment de

la proporció del nombre de persones d'edat en la població.

Altres mesures proposades per reduïr el nivell

de les despeses, són:

creació d'un servei social dins dels organismes

d'assegurança de malaltia, per tal de coneixer les

causes psico-socials de les mateixes i millorar,
• I

alxl,

els resultats dels tractaments mèdics.

(29) Conseil l'Europe,(1982), pàgs. 16,17,49,50,54,59.
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- completar les ajudes financeres a les persones grans,

disminuïts psíquics i mentals, drogadictes, tran-

seünts i joves amb problemes socials, amb mesures

de socialització i readaptació, reforçant els efec-

tius dels serveis socials i desenvolupant_.�ls equips.

necessaris, ja que aquests grups han de fer front a

dificultats pecuniàries i són els més necessitats

d'ajuda social personalitzada.

- intensificar les accions d'educació 5anitària:.i d'in

formació social, principalment pel que f� als pro-

blemes de la tercera edat

- ocupar a persones desocupades en l'ajuda a persones

d'edat, a famílies i a persones disminuïdes (30).

França

Les últimes dades, referents a l'any 1980, demostren que

aquest país gastava un 76,1% de les despeses del sector

públic en activitats socials (el país capdavanter junt amb

Dinamarca), de les quals la major part -un 53,9%- es desti

naven a Pensions, Seguretat i Assistència Socials. Un 71,8%

eren transferències (el país amb més proporció), un 92,6%

de les quals eren prestacions socials individuals.

L'ajuda social està tractada legalment al Codi

de la Familia i de l'Ajuda Social, promulgat l'any 1956

recopilant textes anteriors, que comprèn: ajuda mèdica,

(30) CCE,(1978), pàgs. 166-167.
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ajuda social a persones d'edat avançada, ajuda social en

matèria d'allotjament i de reinserció (marginats socials),

ajuda social a la famJlia (en substitució o complementació

de les assignacions familiars, però en desús pel seu tras

pàs a la Seguretat Soc Lal ) , i ajuda soci al a la Lnf àríc
í

a ..

No és, per tant, una ajuda generalitzada a tots els ciuta

danso

Les prestacions no experimenten un augment auto

màtic segons l'increment del cost de la vida, sinó que són

adaptades regularment per decisió del govern.

La càrrega de les prestacions d'ajuda social es

reparteix entre els tres nivells de govern: l'Estat, el De

partament i el Municipi. El percentatge varia en funció de

la naturalesa de l'ajuda social i de la situació demogràfi

ca i de riquesa e c onò.n í

c a del Departament . (31). També els

fons d'acció social dels organismes de seguretat social,

en particular les "caisses d'allocations familiales", te-

nen al seu càrrec una part del finançament de l'acció so-

e Ia I (32).

Itàlia

Amb un 67,9% de la despesa pública en activitats socials,

l'any 1981, Itàlia en gasta poc més de la meitat -54,1%-

en Pensions, Seguretat i Assistència Socials. Un 60,4% es

(31) Conseil l'Europe, (1982), pàgs. 15,16,49,58.
(32) CCE,(1978), pàgs. 167-168.
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dedica a transferències -que des de 1970 han baixat 10

punts- formades en un 93,3% per prestacions socials indi

viduals.

Les prestacions socials són garantides a deter

minats grups de ciutadans (majors de 65 anys, disminuïts

físics, psíquics i sensorials en situació de �dependència

total); per a la resta d'individus són de caràcter extra

ordinari i per decisió discrecional dels municipis.

L'assistència social en espècie és dispensada a

nivell local. Les prestacions en metàlic es desglosen en:

ajudes periòdiques als grups esmentats al paràgraf ante

rior, concedida per l'Estat i actualitzades anualment en

funció de l'augment del cost de la vida, la inflació i els

augments salarials. Per a la resta de beneficiaris l'ajuda

és extraordinària, concedida a nivell local i pot prendre

la forma de subvenció per calefacció, instal.lació de te

lèfon, ajudes financeres, etc.

Existeix una ajuda en espècie generalitzada a

tota la població, és l'asistència sanitària que es presta

a les unitats locals de salut (33).

Les propostes de reforma, actualment en període

d'examen, deixen enrera la concepció d'assistència centra

da en les prestacions en vistes a la implantació d'unitats

(33) Conseil de l'Europe, (1982), pàgs. 18,33,45,50,55,59.
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locals de serveis socials, englobant serveis destinats al

conjunt de la població, que han de respondre a l'exigència

de racionalització de la despesa, avui fragmentada i du

plicada per intervencions no coordinades (34).

Portugal

La informació, referent a l'any 1978, demostra que un

56,1% de la despesa pública és destinada a activitats so

cials (el país amb menys dedicació de tots els estudiats),

de la qual la meitat es dedica a Pensions, Seguretat i As

sistència Socials i un 56,6% són transferències. D'aques

tes transferències, un 86,5% estan destinades a prestacions

socials.

Arrel de la Constitució de 1976, l'assistència

social està integrada al sistema de seguretat social i és

complementària de les prestacions periòdiques d'aquell,

insuficients per a determinats grups de �beneficiaris (ma

jors de 65 anys, disminuïts, infants).

Complementen aquestes prestacions uns subsidis

variables de precarietat econòmica, subsidis per famílies

substitutes, subsidis per famílies en greus dificultats

econòmiques.

La prestació de serveis es fa per mitjà d'acords

de cooperació entre els sectors públic i privat, que pre

veu subvencions per al manteniment d'activitats i el pag�

(34) CCE, (1978), pàgs 169,170.
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ment de personal (35).

Regne Unit

Un 70% de la despesa pública d'aquest país és destinada

a activitats socials, amb un 48,8% de Pensions, Seguretat

i Serveis Socials i un 50% de transferències, de les quals

el 88,2% són per prestacions socials. En deu anys -del 1970

al 1979- aquestes prestacions han baixat 3 punts; amb tot

i ser una xifra reduïda és el país que ha baixat més punts.

La legislació del Regne Unit es caracteritza per

una diversitat de lleis (Supplementari Benefits Act, Fami

ly Income Supplement Act, National Assistance Act, Chroni

cally Sick and Disabled Persons Act, National Health Servi

ce Act, Local Government Act), que preveuen ajudes en fun

ció de la situació personal i de les necessitats del de

mandant.

L'ajuda més important és la prestació complemen

tària als individus l'ingrés setmanal dels quals és infe

rior a un nivell fixat pel Parlament. A més d'aquesta hi

ha: .prestació per a infants, complement d'ingressos fami

liars, assignació per necessitats, assignació per necessi

tats a invàlids, assignació de mobilitat, pensió no contri

butiva d'invalidessai pensió no contributiva de vellesa.

La revisió de l'import de les prestacions i pensions és

anual.

(35) Conseil de l'Europe,(1982), pàgs. 20,21,46,59.
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Les prestacions es espècie són competència dels

governs locals que poden subministrar-los per mitjà d'or-

ganitzacions privades.

Totes les prestacions d'ajuda social són finan-

çades per l'Estat però nombroses activitats depenen d'or-

ganismes benèvols (36).

L'any 1976 es va decidir, a Anglaterra, finan-

çar conjuntament els serveis sanitaris i socials. Així la

planificació d'activitats és feta en comú a nivell local

i es desenvolupen realitzacions socials que comporten un

abaratiment dels costos (per exemple, reduïnt les estades

als hospitals o evitant internaments mercès a l'ajuda a

domicili, etc.) (37).

Una recent anàlisi de la política so c
í

al ní, la

evolució de la despesa social' .de I govern conservador en el

període 1979-1983, dona compte de noves i importants modi

ficacions realitzades en aquest temps:

- abolició dels recursos per "necessitats excepcionals"

incloses en les prestacions complementàries

- traspàs als empresaris del pagament de les presta-

cions per malaltia durant les vuit primeres setmanes,

a canvi de la retenció d'una part de les quotes de

la Seguretat Social (això comporta la reducció de la

(36) Conseil de l'Europe,(1982), pàgs. 23,37,47,52,60.
(37) CCE,(1977),pàgs. 171,172.
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plantilla de funcionaris en 5.000 persones)

- eliminació de les prestacions complementàries per

habitatge, que estaven a càrrec de les autoritats

locals (també comporta la disminució d'un bon nombre

de funcionaris)

- disminució en un 5% les prestacions de la Seguretat

Social i un 23% les prestacions familiars per deso

cupació, infants, malalts i disminuïts

- reordenació de les prioritats i control de les des

peses de sanitat i serveis socials personals, per

tal de reduir els costos administratius

- en la Llei de Serveis Sanitaris de 1980 s'introdueix

l'atenció sanitària privada, creant llaços formals

entre el N.H.S. i la medicina privada mitjançant

l'augment de l'ús de compromisos contractuals en amb

dues direccions. Aquests compromisos contractuals

entre els sectors públic i privat (lucratiu i no Iu

cratiu), que són la traducció del pose americà, fun

cionen des del 1981.

Una avaluació d'aquestes situacions a l'àmbit

dels serveis socials ha de concloure en que la idea fona

mental és la reducció del paper del sector públic mitjan

çant la potenciació dels altres dos sectors: el privat i

el social, amb especial èmfasi a quest últim.

Els intents de reducció de la despesa pública
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només han tingut l'afecte d'increments moderats. El motiu

principal és que els serveis socials personals són de com

petència local i, per tant, el govern central només pot

indicar i assessorar però no obligar. La resposta de les

autoritats locals ha estat, més bé, de protecció d'aquests

serveis, bé excedint-se de les despeses programades o aug

mentant els recursos a càrrec dels propis ens locals.

En definitiva el retall real de la despesa social

s'ha portat a terme mitjançant la reducció de programes

d'inversió, la venda de bens públics, la reducció de sub

sidis i l'elevació directa de les tarifes dels serveis (38).

Resum

Els sistemes legislatius que enmarquen les .atribucions
sobre prestacions d'assistència social estan estretament

lligats a l'evolució socioeconòmica i política dels països.

Així, als païsós on l'índex de desenvolupament social i el

creixement econòmic és més accentuat l'assistència social

ha avançat més cap al principi duniversalitat i, al exis

tir una taxa elevada de satisfacció de les necessitats de

subsistència, ha près el caràcter de complement en metàlic.

Però, al mateix temps que es nota una disminució

de les ajudes en espècie, també es nota un desenvolupament

de noves formes d'assistència en espècie (ajuda a domicili,

residències per persones d'edat, disminuïts, infants aban

(38) GOUGH et al.,(1984), pàgs 261-287.
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donats) (39).

També es fa palès la diversitat d'organismes res

ponsables de l'assistència social. Una sistematització de
I

l'estructura de conjunt i una limitació del seu nombre po

drien repercutir en assegurar el reconeixement dels drets

dels ciutadans i en la prevenció de possibles abusos (40)

(39) Conseil de l'Europe,(1982), pàgs. 25,26.

(40) Conseil de l'Europe,(1982), pàg. 57.
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7. CONCLUSIONS

En un paral.lelisme entre el terme "desenvolupa

ment" de la llei de WAGNER i l'expressió més actual d'aug

ment d'''estandars de vida", s'ha fet la traducció de què

representen aquests estandars en termes de tipus i ratios

de despessa, per tal de realçar-ne la seva importància.

Això ha portat a analitzar la despesa per ella mateixa,

abstreta de r.é Lac
í

ons alienes, en una comparació internacio

nal en tres moments puntuals: 1970, final d'un període

d'auge econòmic; 1975, primers anys de crisi; i 1981 (o el

més proper) any d'intents de recuperació.

Si el comportament de la despesa pública respon

a estímuls associats a aquests nivells o estandar de vida,

aquests s'han de notar en les variacions que provoquen en

l'estructura i en la composició de la despesa.

Les variacions en l'estructura signifiquen can

vis en les preferències, sustitució d'una activitat o una

determinada funció per una altra.

Les variacions en la composició representen l'a�
titud política que acompanya als canvis d'estructura de

sitjats. Posa de relleu les obligacions creades en la pre�

tació de bens i serveis afectes a les activitats i funcions

que formen l'estructura de la despesa, reflectint si s'ha

optat per una prestació directa, una prestació contracta-
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da, si s'ajuda a la prestació aliena de bens i serveis

(sector privat, sector social) o si s'han deixat a mans

de l'activitat mercantil. Si comporta elevades inversions

en infraestructura o si, com a conseqüència d'aquestes,

s'han creat noves obligacins de manteniment.

Per bé que el sector públic té unes activitats

que ningú els hi discuteix com a pròpies, no són precisa

ment aquestes les que, avui, serveixen d'indicadors dels

estandars de qualitat de vida de la societat.

El pressupost, que plasma la planificació i qua�

tificació de les decisions sobre determinats objectius,

resposta als desitjos votats per la majoria, fa avinent

que les activitats generals representen, només d'un 15 a

un 20% de tota l'activitat desenvolupada pel sector públic;

les activitats econòmiques són entre un 10 i un 15%, i al

voltant d'un 65% va dirigida a les activitats socials.

El grup d·�tivitats generals engloba compromi

sos de govern ineludibles (com les relacions exteriors) i

també una funció en certa manera polèmica: defensa, no pel

concepte sinó pel volum (EE.UU. reserva per aquest tipus

d'activitats un 24%).

Les activitats econòmiques del sector públic es

tan inmerses dins l'organització productiva, però aquesta

parcel.la és un sector d'activitat més bé liberal i domi-
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nat per l'iniciativa privada i l'actuació competitiva.

Tanmateix, les activitats socials són un punt

important en l'activitat de l'individu. En analitzar la

seva estructura interna es posa de relleu que els països

contemplats dediquen a Educació un 20-25%, a Sanitat un

20%, a Pensions, Seguretat i Assistència Socials un 50% i

a Habitatge i Benestar Comunitari poc més d'un 5%.

Pel que fa a les dues primeres funcions, la in

versió en capital humà de l'Educació i els efectes externs

que es desprenen d'ambdues, justifiquen la seva participa

ció. On es fa palès la pOlèmica és en el 50% de la funció

Pensions, Seguretat i Assistència Socials.

En aquest punt intervé l'anàlisi de la composi

ció de la despesa que proporciona informació sobre el ti

pus de dispendi que comporta cada actuació i que produeix

efectes en l'activitat econòmica, sigui l'efecte multipli

cador sobre el nivell d'activitat, en el cas de les invers

sions públiques, sigui l'efecte pervers de la substitució

de consum privat per consum públic, en �l cas de les des

peses consuntives del pressupost públic. Però hi ha un ter

cer element, que s'ha convertit en el més important del

,grup: les transferències.

La preponderància i el progressiu augment de les

operacions corrents (un 85-90% del pressupost) explica que,
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dels tres conceptes esmentats, les inversions restin rele

gades en segon terme amb un 10-15% de la despesa agregada

i, conseqüentment, amb poca repercusió sobre l'activitat

econòmica (resulta significativa la postura inversora de

Japó que dobla la mitjana).

Aquesta escassa importància de l'inversió té, al

menys, dues conseqüències negatives:

1�: el perill d'un procés de descapitalització

2�: que una inversió actual comporta una obligació fu

tura de despeses consuntives

Els altres dos conceptes, consum i transferènci

eS,que integren les operacions corrents (encara que les

transferències tenen una participació, no molt elevada, en

les operacions de capital) formen part de funcions diferents

però legítimes del sector públic: l'assignaci� de recursos

i la redistribució de la renda, respectivament.

El consum públic comporta, com s'ha esmentat, un

efecte substitució i, avui per avui, implica més una pres

tació directa que una contractació de serveis. Per a la

meitat dels països té més importància relativa aquest con

cepte que les transferències, encara que aquell està estan

cat i aquestes pugen.

Les transferències tenen una connotació diferent

dins del contexte de les despeses, es a dir, estan fora
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del que s'anomenen desepes reals (consum + inversió). !s,

precisament, dins de les despeses socials on tenen la seva

màxima presència (així com en la despesa agregada represen

ten un 45%, en el contexte de les despeses socials puja al

voltant del 55% de les mateixes), esdevenint útil el de

tall de la seva composició.

En aquest desglossament s'aprecia la importància

que han pres les prestacions socials o transferències als

consumidors, fins al punt que, en la mitjana dels 3 anys

i els 9 països analitzats, s'emporten una tercera part de

la despesa agregada i un 50% de la despesa social. Els de

més conceptes (subvencions d'explotació, subvencions de

capital i altres transferències corrents) representen, no

més, un 8% de les transferències socials.

La baixa participació de les subvencions d'expIo

tació (transferències als productors) es pot explicar si,

per contra, està potenciada la prestació directa, la con

tractació, o si les prestacions socials en metàlic ("cash

grants") s'utilitzen pel pagament de serveis privats o so

cials que, així, no reben ajut oficial.

La poca importància relativa de les transferèn

cies de capital (també transferències als productors), es

tà en línia amb la política de baixa inversió.

En una elecció pública el ciutadà-votant exco-
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lleix tant l'estructura qualitativa com el nivell quanti

tatiu (tamany) del pressupost i, per tant, la dimensió del

sector públic. Aquest grau d'amplitud del sector públic és

doncs, funció del tipus de societat, però, encara que és

una decisió política, està carregada d'implicacions econò

miques, doncs:

- reflecteix el nivell de càrrega impositiva tolerada

està afectada per les conseqliêncies que la conjuga�

ció d'un nivell de pressupost amb la resta de magni

tuds econòmiques té, en cada contexte, sobre l'acti

vitat econòmica

Així com l'estructura i la composició de la des

pesa venen afectades, principalment, per factors subjec

tius, el seu volum està més condicionat per factors objec

tius: nivell de preus, creixement demogràfic, canvis tec

nològics, etc.

Les polítiques de creixement de determinades des

peses socials són deliberades, fet evidenciat en el creixe

ment de les transferêncies.

Si l'augment de les transferêncies prové d'un

canvi en la línia de consum (de públic a privat), no ha

d'implicar un augment d'quest ni, conseqlientment, un aug

ment de la despesa. Si, pel contrari, supleix una falla de

l'activitat productiva, és un efecte anulable, només, amb
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una reactivació d'aquella.

Després d'haver arribat a uns determinats estan

dars de serveis i nivell de vida, la crisi ha obligat als

governs a dedicar major atenció als programes àe manteni-

ment de la renda mitjançant, principalment, el subsidi

d'atur. El perill és que aquest desplaçament en el nivell

de les despeses, provocat per la crisi i centrat en les

despeses de transferències, no retorni al lloc inicial en

acabar la situació (efecte estudiat per PEACOCK i WISEMAN

(1967)).

En el cas estudiat per PEACOCK i WISEMAN, els

plans de reconstrucció posteriors a la 11 Guerra Mundial,

especialment el PIà Beveridge (41) de provisió de serveis

en espèCie (base de l'actual Estat del Benestar), eren con

siderats part de l'esforç de guerra. Aquests autors donen

especial importància a les despeses conseqüents de la

guerra i a les despeses de serveis socials en l'explicació

de l'''efecte desplaçament" (42). Avui es podrien substi-

tuir les despeses "war-related" pel subsidi d'atur.

L'augment del nombre d'aturats i les seves con-

seqüències, ve acompanyat per una variació en la composi-

ció demogràfica de la població, que incideix en un creixe

ment relatiu del nombre d'individus en edat de jubilació.

(41) BEVERIDGE, (1942) , Report on Social Insurance and the
Allied Services (Beveridge Report), Cumd. 6404, H.M.S.O.
London, 1942.

(42) PEACOCK i WISEMAN, (1967) , pàg. 94.
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Ambdues circumpstàncies no provoquen solament un augment

de la despesa en forma de transferències (subsidis i pen

sions, respectivament), sinó que incideix en una devalla

da de les cotitzacions socials.

Tant la cobertura de contingències com de situ�
cions carencials és una resposta a compromisos legals que

marquen l'amplitud, el nivell i els sistemes d'actualitza

ció i de finançament.

Però els plantejaments econòmics que requereix

el compliment de tots els compromisos han sobrepassat to

ta situació previsible en el moment de promulgació d'aque

lles lleis, posant en estat d'alerta als països immersos

en aquesta dinàmica. Això ha comportat l'estudi i la pos

ta en pràctica d'accions tendents a la contenció de la des

pesa.

Dins del contexte de limitació de la despesa so

cial, aquestes accions van encaminades concretament a la

racionalització de la despesa potenciant els serveis d'ate�
ció primària, formats bàsicament per actuacions de "tre

ball" social, i l'ocupació de perceptors del subsidi d'a

tur en serveis d'atenció domiciliària, a la vellesa i a

disminuïts.

Països com el Regne Unit han donat un pas més

implicant majorment als governs locals i potenciant els
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sectors privat i social en la responsabilitat econòmica i

social d'aquests serveis.

Però, fins i tot així, els intents de retall de

les despeses socials ha xocat amb un problema capital: el

profund desconeixement de les mateixes, que impideix tenir

cura d'un control sobre elles. Els factors que determinen

avui aquest control són la incertesa i la inestabilitat.

El pressupost està dominat per despeses incontrolables,

tipus subsidi, pensió i, fora de l'àmbit social, interes

sos del deute públic. Per això, les úniques reduccions pos

sibles a l'àmbit dels serveis socials han estat en els pro

grames d'inversió, en la venda de bens públics i en l'aug

ment de .tarifes als usuaris.
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CAPITaL IV

TENDENCIES, PERSPECTIVES l PROSPECTIVA DE LA POLITICA l

LA DESPESA SOCIALS
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1. INTRODUCCIO

�s evideDt que l'evolució de la societat ha cap

girat els mecanismes tradicionals d'assignació de recursos.

El sector serveis s'ha engrandit en funció d'una aparent

millor qualitat de vida i les demandes han girat cap al sec

tor públic, qui ha respost positivament a les mateixes amb

el conseqüent creixement de la despesa pública.

Però en arribar a un punt el creixement econòmic

ha estat inferior al creixement social, ambdós comportaments

alimentats per la crisi i la depresió.

Això mateix ha provocat l'increment de la despesa

social i que el nivell de despesa pública es situin per so

ta dels ingressos, que els beneficis de la despesa siguin

inferiors als seus costos i, en conseqüència, l'aparició

d'una crisi fiscal. Davant d'aquesta situació, no és d'es

tranyar l'interés general en una reestructuració en el sen

tit de canvi profund d'estructures.

De l'evidència empírica contemplada al capítol

anterior sobre la despesa social i la despesa pública en

general, es desprèn la preocupació dels països avançats que

contemplen com les finances públiques no solament adquirei

xen dimensions elevades sinó, també, el que és més greu, un

grau de desinformació i descontrol verdaderament sorprenents.

Els raonaments científics no s'exposen amb niti-
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desa al tractar aquest tema sinó que, comunment, estan im

pregnats de motivacions pOlítiques. D'aquí vé no solament

la manca d'acord sinó les profundes divergències. Però amb

tot, també és cert que la gran majoria de països estan cer

cant la millor manera de redreçar les seves polítiques so

cials, en el sentit d'enquadrar�les dins d'una planificació

global, apropant els objectius de la pOlítica social als

objectius de la política econòmica, donant-eIs-hi la mateixa

responsabilitat en l'obtenció de resultats (econòmics i so

cials) que a la resta dels sectors i activitats econòmiques

del país.

Però, en un contexte de relacions internacionals

tendents a un lligam més fort que la simple conexió entre

països, on es pot arribar, fins i tot, a una unió o inte

gració plena, les polítiques socials també interessen al

conjunt de països com a tal, a més de afectar a cada país

de manera unitària i aïllada.

Per això, diferents organismes internacionals

(CC.EE., OCDE, ONU), per indicació o manament dels països

que formen part dels mateixos,: descriuen la situació, ana

litzen els seus antecedents, fan el possible per predir

tendències i, fins i tot, com es veurà en aquest capítol,

anar més enllà de l'estudi de sèries històriques, propi

ciant actuacions experimentals i innovadores, amb una fita

clara: aconseguir una assignació eficient dels recursos es

cassos actuals i futurs.
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2. LA SOCIETAT POST-INDUSTRIAL

La superació de l'etapa industrial-avançada cap

a un nou model de societat, anomenada de diferents maneres:

post-industrial, programada, informada, etc., és ja un fet

en alguns països i un camí en d'altres.

Encara que la situació d'avui és molt diferent

de la que hom esperava quand es va vislumbrar aquest nou

tipus de societat (1), el fet és que s'adverteix un canvi

en les relacions socials. Si la societat industrial-avança

da o consumista es defineix, com diu BELL (2), per la quan

titat de bens que indlquen el nivell de vida, la societat

post-industrial es defineix per la qualitat de vida mesura

tura- (3). Això fa que la unitat bàsica no sigui l'individu

da pels serveis i comoditats -salut, educació, lleure, cu!

sino la comunitat.

El protagonisme de la comunitat com a caracterís

tica de la societat post-industrial és assenyalada per di-

(1) BELL,(1973 v.c. 1976), pàg. 397, situa de manera simbò
lica, el seu naixement als anys 1945-50.

(2) BELL, (1973 v.c. 1975), pàg. 152.

(3) PEDROS,(1981), pàg. 37, considera que és una etapa lò
gica consecutiva de les etapes pre-industrial i indus
trial, que representa industrialització més oci, amb
un predomini d'aquest sobre aquella. Es un estadi qua
litativament superior deldesEOvolupament humà.
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ferents autors. Quan BELL (4) diu que la societat post-in-

dustrial és, sobretot, una societat comunal, afirma que

aquesta és la causa per la qual són els mecanismes públics

i no els de mercat els que es converteixen en assignadors

de bens i la elecció pública i no la demanda individual la

que es converteix en l'àrbitre dels serveis. El concepte

de "comunitat" es presentat per NOWORTNY (5) com el nivell

més bàsic de govern i administració pública, que socialment

ocupa un espai intermedi servint d'element mediador entre

l'individu i la família i la societat més extensa i anòni-

ma. TOURAINE assenyala que en aquesta societat els temes

culturals estan menys lligats que abans a l'activitat pro-

fessional i a l'experiència social particular dels indivi-

dus, i, en canvi, estan més lligats a productes i si tua- "

cions' nascudes de l'activitat de la col.lectivitat, així,

el llaç entre cultura i societat ha de ser mantingut per

la pròpia col.lectivitat posant als individus en contacte

amb els valors culturals per mitjà d'equipaments col.lec-

tius (6).

3. L'ESTAT DEL BENESTAR

L'emergència d'un poderós sector de serveis, con

seqüència directa de la reivindicació d'una major qualitat

(4) BELL,(1973 v.c. 1976), pàg. 190.

(5) NOWORTNY,(1981), pàg. 16.

(6) TOURAINE,(1969 v.c. 1969), pàg. 218.
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de vida, de més i millors serveis, i la falla del mercat

per satisfer les necessitats individuals, intensifiquen

una demanda social als organismes públics per la provisió

de bens i serveis (7). Es l'expansió d'aquests serveis que

caracteritzen la societat post-industrial, traduït en una

major activitat dels governs i un increment de la despesa

pública.

Aquesta activitat del govern ha configurat l'ano

menat Estat del Benestar o Estat Protector, que ha estat

recolçat en tots els països i promocionat per tots els go

verns (8). Però la crisi iniciada el desembre de 1973 i la

conseqüent depresió econòmica, han provocat un desfase en

tre el desenvolupament econòmic i social, que s'ha traduït

en un major creixement de les despeses socials que del pro

ducte nacional.

Un nivell elevat de despesa pública ha d'enllaçar-

se amb una política fiscal en consonància, un nivell d'in

gressos adequat -i per tant elevat- per atendre el corres

ponent volum de despeses.

Durant els anys cinquanta i seixanta el creixe-

ment en el PNB produia un dividend fiscal que podia finan

( 7) PEDROS , ( 1 9 81 ), pàg • 42.

(8) SAUNDERS,(1984), pàg. 32, afirma que durant els dos
desenis següents a la 11 Guerra Mundial, s'admetia que
un sector públic en expansió contribuia a un creixe
ment econòmic durable i a un avanç del nivell de vida.
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çar un augment del salari net (després d'impostos i abans

de transferències de renda) i un increment de les presta-

cions de política pública (salut, educació, programes de

pensions) (9). Però al començament dels anys setanta els

beneficis conseqüents d'aquesta despesa resultaven infe-"

riors a la càrrega que s�havia de suportar, es a dir, al

seu cost.

Així, quand el cost del creixement de la despesa

pública no va poder ser absorbit enterament pels fruïts

del creixement econòmic, la demanda dels governs de més

ingressos va conduir a un retall del salari net (10). Aques

ta situació va desembocar en una crisi fiscal, posant en

dubte, fins i tot, els principis de l'Estat del Benestar.

4. REESTRUCTURACIO DE L'ESTAT DEL BENESTAR. REPERCUSIO

PER ALS SERVEIS SOCIALS

La reacció dels països, d'actuació immediata so-

bre el nivell de despesa pública i despesa social, per tal

d'intentar acomodar-les a la resta de magnituds econòmi-

ques, en especial al producte nacional, al nivell d'ingres

sos i al consum privat, fa evident l'existència de dues

línies d'actuació paralel.les. Aquesta mateixa n'és una,

a curt termini i dirigida a promoure canvis en el volum i

la distribució de la despesa pública.

(9) ROSE,(1980), pàg. 19

(10) ROSE,(1980), pàg.20.
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L'altra línia és un objectiu a més llarg termini

i està dirigida a un canvi general del sistema, mitjançant

la búsqueda de sistemes de finançament de tall neoliberal,

la programació d'actuacions que portin a una integració

comunitària, o el diseny d'actuacions innovadores per asso

lir els objectius de política social en estreta col.labo

ració amb els objectius de pOlítica econòmica.

4.1. CANVIS EN EL VOLUM r DISTRIBUCIO DE LA DESPESA PÚBLICA

PEDROS (11) introdueix una actuació sobre la des

pesa amb visió "Public Choice" (elecció pública o social),

assenyalant la diferència entre l'apreciació real i efec

tiva dels beneficis i els costos corresponents en una des

pesa privada, enfront d'una percepció equiparable dels cos

tos, però no dels beneficis corresponents, en la despesa

pública. Una situació de primacia de les transferències en

el conjunt de despeses públiques (tant les de caràcter in

tergovernamental com les subvencions al sector privat),

priven al contribuent del coneixement i control de les des

peses reals realitzades amb la seva aportació tributària.

A la vegada, la importància de conceptes del pre�

supost de despeses amb obligacions contractuals i irreduc

tibles, com serveis financers del deute públic, presta-

(11) PEDROS,(1981), pàgs. 115,116.
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cions de seguretat social, retribucions als funcionaris,

contractes de subministre i de prestació de serveis, i el

mateix volum de transferències i subvencions, deixen un

petit camp de maniobra per possibles reduccions, si no

existeix un canvi radical en les actitutE polítiques al

respecte.

Aquesta evolució de la funció pública, amb una

forta provisió de serveis socials i de benestar, ha origi

nat un canvi substancial en la distribució de la despesa

entre operacions corrents i operacions de capital. Tanma-

teix, si el gran factor determinant del gir en aquesta re

lació ha vingut imposat per l'alteració en les funcions

de producció pública, es tracta d'un canvi estructural,

no conjuntural (12).

MEERMAN (13) també assenyala l'alt nivell de

càrrega pressupostària que representen les despeses corrents

en sectors no mercantils, que precisen una continuïtat i

que posen de manifest una manca de conexió entre pressupost

i planificació. La manera d'evitar aquesta càrrega és que

molts serveis públics cobrin els costos variables, estruc

turats, si cal, en tarifes que compensin els consums entre

rics i pobres, però que facin innecesàries les subvencions

fiscals. Els sectors subvencionats poden ser accesibles

en més amplitud si els beneficiaris paguen una part més

(12) BAREA,(1981), pàg. 129.

(13) MEERMAN, (1983) ,pàg. 414.



-263-

apreciable dels seus costos.

Un tema d'atenció en l'evolució de la despesa és

el creixement, contenció o reducció de la mateixa. ROSE

fa una anàlisi dels diferents significats que es donen al

concepte de "reducció" ("cuts"), en un intent de posar en

clar què són, realment, increments o retalls i diferenciar

el que són rebaixes del que són taxes baixes d'increment.

Distingint les despeses entre si són avaluades i

comparades pel seu valor corrent o a un valor constant,

sintetitza les diferents alternatives que poden adoptar

els canvis amb el següent esquema (14):

Despesa en valors constants

Despesa en

Creixement Reducció

Creixement 1.Creixement 3.Restriccio
real

Reducció 2.Deflació 4.Reducció
inesperada sense

atenuants

valors corrents

1. Creixement real: creix tant en termes corrents com cons-

tants. Representa un augment real de la despesa. Es l'�s

quema típic de les societats opulentes dels anys 50 i 60.

(14) ROSE,(1980), pàg. 7.
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2. Deflació inesperada: creix solament en termes corrents.

Encara que el pressupost experimenta un augment, reflec

teix una restricció en la despesa, compensada o supera

da per un procés inflacionista.

3. Restricció: creix en valors constants però no en moneda

corrent. Reflecteix una reducció general en els preus.

Situació molt poc probable, quasi utòpica.

4. Reducció sense atenuants: no creix ni en valors corrents

ni constants. Representa una reducció real de les des

peses. Es sistemàticament impracticable en una situació

inflacionista.

En definitiva, només la situació 1 representa un

veritable increment de despeses i la situació 4 una veri�

table reducció o retall de les mateixes.

L'avaluació de la despesa amb valors corrents po

sa més èmfasis en la comparació del cost dels inputs, me�

tre l'avaluació en termes constants prioritza la compara

ció dels volums d'output. El segon tipus d'anàlisi, refor

ça la posició dels que estan en favor de la despesa públi

ca.
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4.2. CANVI GENERAL DEL SISTEMA DE L'ESTAT DEL BENESTAR

A LA SOCIETAT DEL BENESTAR

Entre les aportacions per un canvi del sistema,

BELTRAN (15) exposa les tesis de la corrent neoliberal que

propugna, com a part de la seva doctrina, la renda mínima

garantitzada per a cobrir les necessitats humanes bàsiques,

la qual estaria en funció de la renda per càpita de cada

país i podria ser més elevada que les actuals prestacions

d'assistència i seguretat socials. Aquest objectiu es veu

assolible per mitjà de l'impost negatiu sobre la renda (16)

Aquesta figura impositiva permetria la supresió

dels actuals sistemes de seguretat i assistència socials

i els seus inconvenients: administració cara i desalenta-

dors dels incentius al treball i a l'estalvi.

D'aquesta manera l'Estat no deixaria d'atendre

les persones que en la distribució donada pels mecanismes

del mercat obtenen un nivell de renda insuficient, però

els serveis sí podrien ser explotats per empreses priva-

des, sota normes i tarifes fixades per l'Estat que els

permetés l'obtenció de benefici.

Fent obligatòria l'assegurança sota aquests re-

qui.sits, l'avantatge es notaria en la disminució de la des

(15) BELTRAN, (1982) , pàg. 59,61.

(16) D'aquesta figura impositiva s'en ha parlat al capítol
11, apartat 3.3.5.
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pesa pública, de la càrrega fiscal i de la constant ten-

dència a l'inflació. Per la seva banda, el mercat determi

naria la dimensió òptima dels serveis en cada sector i en

cada zona geogràfica, encara que no s'actués en una utòpi

ca competència perfecte doncs s'ha demostrat que és sufi-

cient una competència practicable (17).

PEDROS (18) fa avinent l'existència d'una reacció

tendent a introduïr el concepte de llibertat relacionant-

la directament amb l'eficiència en l'assignació de recur-

sos, el que es veu com un desig de donar més ampli marge

litza una oposició a l'Estat del benestar basada en la ex

de confiança al funcionament del mercat. Recolzant-se en".

aquesta reacció, diu PEDROS, el pensament liberal cana�

cesiva importància que dona tant al sector públic com al

concepte de cost social, els quals han de situar-se i valo

rar-se, respectivament, en el seu punt just, amb lo qual

la tendència de la despesa pública podria canviar de signe.

Els organismes internacionals que normalment agru

pen a la major part dels països industrialitzats, han fet

anàlisis i elaborat programes de política econòmica i so-

cial, tant per unificar criteris i homogeneitzar actuacions

com per fer front a la crisi. Tots ells recolzen canvis en

profunditat, sigui quina sigui la seva aplicació.

(17) BELTRAN,(1982), pàgs. 147,151.
( 1 8 ) PE DROS , ( 1 9 81 ), p àg , 4 2 .
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A continuació I §'analitzen als informes de varis

projectes d'aquest tipus, per la seva incidència tant en

la política com en la despesa socials.

4.2.1. "INFORME MACDOUGALL" (CCE) (19)

Es tracta d'una iniciativa de les Comunitats Euro

pees; l'encàrrec va estar fet per la Comissió a finals del

1974 i l'Informe va estar llest al 1977. Encara que crono-

lògicament l'estudi d'indicadors socials de l'O.C.D.E. el

precedeix, aquest és el primer en el tractament actual i

futur de les finances públiques i, per inclusió, de les des

dels efectes de la crisi.

peses socials i de benestar. També és el que s'abstrau més

L'estudi presenta un futur a nivell comunitari

sobre la base de les possibilitats de desenvolupament i di

recció que ha de pendre l'activitat financera de la Comuni

tat en vistes a un objectiu final: la integració europea.

Presenta la necessitat d'etapes previes d'integració i tra�

ta, particularment, les relacions entre els diferents ni-

vells de les administracions públiques i la incidència de

les finances públiques a les diferents regions.

En primer lloc, i partint de la realitat actual,

ve tres graus possibles d'integració que són, de fet, tres

(19) COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES (1977), Rapport
groupe de reflexion sur le role des finances publiques
dans l integration europenne, Bruxelles, avril 1977.
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etapes d'un procés d'integració total (20):

1er. La integració prefederal

2on. La federació amb un sector públic comunitari limi

tat, i

3er. La federació amb un sector públic comunitari im

portant

Això comporta, ja des d'el principi, una modifica

ció de l'actual volum, estructura i composició de les des

peses comunitaries que, evidentment, anirien pujant en ca

da fase de manera progressiva (assenyala que, per la prime

ra fase, aquestes passarien de representar un 0,7% del

P.I.B. comunitari a un 2 ó 2.1/2%�.

L'informe analitza les despeses del conjunt dels

països membres per funcions, agrupant-les en tres grans

blocs, amb el següent contingut:

A. Serveis generals

- administració general

- relacions internacionals

- ordre i seguretat públiques

recerca general

- defensa

B. .Se r-veí s Socials

- educació

- salut pública

(20) Informe MacDougal1 (CCEE), pàg. 19.
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- seguretat i assistència socials (excloent sanitat)

· pensions de vellesa i supervivència

· pensions d'invalidesa i d'incapacitat

· subsidis de desocupació

· prestacions familiars, subsidis de maternitat,

subsidis familiars diversos

- habitatge i equipaments col.lectius

· serveis d'higiene

· habitatge i diversos

c. Serveis econòmics

- agricultura

- industries minaires i manufactureres, construcció

electricitat, gas, aigua

- carreteres

vies d'aigua interiors i navegació costera

altres transports i comunicacions

- diversos

D. Diversos (comprèn el servei del deute públic)

El primer grup representa un 20% del total, el se

gon un 57,5%, el tercer un 15,5% i la resta un 7%. Encara

que aquest repartiment correspon a l'any 1970 (no es dispo

sava de dades funcionals per països més recents), el con

junt de despeses suposava ja el 1975 un 5% més del PIB que

cinc anys enrera, i els increments principals s'enregistra

ven a les prestacions de seguretat i assistència socials,
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sanitat pública i educació, es a dir, al grup dels serveis

socials (21).

A partir d'aquest desglòs s'analitzen les possibi

litats d'assumir o no cada una de les funcions de despeses

esmentades, en base als següents criteris: economies d'esca

la, efectes externs i homogeneitat política, com queda sin

tetitzat al quadre 4.1.

La presència d'economies d'escala juga sempre en

favor de que una funció sigui realitzada a nivell comunita

ri més que a nivell nacional, doncs en contemplar un nivell

d'input superior aquest efecte situarà l'output encara més

elevat.

Els efectes externs o de "desbordament" es posen

de manifest quan els efectes d'una política determinada són

apercebuts per varis països o zones, i aquest criteri actua

rà en favor de la transferènc-ia de l'activi tat al nivell

comunitari quand no sigui possible o desitjable controlar

o limitar tals efectes.

La noció d'homogeneitat política expresa el grau

de cohesió necessària perque una funció pugui ser transferi

da al nivell comunitari si aquesta ja és desitjable per al

tres motius.

(21) Informe MacDougal1 (CCE), pàg. 47.
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CRITERIS PER ESTABLIR L'OPORTUNITAT O INOPORTUNITAT DE

TRANSFERIR A LA COMUNITAT DIVERSES FUNCIONS DE DESPESA

Economies

d'escala

SERVEIS POBLICS GENERALS

sí

Funcions exteriors de caracter
no militar (intercanvis comer

cials, ajuda al desenvolupament,
energia, cooperació política)
Defensa

Administració, seguretat i ordrE

públics

si

si

a vegades

SERVEIS SOCIALS

Educació, sanitat ,pública, se

guretat social (2), habitatge

SERVEIS ECONOMICS

Funcions d'intervenció en els
mercats (agricultura, pesca, pe
troli)

Funcions de reglamentació dels selectivament
mercats (no�mes tècniques, con-

currència, etc.)

Tecnologia de punta

Polítiques estructurals i con

junturals (polítiques regional,
de mà d'obra, d'atur)(3)

Efectes externs Homogeneitat
� de desborda-, política (1)
ment

si suficient o en

curs de desen-

volupament

si no

a vegades a vegades

actualment poc
més endevant,
sí

no

selectivament suficient o en

curs de desen

volupament

a vegades suficient o en

curs de desen

volupament

actualment a

vegades, més
endevant ?

sí actualment a

vegades, més
endevant ?

(1) Previsible actualment en l'hipòtesi d'una "integració prefederal".
Aquest criteri polític és susceptible de variar en el temps més
que els altres, que són d'ordre econòmic

(2) Excloent les indemnitzacions d'atur

(3) Incloent les indemnitzacions d'atur

Font: INFORME MCDOUGALL, pàg. 50
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L'aplicació d'aquests criteris al grup de fun

cions socials i de benestar fan arribar a les següents con

clusions, per a la fase d'integració prefederal:

1�. La consideració d'economies d'escala no és favorable,

salvant alguna excepció, a la transferència a nivell

europeu, doncs:

- pel que fa a l'educació, els Estats membres i les

regions de la Comunitat estan fortament lligades a

les seves tradicions i a les seves preferències na

cionals o infra-nacionals. Aquesta diversitat afa

voreix l'experimentació de nous mètodes. Per tant,

existeixen relativament pocs interessos específica

ment comunitaris dins de l'àmbit de l'educació.

- a l�àmbit de la sanitat pública i de la seguretat

social, la reciprocitat i la no discriminació, així

com d'al tres mesures de coordinació tècnica, són ..

necessàries per tal de facilitar la lliure circula

ció de la mà d'obra. Molt poc nombrosos són els cas

sos on la Comunitat podria tenir un paper motor en

el desenvolupament de la seguretat social. Els sis

temes dels Estats membres són relativament complerts

i, sens dubte, més pròxims els uns als altres que

entre els dels EE.UU.

- a l'àmbit de la legislació social, �nogensmenys.

la equiparació dels salaris masculins i femenins

constitueix un cas recent d'acció comunitària.
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2�. La consideració d'efectes externs tampoc justifica

una participació financera comunitària important, els

moviments migratoris entre els Estats membres són re

lativament poc importants i els nivells de prestacions

públiques no presenten diferències susceptibles de

crear un veritable problema polític a nivell de Comu

'ni tat

Però tres factors, dos d'ells previstos i un no

previst, poden canviar aquesta situació:

l'ampliació de la Comunitat amb l'adhesió de països

mediterranis, econòmicament menys desenvolupats,

les poblacions dels quals estan més inclinades a

emigrar

- la elecció del Parlament europeu per sufragi direc

te, augmentarà la sensibilitat política a les dife

rències de nivell entre les principals prestacions

públiques

- les disparitats persistents en les estructures eco

nòmiques dels Estats membres impliquen diferències

entre les capacitats financeres i, per tant, en els

nivells de prestacions públiques

3�. Finalment, quand les diferències de qualitat en els

serveis públics i les prestacions de seguretat social

venen a ser un factor important de fortes migracions
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i es vol descoratjar o reduïr aquests moviments, la so

lució apropiada consisteix en combinar subvencions ge

nerals d'anivellació de les capacitats financeres amb

un esforç financer en favor del desenvolupament regio

nal. No gens menys, fins i tot amb aquestes condicions,

la Comunitat no estaria pas necessàriament autoritzada

a assegurar la prestació de serveis esencials, ni d'a�
sumir funcions d'assistència en tot el territori comu

nitari, ni, fins i tot, a reglamentar les modalitats

d'exercici d'aquestes funcions als Estats beneficiaris

de les subvencions (22).

Totes aquestes consideracions tenen la seva tra�

ducció en el resum de les perspectives financeres i pressu

postàries que l'Informe estableix per a les dues primeres

fases o etapes:

1� etapa: no es preveu que, en la etapa d'integració pre

federal, la Comunitat prengui al seu càrrec no

ves funcions que tenen una incidència macroeco

nòmica tant important com els serveis socials;

a excepció de les indemnitzacions de desocupa

ció i la formació professional que són conside

rats serveis econòmics conjunturals i estructu

rals.

(22) Informe MacDougal1 (CCE), pàgs. 53,54.
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22 etapa: donada la importància relativa de les despeses

en serveis socials, l'etapa de federació amb

un sector públic poc important implica que aque

lles estarien fortament limitades a nivell comu

nitari. Aquest és l'element més important que

diferencia les etapes 22 i 32•

Aquesta segona etapa estaria fonamentada en

un model pressupostari amb un mecanisme d'anive

llació, on les transferències als Estats membres

econòmicament febles serien el colofó dels seus

propis esforços (23).

4.2 . 2 . "INFORME INTERFUTUR S (OCDE) (24)

A finals del 1975 el Consell de l'OCDE, preocupat

pels nous problemes que anaven sorgint des del començament

de la crisi, dos anys enrera, i les greus dificultats i im

plicacions que comportaven, va projectar un "estudi de l'e

volució futura de les societats industrials avançades en

harmonia amb la dels països en vies de desenvolupament".

Aquest essaig es va veure realitzat tres anys després amb

el Projecte Interfuturs i un Informe amb els principals

resultats.

(23) Informe MacDougal1 (CCEE), pàgs. 69, 72.

(24) O.C.D.E.(1979), Interfuturs. Face aux futurs. Pour une

maitrise du vravisemblable et une gestion de l'imprévi
sible. Paris, 1979.
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Com es manifesta a l'Introducció de l'Informe (25),

el projecte es va portar a terme amb la intenció de que fos:

- un esforç de prospectiva,

- un intent d'abordar la interdependència sense perdre

de vista els problemes específics,

- un estudi principalment econòmic, però obert a les

qüestions polítiques i socials, i

- una investigació orientada a la comprensió d'una sè-

rie de problemes als que hauran d'enfrontar-se els

governs de l'OCDE

En analitzar les tendències de l'últim quart de

segle als països desenvolupats (26), posa de relleu que l'Es

tat providència ha contribuït a la humanització del creixe

ment i a facilitar evolucions estructurals, però també s'ha

vist acosat per reivindicacions de tots els grups socials

per aconseguir per als seus membres el dret a prestacions,

sigui en espècie o en metàlic, finançades amb recursos fis

cals o parafiscals. Aquesta oligopolització de la vida so-

cial en grups que s'organitzaven i negociaven entre ells i

amb l'Estat, ha comportat la utilització d'aquestes institu

cions polítiques, més que les de mercat, en la satisfacció

de les demandes.

Posa en evidència la transformació tant de valors

(25) Informe Interfuturs (OCDE), pàg. 17.

(26) Informe Interfuturs (OCDE), pàg. 94.
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com de demandes -es a dir, el progrés social- al que ha con

tribuït l'evolució econòmica en aquest mateix temps (27).

També augura l'aparició del "sector informal" (28)

dins de les economies doméstiques, a resultes de la dismi-

nució del temps de treball, que sustituiria l'adquisició de

bens i serveis privats -i públics-. Aquest procés transfor

maria temps de lleure en temps productiu que compensaria la

menor renda cobrada per menor temps de treball.

Pel mateix motiu, pronostica l'aparició d'un ter

cer sistema d'organització social, (seria l'anomenat "sec-

tor social" al capítol III), caracteritzat per l'adopció de

formes no lucratives però privades per portar a terme acti

vitats socials i culturals.

També preveu canvis respecte al repartiment entre

consum públic i consum privat en benefici del primer, però

que diferirà segons quin sigui l'escenari dels aconteixe-

ments. Així, en un contexte de creixement moderat preveu:

- rebelió fiscal de certs grups que prefereixen els ser

veis privats diferenciats i adaptats a les necessitats,

- demanda creixent de creació o de protecció de l'ocu-

pac ió,

- exigències de les minories portadores de nous valors,i

(27) Informe Interfuturs (OCDE), pàg. 133.

(28) Informe Interfuturs (OCDE), pàg 143.
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- consum creixent resultat de l'envelliment de la po-

blació i del canvi de nivells de vida

en un contexte de nou creixement:

- increment del consum públic,

- presions en favor d'una descentralització dels ser-

veis públics a nivell regional o local,

augment de participació dels ciutadans, i

assumpció de certs serveis per part de les economies

domèstiques o les comunitats (sector informal, sector

social)

i, finalment, en un contexte de creixement fort:

increment dels recursos financers dels Estats i

- reducció de la diversitat de demandes

Dels conflictes resultants en sorgeix la crisi

dels dos principals proveïdors de bens i serveis: el mercat

de l'Estat providència (29).

Les dificultats del primer tenen origen en la man

ca d'adaptació a la difusió de serveis no comercials i en

no tenir en compte les economies externes. Les de l'Estat

providència perquè adoleix de mecanismes reguladors, el que

comporta un desenvolupament excesiu de certs serveis no Iu

cratius, la manca d'adaptació d'aquests serveis a les neces

sitats individuals, i una major sensibilització pels grups

de presió que per les demandes efectives de la majoria (30).

(29) Informe Interfuturs (OCDE), pàg 180-181.

(30) Informe Interfuturs (OCDE), pàg 234.
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Però per al futur s'ha de comptar amb abdues ins

titucions, millorant el seu funcionament i aprofitant les

seves avantatges, encara que ja s'ha apuntat la viabilitat

d'un tercer sector -associatiu, privat i no lucratiu- per

a la provisió d'aquells bens i serveis que les dues institu

cions no poden proveïr amb eficiència.

En tractar el tema de la despesa pública i el seu

creixement, l'Informe (31) considera que és un dels conflic

tes més delicats de les societats industrials avançades, i

pel que fa a les despeses socials en concret, dona com a

raó del seu creixement:

a) l'extensió progressiva de la població afectada, sigui

en l'ensenyament, en la sanitat, en la jubilació, en

els subsidis de desocupació,

b) l'increment relatiu del cost dels serveis públics en

relació a d'altres bens i serveis, i

c) la influència dels canvis demogràfics (en la composi-

ció d'edats i en la població activa), en particular

sobre les compensacions de rendes (32).

Per al futur, les millores ja aconseguides en els

nivells de serveis, la introducció de nous programes i una

(31) Informe Interfuturs (OCDE), pàg 218.

(32) Informe Interfuturs (OCDE), pàg 221.
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major extensió de les subvencions, implicarà un creixement,

encara que més lent, de les despeses socials. Per tant, si

es vol que la participació de la despesa pública respecte

a la renda nacional sigui constant, s'haurà de rebaixar pro

gressivament les demés partides del pressupost de despeses.

Però també té en compte que la "revolta dels con

tribuents" i les corrents ideològiques en contra de l'''ac

tivisme" governamental i de que els serveis públics copsin

recursos necessaris per a les empreses, ha provocat ja for

tes mesures de limitació de les despeses governamentals.

Ja que les perspectives sobre la despesa són aques

tes, s'assenyalen com a positius els intents realitzats

d'aproximació als mecanismes de mercat (33), en favor de:

- millorar el control dels serveis públics avui sotme

sos a regulacions deficients,

establir vínculs més estrets entre els usuaris i els

gestors dels serveis,

- fer als usuaris conscients de les diferents possibili

tats d'elecció i d'expresió de la mateixa,

limitar l'alça de les despeses públiques i, al mateix

temps, millorar la qualitat dels serveis prestats.

Entre les línies directrius d'adaptació al canvi

(33) Informe Interfuturs (OCDE),pàg. 223.
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aconsellat, les que incideixen més directament a l'àmbit

econòmic-social, són:

- considerar la participació de tots els individus,

grups socials i regions en el procés de desenvolupa

ment econòmic i social més important, encara, que la

distribució de la renda,

- les polítiques socials s'han de dirigir menys a una

pura assistència i més cap a un enfortiment de les ca

pacitats de participació,

- ser sensible a les demandes dels grups portadors de

futur, sobretot si tenen possibilitats d'una adopció

progressiva per part de la majoria,

- facilitar la descentralització i la participació,
- fomentar experiències d'organització social,

- contribuïr a una modificació progressiva del contin-

gut de la producció social,

- reconeixer que el sistema econòmic, encara que útil

per a la consecució dels objectius globals de la so

cietat, ha de permetre que els individus es realitzin

humanament (34).

L'efecte d'aquestes línies directrius en la solu

ció dels problemes, han de portar als governs a reconside

rar les polítiques socials en el nou contexte de creixement

(34) Informe Interfuturs (OCDE), pàgs. 240,241.
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dèbil i de noves demandes, per tal de fer-les més efecti-

ves, menys costoses i tenir en compte, de forma global,

l'impacte sobre l'economia i la seva influència sobre els

grups socials afectats. També és indispensable que dedi-

quin esforços al desenvolupament d'indicadors socials que

permetin mesurar les millores en la qualitat de vida i

apreciar la subocupació real dels factors de producció (35).

4.2.3. "INFORME SOBRE LA CRISI DE L'ESTAT DEL BENESTAR"

(OCDE) (36).

L'Informe d'aquesta Conferència de l'OCDE, cele-

brada a Paris l'Octubre de 1980, parteix de la base de que

el camí i els èxits de les economies de mercat i les so-

cietats liberals d'Occident han estat fonamentats en l'in

tegració del progrés econòmic i el progrés social: l'efi-

ciència de l'economia i l'avanç dels nivells de protecció

social han estat, en certa manera, les dues cares d'una

mateixa moneda (37). Per això,a.pesar dels punts de diver

gència expresats en la Conferència, la idea clau o conclu

sió principal és que la política social és un complement

necessari de la política econòmica, sense la qual es fa

impossible obtenir un desenvolupament econòmic satisfa-

cent (38).

(35) Informe Interfuturs (OCDE), pàgs. 241,242.
(36) 0.C.D.E.(1981), L'Etat Protecteur en crise. Rapport

de la Conférence sur les polltiques socials dans les
années 80, Paris, 20-23 octobre, 1980.

(37) OCDE,(1981), pàg; 5.

(38) OCDE,(1981), pàg. 32.
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L'integració d'aquests dos elements ve de la mà

de les motivacions que originen l'Estat protector i que

són d'ordre politic, de seguretat econòmica i de protecció

de les eventualitats familiars el que condueix a la defi-

nició de la seva funció principal: assegurar a tots els

ciutadans un minim de protecció contra els riscs socials.(39)

Però al llarg de la seva existència, l'estat del

benestar s'ha anat desenvolupant, sofrint modificacions

profundes que han configurat una estructura complexa i en

trelligada sobre la concepció triangular de l'estat indus

trial: Estat-Familia-Economia. El resultat d'aquest desen

volupament és esquematitzat en l'Informe de la Conferència

de la forma següent:

Economia

formal
. ...._,_,_E_:_t_a_,:__,.....!'"
I II . <,

\ , Economia

I t \ ,

1\'
.

\

I

informal
I
I
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\
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Serve is\
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\

�

,
\
\
,
\
,
\
\

,

,

Educació

I

I

I

¿
Familia Llar I

\

�
Comunitat

(39) Informe Interfuturs (OCDE), pàg. 10,18.
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En aquest esquema s'aprecia no solament la comple

xitat d'estructura sinó, també, l'aparició de nous elements

que obliguen a la revisió dels esquemes existents.

A la necessitat de tractament d'aquestes noves

figures que intervenen en les relacions econòmiques i so

cials entre l'Estat, la família i l'economia, s'hi ha de

sumar un conjunt d'ingredients que feien avinent, per als

anys 80, la necessitat de reformes bastant radicals, que

s'havien de preveure per tal d'endegar el seu tractament.

Aquests elements causants eren:

el ralentiment del creixement econòmic,

- la necessitat de frenar la inflació i, en conseqüèn

cia, de seguir polítiques pressupostàries i monetà

ries riguroses,

- la incertesa en matèria d'energia,

- la limitació inevitable de l'avanç de les despeses

públiques,

l'evolució de les presions polítiques i socials, i

- els canvis en les aspiracions i els valors socials (40)

Per això, el debat de la conferència, que havia

de precisar els problemes subjacents en aquesta complexa

estructura, va anar voltant sobre temes següents:

(40) OCDE,(1980), pàg. 15.
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· Repte dels anys 80 a les polítiques socials

· Relació entre l'economia i les polítiques socials

• Equitat i eficàcia

· Evolució dels valors i les eleccions; la seva influèn

cia sobre les polítiques dels anys 80

• El treball, el lleure i l'ocupació

· Rols i responsabilitats: noves perspectives

Al discurs d'apertura de la Conferència, el Secre

tari General de l'OCDE va declarar que el rol i el camp

d'actuació de l'Estat protector havien de respondre a dues

realitats actuals (41):

a) que les necessitats socials i les preferències in

dividuals evolucionen de tal manera en les societats

industrials avançades, que l'Estat protector, l'ob

jectiu del qual era la lluita contra la pobresa i

la protecció social, no és l'únic factor de benes

tar, i

b) que s'observa una modificació bastant accentuada

de l'actitud dels ciutadans, a la vista dels mèto

des utilitzats pels poders públics, en favor de

mitjans d'acció que ataquin més a les arrels dels

problemes.

Però en aquest punt es veuen latents dues orien

tacions divergents cap a dues opcions o punts de vista di

(41) OCDE,(1980), pàgs. 11-12.
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ferents:

a) que la persistència de grups desafavorits i de la

pobresa malgrat els progressos aconseguits, obli

guen a mantenir i intensificar les formes tradicio

naIs d'intervenció de l'Estat en el domini social

b) que les polítiques socials pesen de manera insupor

table sobre les despeses públiques i, en general,

sobre l'economia de mercat; que afableixen els es

tímuls i, en conseqüència, l'eficàcia i l'adaptabi

litat de l'economia (42).

Aquesta divergència vé originada per la restric

ció de mitjans econòmics que es pateix i que afecta tant

al ciutadà-consumidor, que és el que vol protegir el pri

mer punt de vista, com al ciutadà-contribuent, que es veu

afavorit amb el segon punt de vista.

La solució apuntada és progressar movent-se, dins

dels mitjans disponibles. Però una solució d'aquest tipus

només és possible a base d'una cooperació entre els orga

nismes públics i els privats i socials, on l'acció de l'Es

tat deixaria de comportar una incessant extensió de la se

va administració i es dedicaria a encoratjar, reglamentar,

contractar amb organismes privats, establir línies direc-

(42) OCDE,(1980), pàg. 15.
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trius i afavorir l'acció voluntària, mitjançant la elabo-

ració de nous instruments de protecció social i de benes-

tar i reforçant les responsabilitats de cada un (43).

Aquesta solució també seria adient enfront de la

creixent resistència a l'augment de la fiscalitat que com

porta l'expansió dels programes socials públics, doncs la

perspectiva d'una oferta reduïda enfront d'una demanda im

portant, ha conduït a la Conferència a preguntar-se sobre

els mitjans de millorar l'eficàcia dels serveis (44). Aques

ta eficàcia es podria trobar fora de l'aparell de l'Estat,

mitjançant la delegació de poders, la liberalització de

controls reglamentaris i la privatització.

En la Conferència hi havia dues postures extremes

i una intermedia al respecte. Uns ho centraven en la neces

sitat de que els governs ès limitessin a la labor de pre-

servació de les condicions, permetent l'ajuda mútua a ni-

vell individual, familiar i col.lectiu. A l'altra extrem

també es comdemnava el "despilfarro" burocràtic i la ine-

ficàcia institucional, però mantenint la confiança en la

capacitat de treball i l'altruïsme de les comunitats locals.

La posició intermedia estava en la possibilitat d'augmen-

tar l'eficiència i la flexibilitat dels serveis, mitjan-

çant una delegació més plena de responsabilitats adminis-

tratives. El que va recollir menys adeptes va ser la pri-

(43) OCDE,(1980), pàg. 12.

(44) OCDE,(1980), pàg. 31.
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vatització i acatament a les normes del mercat.

Però hi ha un altra factor que afecta al consum,

sigui públic o privat, de serveis socials, es tracta de

la necessitat d'assignar recursos al finançament d'inver-

sions i que, amb mitjans escassos, la única forma és res-

tringir els recursos dedicats al consum.

En definitiva, les estratègies a seguir s'apun-

ten a dues corrents:

A) Opció centralista tradicional: Estat protector, ba
.

-

sat en:

· els mecanismes impost/transferències

· uniformitat del modo de prestació dels serveis

socials

· universalitat

· protecció dels individus per mitjà d'operacions

impersonals amb condicions d'admiEió no discrimi

natòries

B) Aproximació més descentralitzada, desagregada i se

lectiva: Societat del benestar, fomentada en:

· major selectivitat en les transferències de renda

i en la prestació de serveis Ca grups molt con-

erets)

· majors responsabilitats asumides per les admini�
tracions locals, els grups locals, els empresa-
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ris, els sindicats i les institucions del "ter-

cer sector"

. condicions més estrictes d'admisibilitat al bene

fici de les prestacions i l'obligació de donar

una justificació dels recursos

. examens regulars i municiosos de l'eficàcia (45).

Com que l'Estat protector tradicional s'ha conver

tit en un escenari de rivalitats entre els grups de bene-

ficiaris-clients, per tal d'obtenir cada vegada una més

gran participació en els beneficis, es veu indispensable

frenar aquesta escalada de reivindicacions, reduïnt el nom

bre de beneficiaris als que realment ho necessiten i rebai

xant costos, si es volen atendre, d'alguna manera, totes

les demandes.

Per això, la millor manera de defensar l'Estat

protector és, en paraules del Secretari General de l'OCDE (46)

mostrar-se rigurosos en la fixació dels seus objectius esen

cials i dels principals límits del seu camp d'acció, i que

s'han de repensar els sistemes sobre els quals s'articulen

les polítiques socials, de manera que responguin veritable

ment a les noves necessitats i preferències que s'han obert

pas en aquest àmbit. Aquesta és la manera d'avançar en la

via de la societat del benestar.

(45) OCDE,(1980),pàgs. 18,19.

(46) OCDE,(1980), pàg. 10.
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4.2.4. "MESURES DEL BENESTAR: ELS INDICADORS SOCIALS"

( OCDE) ( 47) .

Un dels punts que va presidir tota la Conferència

de l'OCDE sobre les pOlítiques socials dels anys 80 (comen

tada a l'apartat 3.2.3) és que la pOlítica social ha de

tenir en compte les restriccions econòmiques i la política

econòmica ha de prendre en consideració les implicacions

socials (48). Per aconseguir una homogeneitat de tractament

s'ha de tenir en compte que la política econòmica ja s'el.la

bora a partir de dades quantitatives; així, doncs, perquè

la política social tingui una base anàloga són necessàries

anàlisis socials quantitatives, per les quals els indica-

dors són un dels mètodes ja utilitzats per establir dades

La possibilitat de tractament qualitatiu de les

bàsiques necessàries.

dades socials té una implicació plena en l'assignació de

recursos i en l'avaluació de programes, doncs permet pres

supostar un nivell de despeses en funció d'uns resultats

programats o mesurar un nivell de despesa realitzada en

funció de l'eficàcia aconseguida. Per tant, els indicadors

el.laborats amb alt grau de fiabilitat es constitueixen

en elements clau per al repartiment equilibrat i eficient

dels recursos escassos.

(47) 0.C.D.E.(1976), Mesure du bien-être social. Progrés
acomplis dans. l'elaboration des indicateurs sociaux

(48) OCDE,(1981), pàg. 80.
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L'OCDE va instaurar el programa d'el.laboració

dels indicadors socials l'any 1970, després d'una declara

ció feta pels ministres dels països membres en la que ma-

nifestaven que "el creixement no és una fí en ell mateix,

més aviat és un mitjà de crear unes condicions de vida mi

llor; és important prestar més atenció als seus aspectes

qualitatius i de definir les polítiques a seguir a la vi�
ta de les grans opcions econòmiques i socials que implica

l'assignació decrecursos creixents" (49) . En els moments

actuals podrien expresar-se de forma similar substituïnt,

però, el signe tendencial dels recursos.

Amb aquesta premisa es va publicar, l'any 1973,

la "Llista de les preocupacions socials comuns a la major

part dels països membres de l'OCDE", formada per un con

junt d'aspectes composants del benestar dels individus i

que, per mitjà d'indicadors específics, serveixen per mesu

rar el nivell i evolució del benestar en cada un d'ells en

un país, zona, conjunt d'individus, etc. El que era impor

tant a continuació era la el.laboració dels indicadors, la

selecció dels quals havia de sometre's als següents princi

pis per tal de ser plenament representatius (50):

a) Validessa, es a dir, que es correspongui completa

ment a la definició de la preocupació social

b) Possibilitat de desagregació i d'agregació, que es

(49) OCDE, (1976')" pàg. 7.

(50) OCDE,(1976), pàgs. 29-34.
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pugui analitzar més o sintetitzar més la informació

combinant en un mateix indicador varis aspectes del

benestar o escollint d'un indicador només alguns

dels seus components

c) Possibilitat de comparacions històriques i interna

cionals. Per a les primeres és necessari que es pu

guin expresar de manera cardinal, no solament ordi

nal. Per a les segones s'han d'atendre a una unitat

d'esquema conceptual, una normalització de defini

cions i de fòrmules estadístiques i la possibilitat

de comparació del camp d'aplicació de les dades de

base, per tal que la seva comparació no portés a

conclusions falses.

d) Formulació dels indicadors. Han de ser inteligibles

i fàcils d'interpretar, per ser operatius

e) Existència de dades. La utilització immediata d'un

indicador o l'estudi d'una evolució precisen exami

nar les característiques de les dades existents per

tal de veure si responen a les exigències demanades

f) Correlació i cavalcaments. Es necessari un aïllament

de cada element perquè es pugui mesurar la repercu

sió de la seva variació restant iguals tots els de

més (condició "ceteris paribus"). El cavalcament es

pot donar quan les dades es refereixen a components
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del benestar que s'exclouen mutuament o que l'un

forma part de l'altra.

El compliment d'aquests principis permet que els

indicadors així el.laborats siguin aptes per suportar com

paracions internacionals, intertemporals i inter-grups, i

per mesurar l'evolució dels nivells de benestar i de quali

tat de vida.

En fer l'anàlisi i selecció dels indicadors que

havien de respondre a la llista bàsica de preocupacions de

l'any 1973, es va fer avinent la necessitat d'introduïr

ampliacions i modificacions, tant en les preocupacions en

sí com en el seu agrupament per àmbits d'objectius, que

varen quedar com segueix:

A. Salut

B. Desenvolupament de la personalitat per l'adquisició

de coneixement

C. Ocupació i qualitat de la vida de treball

D. Temps de lleure

E. Situació econòmica personal

F. Entorn físic

G. Entorn social

H. Seguretat de les persones i administració de la jus

tícia.

I. Oportunitats socials i participació
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L'annex recull la llista de les preocupacions so

cials i dels indicadors socials per cada un d'aquests àm

bits.

Fora del contexte dels indicadors el.laborats per

l'OCDE, i per l'àmbit específic de la sanitat, CULYER, LE

VERS i WILLIAMS (51), estableixen tres tipus d'indicadors

que responen a tres funcions diferents:

a) Indicadors de Situació de l'output dels serveis (me

suren la situació de la sanitat)

b) Indicadors de Necessitat, per tal d'establir priori

tats (mesuren la necessitat de sanitat)

c) Indicadors d'Efectivitat, necessaris per classifi

car els efectes dels serveis en la comunitat i des

cobrir quins inputs són necessaris per aconseguir

un objectiu establert en termes d'indicador de si

tuació (mesuren l'efectivitat de les activitats que

tenen que veure amb la salut)

Una altra classificació, que inclou l'anterior,

seria la divisió que fan entre:

a) indicadors que relacionen la dimensió de l'òutput:

indicadors de situació propiament dits,

(51)CULYER, LEVERS i WILLIAMS,(1971) pàg. 31.
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b) indicadors que mesuren la dimensió de l'input:

. indicadors de condicions ambientals: no proporci�
nen informació directa de la situació de la sani

tat

. indicadors de provisió de serveis sanitaris: són

indicadors de necessitat, no de situació

c) indicadors que proporcionen la relació tecnica en-

tre inputs i outputs: són els indicadors d'efecti-

vi tat (52)

Donada la continuada interdependència i mescla

amb que es tracten, a tots nivells, la sanitat i els ser-

a aquests, doncs no s'apartarien molt de la classificació

veis socials, aquestes tipologies es poden fer extensives

d'uns possibles índexs pels Serveis Socials.(53)

4.2.5. "INFORME SOBRE ELS EFECTES DE LA CRISI EN EL DESEN-

VOLUPAMENT DEL BENESTAR SOCIAL" (Eurosocial) (54)

Aquesta reunió va enfocar el tema des d'un punt

de vista social més que econòmic; però, precisament pel

(52) CULYER, LEVERS i WILLIAMS,(1971), pàgs. 38,39.

(53) Un exemple d'el.laboració i aplicació d'indicadors es

pot veure en el treball de GALLER: "On the evaluation
of Social Security Programs: The case of the Reform
of the German System of OId Age Pensions", 43 Meeting
of International Institut o� Statistics, Buenos Aires,
1981.

(54) EUROPEAN CENTRE FOR SOCIAL WELFARE TRAINING AND RESE
ARCH (1982), Regional Expert Meeting on the consequen
ces of the Economic Crisis for the present and future
development of social Welfare, BadenjWien (Austria),
September 6-11, 1981.
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llaç establert entre les dues branques, es fa abstracció,

del conjunt de l'Informe, dels aspectes que incideixen o

tenen repercusió sobre la despesa (pública i privada) que,

a la fí, és el tema que ens ocupa.

Creu que els aconteixements econòmics que han ca

racteritzat als països industrialitzats a partir de la re

cesió de 1974-75, són: baixes o inclús negatives taxes de

creixement, taxes creixents de desocupació, i baixes taxes

d'inversió, particularment en la indústria, el que ha de-

generat en l'actual situació de crisi, definida com una

"desharmonia entre el sistema de creixement econòmic i el

de la despesa de benestar social", encara que la crisi no

és només econòmica i social sinó també de poder, ja que

les institucions polítiques són incapaces de prendre deci

sions, i de responsabilitat, donos els individus han per-

dut aquest sentit en tenir de dependre del sistema (55).

Com que als països industrialitzats el treball

remunerat és el principi central d'organització de la vi-

da dels individus, la família i la societat, la desigual-

tat d'oportunitats en el món del treball i en la vida fa-

miliar estan en l'origen dels problemes i del nivell de

demandes que caracteritzen aquesta situació (56).

Però, com a resposta, l'Estat ja no ofereix el ni

(55) Eurosocial,(1982), pàgs. 3,19,3.6.
(56) Eurosocial,(1982), pàg. 39.
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vell de serveis necessari per "eliminar" aquesta situació

progressiva sino que, en l'afany de restaurar la rendabi-

litat, en procés de declivi des de ja fa un temps, i amb

la idea de que la seva funció no passa d'assegurar una

renda mínima de subsistència als individus que no poden

treballar, ha procedit a un retall en les despeses socials

i en el "salari social". Però les reduccions en les desp�

ses socials tenen, també, conseqüències econòmiques nega-

tives: les prestacions proporcionen renda als individus

amb ingressos molt baixos o nuls, els quals augmenten la

demanda de bens i serveis i, així, estan en possibilitats

de contribuïr a l'estabilització econòmica i al creixement

Per altra banda, la sustitució de treballadors

econòmic en conjunt (57).

remunerats per treballadors voluntaris redueix la demanda

d'aquells, contribuïnt, així, a l'increment del nivell de

desocupació i a l'augment de la importància d'un "white

work" dissimulat i realitzat amb precaris recursos, la qual

cosa posa de relleu la importància de la família com a pro

ductora, provisora i consumidora de bens i serveis (58).

L'Informe resumeix aquestes mesures de restricció

en l'oferta de serveis pel cas concret de les atencions

mèdiques, que, ampliades als serveis socials, són les resu

mides al quadre 4.2.

(57) Eurosocial,(1982), pà�. 21.

(58) Eurosocial,(1982), pàg. 26.



-298-

Quadre 4.2.

MESURES DE CONTENIMENT DELS COSTOS

RESTRICCIONS A L'OFERTA

Limitac�6 dels recursos

- Limitació del nombre d'estudiants ) personal

Limitació del nombre de centres
materials

- Limitació del nombre de llits

Salaris i tarifes

finances

- Pressupost

Sistemes de Finançament

Mesures fiscals·

(participació en el cost)

Regulació de l'utilització dels serveis, normes

- Provisions, limitació de les prestacions

- Serveis
· funcions: especialitats admeses
· tecnologia: tractaments permesos
· mesures de procediment,

- Medicaments

Substitució

- Altres provisions, alternatives funcionals
· polivalents, consolidació de l'atenció primària
· atencions desinstitucionalitzades
· noves tecnologies i mètodes

- Voluntaris

estimulació
- Ajuda mútua
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D'aquest quadre es desprèn que les formes alter

natives de provisió de serveis socials, tals com l'ajuda

mútua, el treball voluntari i el treball familiar, són una

solució que permet sustituir despeses corrents en favor de

les inversions.

De l'Informe es desprèn la opció pel Sistema de

Benestar, considerat aquest format per tots els serveis

proveIts pels governs (a tots els nivells), oficines públi

ques i privades i les organitzacions seglars ("lay network")

que inclouen l'ajuda mútua.

Independentment de la crisi, el Sistema de Benes

tar, necessitava un reexamen de la seva estructura i orga

nització, per tal de superar un conjunt de llacunes que

s'havien posat en evidència:

· els serveis no són igualment ni fàcilment accesibles

o comprensibles als clients

· continua havent-hi un risc de control professional,

de servei i de situació, innecesari

· l'actual sistema pot ser "ad-hoc" , però té falles

en els serveis i no és una resposta íntegra a les

necessitats individuals

· l'estructura de les famílies ha canviat, fins al punt

que és menys possible ajudar als membres depenents

de la mateixa. La reduIda ajuda de familiars més llu
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nyans, degut principalment al treball de la dona, i

l'augment de famílies formades pel matrimoni sola

ment, han canviat fonamentalment aquesta institució

social bàsica (59).

Els objectius que proposen per aconseguir superar

aquestes deficiències, són:

a) definir i organitzar el sistema en termes de servei

als individus i a les seves necessitats més que als

serveis proveïts. El primer propòsit del sistema

hauria de ser ajudar, no controlar

b) desenvolupar un ampli espectre de serveis per aten

dre als clients necessitats i un punt d'entrada fà

cil al sistema de serveis per a totes les persones

c) complementar a les famílies, sempre que sigui pos

sible, més bé que proveïr atencions alternatives

d) on els cuidados alternatius siguin necessaris, mi

nimitzar la intervenció, disrupció i restricció

e) assegurar igualtat de serveis entre àrees locals i

regionals permetent, però les variacions desitjades

f) descentralitzar apropiadament la planificació, coor

dinació i presa de decisions a nivell local i asse

(59) Eurosocial, (1982), pàg. 45.
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gurar la participació de tots en el procés

g) establir un sistema de prestacions de primera lí

nia que, des de la perspectiva dels clients, repr�

senti un sistema simple i unificat sense barreres

artificials o decisions arbitràries

h) proveïr assistència addicional a les persones minus

vàlides perquè puguin entrar i treballar dins del

sistema

i) promocionar el rol de l'empresa en proveïr serveis,

facil.litats i fons que contribueixin als objectius

de benestar social

j) establir un sistema d'infraestructura ampli i coh�
rent (legislació, programes, fons, organització i

direcció) per recolzar la labor de:

• suport dels assoliments dels objectius dels pro

grames socials

· desaprovar i desanimar les distorsions en el con

sum de serveis

· treballar per reduïr els lapsus en els serveis (60)

l la traducció d'aquests canvis de direcció en

les estratègies d'assignació de recursos i presa de deci

sions, es redueixen a:

- assegurar que els sistemes de direcció i productivi

tat estan al lloc adequat per promoure eficiència i

(60) Eurosocial,(1982), pàg. 46.
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efectivitat en la utilització de fons. Això és possi

ble si es guanya el suport dels clients i els contri

buents en mantenir els programes

disenyar programes que serveixin a tots els grups

(més rics i més pobres) amb el mateix servei

- assegurar que els fons vinculen els programes als

objectius socials

- control sobre el conjunt de despeses

- permetre la direcció i l'anàlisi

- proveïr fons per serveis de benestar a nivell local,

donant la màxima flexibilitat per trobar les priori

tats locals amb sistemes locals

- el govern central podria retenir, solament, políti

ques de conjunt, nivells estandars i direcció

- les normes de presa de decisions haurien d'assegurar

que no tots els recursos financers fossin copsats

pel sector professional/institucional; les organitza

cions seglars ("lay sector") podrien competir pels

recursos en igualtat de condicions

- hauria de ser reexaminat el sistema de assignació de

fons a les organitzacions seglars ("lay sector") (61)

(61) Eurosocial (1982), pàg. 47.
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4.2.6. CONTRASTACIO DELS INFORMES

Cal assenyalar que aquests estudis parteixen d'en

focs diversos. Les diferències entre ells estan, bàsica

ment, en el major o menor èmfasi que posen en tractar de

terminats temes o que en uns són contemplats mentre en d'al

tres són ignorats o obviats. Això, evidentment, obeeix a

la finalitat per la que havia de servir l'estudi.

La característica principal de l'Informe MacDou

gall és la visió supranacional amb que enfoca la solució

pràctica dels problemes, més bé estructurals, que afecten

als països membres de la Comunitat Europea.

Aquest informe es va realitzar per examinar qui

nes funcions s'haurien de transferir dels Estats a la Co

munitat i quin seria el moment oportú per fer aquestes

transferències, amb la idea o objectiu final d'una integra

ció total.

Curiosament, l'Informe MacDougall és el que s'abs

trau més del contexte i els efectes de la crisi, en el sen

tit que marca unes etapes seqüencials, amb uns continguts

lògics, però en funció de les possibilitats d'adaptació

organitzativa dels Estats i de la Comunitat.

Analitza la oportunitat o inoportunitat de trans

ferir diferents funcions a la Comunitat, en base a l'anà

lisi d'efectes econòmics de caràcter dimensional (economies
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d'escala i efectes externs), tenint en compte uns condicio

nants polítics també de signe dimensional (preeminències

nacionals i regionals).

D'entre tots els informes analitzats és l'únic

aplicable a un nombre tant limitat de països, localitzats

en una àrea molt delimitada i amb condicions socio-econòmi

ques molt avançades.

Pel que fa als serveis socials, en la seva dimen

sió qualitativa els hi troba un contingut molt localista,

el que fa inviable un macrocomanament dels mateixos, però

també creu que les singularitats dels països i regions

europees convergeixen tant que els diversos sistemes són

més homogeneis que els existents entre els estats d'EE.UU.

Per la seva dimensió quantitativa, creu que són

tant importants que tampoc es veu viable un transpàs previ

a l'integració total, doncs el tarnany del sector públic

comunitari en les etapes prèvies no permetria agafar un

volum de compromissos tant gran corn el que impliquen.

L'aplicació del principi d'equitat, inherent als

serveis socials, entre els diferents països i regions corn

porta un considerable esforç financer en favor del desen

volupament regional, mitjançant fortes subvencions gene

rals per anivellar les capacitats de finançament. En aquest

sentit, és l'únic informe que contempla el terna de les
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transferències interregionals.

L'Informe Interfuturs és més un estudi de prospec

tiva que una anàlisi de possibilitats en base a la plani

ficació d'un objectiu final, com era l'Informe MacDougall.

!s, a més, un estudi general d'aplicació a països encara

que no pertanyin a l'OCDE.

Parteix d'una analisi socio-político-econòmica de

les activitats de la societat en els últims vint-i-cinc

anys, destacant el per què s'ha arribat a una utilització

tant copiosa de les institucions públiques en lloc de les

del mercat.

D'aquesta predilecció pel sector públic sobre el

privat s'en dedueix el creixement relatiu del consum públic

per sobre del privat, els conseqüents conflictes i, final

ment, la crisi que aqueixa als dos sectors.

Té una incidència, que l'Informe MacDougall no

tenia, sobre l'activitat de tots els sectors de l'economia,

doncs preveu i cita el sector social, tant el seu component

informal com organitzatiu. Recolça les actuacions que apro

pen i activen els tres sectors (públic, privat i social),

aplicant en uns els mecanismes que s'han demostrat eficients

en els altres.

Considera el creixement de la despesa pública com

un punt delicat de la situació actual i justifica la impor
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tància de la despesa social en base al factor demogràfic

i al factor cost dels serveis. Per aquest motiu, i atenent,

també, a la revolta dels contribuents i a les corrents li

berals, dona unes línies directrius tendents a fomentar

actuacions innovadores, el que el diferencia, també, del

tall més tradicional de l'Informe MacDougall.

Recomana el desenvolupament d'indicadors socials.

L'Informe de l'OCDE sobre la crisi de l'Estat del

Benestar, és l'ónic que parteix d'una acceptació explícita

de l'Estat protector, amb l'objecte d'evidenciar la neces

sitat d'una reforma del mateix, per tal de fer viable el

trajecte cap a la Societat del Benestar.

En base a l'afirmació que la política social és

un complement de la política econòmica, i viceversa, pro-

pugna una integració dels progressos econòmic i social,

per tal d'aconseguir, alhora, un avanç en els nivells so-

cials i eficients econòmicament.

Vol conduïr una evolució, sense trencaments, des

d'una situació pretèrita de recursos il.limitats cap a una

•

situació futura de restricció dels mateixos, introduïnt

la cooperació entre els sectors públic i privat, en base

a que, amb la direcció del primer i la gestió del segon,

s'aconsegueixi l'eficiència dels mitjans disponibles. En

aquest sentit, introdueix una actuació intersectorial més



-307-

lligada, no tant independent com a l'Informe Interfuturs.

La mesura del benestar social mitjançant indica

dors socials propugna, també, un acostament de les políti

ques social i econòmica, per mitjà de l'aplicació de mèto

des d�avaluació comparables, donat la importància que amb

dues tenen en l�assignació de recursos.

Aquest estudi és complementari de qualsevol dels

altres (l'Informe Interfuturs recomanava explícitament el

desenvolupament d'indicadors socials), doncs intenta tro

bar mesures representatives i comparables, en una paraula

vàlides, per poder avaluar els programes de política social.

L'Informe sobre els efectes de la crisi econòmi

ca en el desenvolupament actual i futur del benestar so

cial, contempla les conseqüències econòmiques de la crisi,

però des d'un punt de vista eminentment social.

Entra més que l'Informe Interfuturs, i qualsevol

altra, �n les problemàtiques concretes resultants de la

crisi: econòmiques (baixes o nul.les taxes de creixement,

nivell de desocupació i baixes inversions) i socials (de

sigualtat d'oportunitats en el treball i la familia�.

ts l'únic informe que es pronuncia i qualifica

les respostes dels governs a la situació actual, afirmant

que no es proveeix el nivell de serveis necessari per eli

minar els problemes que originen el nivell de demanda so-
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cial, sinó que, en el seu lloc, el que es fa es retallar

la despesa pública i, en conseqüència, el salari social.

Aquesta actuació té una motivació: que la funció de l'Es

tat és assegurar una renda mínima, i una finalitat: res

taurar una rendabilitat perduda.

Considera que aquesta conducta té conseqüències

econòmiques negatives per l'economia, degut al paper que

les prestacions socials (ara retallades) tenen en l'esta

bilitat i el creixement econòmics, degut a la seva influèn

cia en l'increment de la demanda.

També contempla l'efecte negatiu en el mercat de

treball de la substitució de treball remunerat per treball

voluntari, i resalta la importància de la família en el

procés de producció, provisió i consum de serveis socials.

D'aquesta manera entra, però amb un enfoc diferent, en la

dinàmica sector públic-sector privat-sector s6cial.
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5. CONCLUSIONS

D'aquest capítol es desprèn que el progrés eco-

nòmic i social dels últims temps han portat a una situa-

ció en que els mecanismes d'elecció pública han reempla-

çat a la demanda privada en la determiriació de l'assigna-

ció de bens i serveis (62).

Però, partint d'aquesta situació i com a conse-

qüència dels efectes de la crisi, s'està assistint a un

canvi d'actituds que promou una transformació de l'Estat

del Benestar, model d'una etapa industrial i industrial-

avançada, cap a una Societat del Benestar, model d'una eta

pa post-industrial.

Aquest esperit de canvi afecta, de manera con-

tundent a l'ànima de l'Estat del Benestar: l'Estat, a la

seva activitat i a l'expresió econòmica de la mateixa: el

pressupost.

Fent un paralel.lisme entre les despeses públi-

ca i privada amb una visió "Public Choice", en una despe-

sa privada es pot apreciar realment quins són els costos

i els beneficis que acompanyen al dispendi. En canvi, en

(62) Això mateix explica que la major participació del sec

tor públic en la producció nacional no es pugui atri=
buïr només al fruït de les majors actuacions amb fi
nalitats de benestar social o altres objectius de po
lítiques anticícliques, depresions, guerres, etc.,

-

sinó, també, als propis mecanismes d'actuació democrà
tica.

NIETO,(1980), pàgs. 33-37.
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una despesa pública es té una preciació del cost que l'afec

ta per mitjà de la càrrega tributària, però el ciutadà-con

tribuent no té noció de quin és el benefici que acompanya

aquest cost, degut a que la composició de la despesa pÚbli

ca, fortament esbiaixada en favor de les transferències,

fa que es desconegui el destí real de la part més important

de la mateixa.

Per això, un primer bloc de mesures a curt termi

ni, que els països afectats per aquesta dinàmica tracten

de portar a terme, és una reestructuració de la despesa

pública i de la part més important de la mateixa, la desp�

sa social, analitzant i perfilant què ha de ser objecte de

creixement, de contenció o de reducció. Encara que, com

diu BAREA (63), també és necessari un canvi en la direcció

de la despesa cap a serveis que no són els que la col.lec

tivitat demana si es pretén recuperar l'antiga relació en

tre despeses corrents i despeses d'inversió.

Un altre enfoc és el dirigit a canviar el signe

de la tendència de la despesa mitjançant un retorn de la

confiança al funcionament del mercat per explotar els ser

veis. Mentre, l'Estat asseguraria una renda mínima als ci�
tadans mitjançant els mecanismes de l'impost negatiu sobre

la renda.

Finalment, és de destacar la línia a llarg ter-

(63) BAREA,(1981), pàg. 129.
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mini promoguda dins dels organismes internacionals. Aquests

han iniciat una sèrie d'estudis tendents a analitzar la

situació i donar recomanacions d'actuació futura. L'Infor

me MacDougal1 amb la funció d'estructurar les etapes i pre

parar la integració europea; l'Informe Interfuturs que dó

na línies innovadores; l'Informe sobre la crisi de l'Estat

del Benestar, que pretén una evolució, sense ruptures, cap

a la Societat del Benestar; els Indicadors Socials de

l'OCDE, dirigits a avaluar i, per tant, mesurar el benes

tar, i, finalment l'Informe Eurosocial, que destaca els as

pectes positius i negatius, concretament per als serveis

socials, de les noves actuacions governamentals.
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ANNEX AL CAPITOL IV

LLISTA DE PREOCUPACIONS SOCIALS l

D'INDICADORS SOCIALS DE L'O.C.D.E. (1)

Escala de validesa dels indicadors socials:

Nivell A) Denota un indicador que correspon, solo

juntament amb altres, a la preocupació so-

cial, a la subdivisió o a l'aspecte estudiat

Nivell B) Denota un indicador que no correspon m�s que

a una part deIa preocupació social, subdivisió

o aspecte estudiat, encara que se'l consideri

juntament amb altres indicadors

Nivell C) Denota un indicador de substitució

(1) OCDE, Mesure du bien-être social, Progr�s accomplis
dans l'elaboration des Indicateurs Sociaux, Paris, 11976
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CONJUNT D'OBJECTIUS "A" SALUT

-313-

1

Preocupacions i subdivisions
2

Indicadors
3

Validesa

A-1" La probabilitat de portar una vi
da en bena salut al llarg de tot

el cicle de vida

A-1-a Els anys de vida

A-1-b Una vida arrb bona salut

1) Esperança de vida al, 20, � i 00 anys

2) Mortalitat perinatal

3) Proporció, prevista la seva vida futura,
d ' individus que passaràn a l'edat d' incapa-
ci tat sense sofrir deficiència perrranent
a l'edat de 1, 20, 40 i 00 anys

4) Proporció, a certs intervals d'edat, de per- B

sooes que pateixen incapacitat degut a una

deficiència perrranent

A-2 Els efectes dels atenptats centra
la salut dels individus

A-2-a El millorament de la quali- 5) M:::>rtalitat al llit
tat dels serveis de sanitat
a fí de reduir el sofriroont
i de restablir les pa3sibi-
litats d'activitat

A-2-b La igualtat d'accés a les
atencions mèdiques

7) Accessibilitat física: teTl>s mitjà passat B
entre la constatació d'un problera funcio-
nal sense caracter d1urgència i el sul:xninis-
tre d'atencions apropíades

8 ) Accessibilitat econànica: B

Rema disponible:
- despeses netes de les families per ===

gurança-malaltia
- preu a tarifa carpleta dels serveis de
sanitat utilitzats per les families

6 ) Accessibilitat física: teTl>s mitjà passat
entre l'aparició d'un cas d'urgència (acci
dent, crisi cardíaca) i el sul:xninistre d'�
rencions apropiades

- despeses netes de les families per ===

gurança-rralaltia
-preus nets pagats per les fanilies per
l'utilització de serveis sanitaris

A

B

C

B
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PERSONALITAT PER L'ADQUISICIO DE CONEIXEMENTS
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1

Preocupacions i subdivisions
2

Indicadors
3

Validesa

B-1 L'ad::¡uisici6, conservació i �on....L 1) Proporcí.ó de poalacíó (a cada cober-t) que

voluparent, per cada ser hurrà, ha adquir-í.t un nivell detenninat (mesurat
dels ccneixarents, carpetències i arb una esscala específica) de ccneixerents
valors necessaris per al' expan- ccnpetèrcí.es i valors, de base o carplerren-
sió de la seva personalitat i per taris
al futur exercici de les respon-
sabi1itats de ciutadà

B-2 Els mitjans organitzats de que

disposa 1 ' individu per adquír-ír-,
conservar i desenvolupar els co

neixarents i les corrpetències ne

cessàries per al desenvolupament
de la perscnalitat i per al futur
exercici de les :respcI1S8bilitats
de ciutadà, i l'utilització efec
tiva que fa d'aquests mitjans or
ganitzats

B-3 La satisfacció exper-írrentada per
1 ' individu en el curs del procés
educatiu

B-4 La preservació i l'enriquiment de
l' herència cultural, tenint en
ccnpte la seva corrtr-íbocíó posí,ti
va al benestar dels marbres dels
diverses grups socials

2) Erlsenya'rent regular: durada mitjana, en

anys, dels estudia fets per la poblacíó

3) Educació d' adults: percentatge de poolació
que ha participat durant l' arr;¡ precedent en
activitats organitzades, no regulars, de
formació

4) Accessibilitat física: percentatge de pob
ció que viu a una distancia raonable

guda dels diferents mitjans d'ensenyament

5 ) Accessibilitat econànica:
Renda disponible:
- dcnací.ons i beques rebudes
- cost; total de l'ensenyaoont pa:;:t-obli-
gatori

- despeses netes de les fami1ies en c0n

cepte d'ensenyament pa:;t-ob1igatori

A

B

B

B

B
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CONJUNT D'OBJECTIUS "c" OCUPACIO l QUALITAT DE VIDA DEL TREBALL
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1

Preocupacions i subdivisions
2

Indicadors
3

Validesa

Cr-1 La poosibilitat per· aquells que
bo desitgin d'accedir a una �

pació lucrativa

C-2 La qualitat de la vida del trebal

C-2-a Coodicions de treball

C-2-b Les ren.meracions i les a

vantatges annexes

C-2-c El terrps consagrat al tre
ball, a Les obligacions de
rivades del treball i
ces retribuïdes

C-3 La satisfacció p:roduida als indi
vidus per la vida del treball

C-3-a Les condicions de treball

C-3-b Les ren.meracions i les a

vantatges annexes

C-3-c El terrps consagrat al tre
ball, a les obligacions de
rivades del treball, les va

cances rem.merades

C-3-d Els rendiments en el treball
la participació dels assala
riats

C-3-e La jerarquització, 1'8111:(110-
mia i l' interés en el trebal

3b) Taxa d' incapacitats transitòries al' in- B
dustria

3c) Taxa d' incapacitats cràúques al' industri B

4b) Renuneració setmanal mitjana dels assala- B
riats al' industria X o a la professió X

5) Narbre mitjà setmanal d'hores de treball �
fectúades per personal rerunerat

6) Terrps mitjà de transport d'anada i tornada
al lloc de treball

7) Nari:>re mitjà arnal de dies de festa i dies A
de vacances remmerades per erpleat

1) Narbre mitjà de parats
Narbre mitjà de perscoes ari:> una ocupació +
nanbre de parats

2) Narbre mitjà de persooes en busca d'una 0-

cupació a jornada carpleta
Narbre mitjà de persones arrb una ocupació a

jornada corpl.eta + nanbre mitjà de persones
en busca d'una ocupació a jornada carpleta

3a) Taxa d'accidents rrortals al' industria

4a) Dispersió de les ren.meracions setmanals

dels assa' ariats

Raruneració setmanal mitjana del conjurrt
d'assalariats

B

B

B

A

A
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CONJUNT D'OBJECTIUS "D" TEMPS DE LLEURE

-316-

1

Preocupacions i subdivisions
2

Indicadors
3

Validesa

�1 La posaíbí.Lí,tat d'escollir efec
tivament l'utilització del terps

�1-a La flexibilitat de les for
l'TES de distribució del

tenps de treball

�l-b Les posaíbí.Lí,tats de terps
de lleure i la qualitat de

la seva utilització

�l-c Terrps disponible per a la

cultura personal, les re.la

cims familiars i les acti
vitats de participació s0-

cial
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1

Preocupacions i subdivisions
2

Indicadors
3

Validesa

Aspecte del nivell de rema:

1) Renda disponible per càpita

Aspecte de la distrJibució de la renda:

2) Coeficient de Gini de renda disponible per B

càpita o per familia

3) Part de renda dispcnible total que corres- B

pòn a 1'¡,5 i 2ff1o inferior o a l' 1, 5 i 2ffIo
superior

E-1-b Nivell i dí.str-íbucíó de la 4) Coeficient de Gini de la riquesa dispcnible B
riquesa individual

5) Part del conjunt de riquesa disponible In- B
dividual detentada per l' 1 , 5 i 2ff1o superio

E-1 Renda i riquesa personals

E-1-a Nivell i dí.str-íbucíó de la
reoda

E-2 El narbre d ' individus material
ment desafavorits

E-3 La posició del consumidor en la
societat

E-3-a La possibilitat per cada ú
d'obtenir l' Inforrració que l

. permet fer les el.eccí.cns de
CCl1SUffi ef'Iceçmerrt

e-3-b La garantia i la qualitat
dels bens i dels serveis

E-4 La protecció de l ' individu i les
families contra els riscs econàni

) Indarnització rebudaE-4-a La rresura en la que els indi
vidus i les families estàn

assegurats contra les rrodi
f'ícacícns desfavorables de
la seva situacíó econànica o

es beneficien d'altres rrodus
de protecció

Pèrdues brutes

6a) Indem1ització d'atur rebuda

pèrdua bruta de remuneració pel fet de l'
tur total o parcial al llarg de l'any (
pl.etat arrb tres altres indicadors)

A

A

A

B

6b) Prestacícns de baixa per malaltia durant B

l'any precedent

Pèrdua bruta de remuneració en raó de bai
xes per malaltia durant l' arry

6c) Prestacícns d'invalidesa durant l'any pre
cedent

Pèrdua bruta de renmeractó al llarg de
l'any precedent per raó d'invalidesa de

llarga durada o permanent ccnseqi.iencia d'�
na malaltia (comletat amb quatre altres
indicadors

E-4-b La rresura en la que els indi
vidJs i les families es sar

ten protegits contra una �

riació desfavorable de la
va situací.ó econànica
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1

Preocupacions i subdivisions

F-I L'entorn creat per 1 'hare

F-I-a Les ccrrlicicns d'habitatge

2

Indicadors

1) Percentatge d'individus que viuen en un ha
bitatge ocupat per menys de X persmes per
peça (espai interior)

2) Accés als espais d' esbargiment privats op" B
blics (espai exterior)

3

Val í desa

A

3) Percentatge d' habitatges que disposen de B

rr;¡ o dutxa particulars (confort)

4) Percentatge de fanilies (d ' individus) efec- A
tivament protegits contra el caniadament pe
un període X (seguretat d'ocupació)

5) Renda disponible estirrada B
- lloguer dels habitatges definit pel TT'IO....."'<::I+-

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

-sdespeses netes de Lloguer- (parcialment
irrputat) dels habitatges ocupats pels
seus prq::>ietaris (accessibilitat econò
rníca)

F-I-b L'accessibilitat física als Per exemple:
serveis i al treball

D-I-c El soroll ambiental

F-2 L'entorn natural

6) Percentatge de població que té accés (a peu)
a una tenda d'alimentació siUJada en un ra

di deternri.nat

Aspecte de la pol.lució de l'aire:

7) Percentatge de població exposada a unes �
cent.racicns determinades de pol.lucionants
atrrosfèr-ícs en un període deternri.nat

Aspecte del soroll:

8) Percentatge de població exposada a un nivell
sonor expresat en "Leq", sobrepassant un ni
vell deternri.nat en un període donat

B

A
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1

Preocupacions i subdivisions

G-l Agregats socials primaris i se
a..mdaris

2

Indicadors
3

Validesa
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PERSONES l ADMINISTRACIO DE LA JUSTICIA

1

Preocupacions i subd�visions
2

Indicadors
3

Validesa

H-1 Les formes de violencia sofertes 1) M:>rtalitat per esdeveniments Inprevíaíbles
efectivanent per l' individu

H-1-a Ocasirnant la rror-t o trau
rratisrres psíquics

H-1-b Ocasicnant traurratismes

psicològics

H-2 Amenaces de violencia rebudes

H-2-a De part d'altres individus

H-2-b De part d'institucírns

H-2-c Provinents de l'entorn

H-3 L'administració de la justicia

H-3-a Igualtat davant del dret
penal

H-3-b Garanties mínimes i risc
...

xim dels detinguts, en el
CLrr'S d 'tm procés criminal

H-3-c La possíbí.Lítat d'accedir
als serveis judicials

H-3-d El poder discreciooal en
teria judicial

H-4 La CCl1fiança en la forna d'aàni
nistració de la justicia

H-4-a En l'aplicació del dret

H-4-b En l'aplicació del dret civi

H-4-c En les pràctiques adníní.s-
tratives

A

A2) Nanbre d' incapacitats pemanents resultant
d'esdeveniments Inprevírstoa', per milió d'

bitants, en tm arr:! determinat

3) Ncnbre de dies d'estada al llit degut als
traurratisrres psíquics resultants d' esdeveni
ments Inprevíatos , sense ocasionar incapaci
tat pernanent

A

) Proporció de detinguts no autoritzats a con

sultar a tm jurista ccnpeterrt dins les 6, l2
24 o 48 primeres hores de detenció

) Proporció d'acusats que passen més d'una se B

mana/tm rres/tres mesos/un any, en arrest p
ventiu abans de ser jutjats

B

) Proporció d ' individus en arrest preventiu, B

que són condemats després a pena de: presó,
en carparació als que són alliberats sota

fiança

) Proporció de persones en arrest . preventiu ,
I

" B

que després són declarats innocents o no

condemats a pena de presó

Quocient penal, definit can la durada total
real de la detenció per càpita i arr:!

B

7) Terrp:; mitjà passat entre la notificació fa
rral d'tm procés i el judici definitiu (A
quest indicacbr pot ser utilitzat per H-3-a
i H-3-b)

B
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1

Preocupacions i subdivisions
2

Indicadors
3

Validesa

I-I El grau de desigualtat social

I-l-a El grau de desigualtat err
tre les capes socials

I-l-b El fet de la rrobilitat ser
cial

I-l-c La situació dels grups
desafavorits

1-2 El fet de la participació en les
institucicns i en els processos
de decisió
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CAPITOL V

DESPESA PUBLICA EN SERVEIS SOCIALS (I). ANALISI DE LA DESPESA

A CATALUNYA, 1981-82
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1. INTRODUCCIO

L'objectiu d'aquest capítol és l'anàlisi transver

sal de la dimensió econòmica que representa una bona part

de l'atenció pública en serveis socials de Catalunya; es

refereix a l'estructura i composició que representa en un

moment determinat, no a l'evolució experimentada al llarg

d'un període, perquè és precisament l'any 1981 que Catalu

nya va iniciar la seva singladura autonòmica en matèria de

serveis socials.

L'endinsament en la despesa en serveis socials a

Catalunya té una connotació important: el desconeixement

general dels recursos assignats a aquest àmbit. Aquest de�

coneixement ve principalment pel sentit residual i el caràc

ter benèfic que han tingut tradicionalment els serveis so

cials al nostre país. Com que la legislació, encara vigent,

ajuda a la permanència d'aquesta orientació i ningú mai ha

encapçalat el seu reciclatge cap a serveis de benestar, ac

tualment està a cavall d'una reconversió efectiva a nivell

individual i una reconversió a mitges a nivel institucional.

El resultat és la manca d'una bona informació sobre l'acti

vitat global en favor de la cobertura de necessitats socials

a Catalunya, i encara menys del pes econòmic que representa

aquesta atenció al benestar social. Això priva de poder re

flectir amb exactitud el seu volum, estructura i composició.
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La diversificació i proliferació d'organismes de

serveis socials que aquesta estructura comporta ha estat un

impediment per aconseguir englobar totes i cada una d'aques

tes entitats i poder donar una visió completa; en el seu

lloc s'han escollit, dins del sector públic, les que repre

senten una cobertura geogràfica àmplia, que mouen un volum

de recursos important i, també, que tenen l'informació més

fiable i assequible.

El serveis socials que es veuen són els englobats,

d'acord amb la terminologia anglesa, en el concepte de Ser

veis Socials Personals, que contemplen un tipus de serveis

d'atenció primària i uns altres de serveis especialitzats.

Dels primers s'en beneficia el conjunt de la població doncs

van dirigits al desenvolupament comunitari, mentre els se

gons van dirigits a grups concrets: infants, vells, dismi

nuïts, marginats i toxicòmans.

Aquesta anàlisi de la despesa en serveis socials

s'enfoca des de diverses perspectives que serveixen de marc

per fer combinacions de variables tant a nivell agregat com

a nivell desagregat. Així es contemplen des de l'angle dels

grups de persones a qui van dirigits, de la dependència o

naturalesa jurídica dels centres, dels tipus de serveis

prestats, dels diferents conceptes d'ajuda concedides, de

la població atesa i de la població potencialment beneficia

ria dels serveis.
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2. MARC LEGISLATIU

Encara que no existeix una definició constitucio

nal de Serveis Socials, la Constitució de 1978 reconeix el

dret al benestar social de tots els ciutadans, en quin marc

es poden enquadrar al Serveis Socials.

2.1. COMPETtNCIES EN MATtRIA DE SERVEIS SOCIALS

La Constitució estableix les següents competènci

es que les Comunitats autònomes poden assumir en materia de

serveis socials:

art. 148.1, competències exclusives en materia d'Assis

tència Social

art. 149.1, desenvolupament legislatiu en materia de

Seguretat Social

art. 149.3, matèries no atribuides expresament a l'Es

tat per part de la Constitució

Pel que fa a Catalunya, aquesta potestat consti

tucional ve desenvolupada a l'Estatut d'Autonomia:

art. 9.25, competències exclusives en matèria d'assis

tència social, joventut, promoció de la do

na i protecció i tutela de menors

art. 17.2, desenvolupament legislatiu i execució de la

legislació bàsica de l'Estat en matèria de

Seguretat Social
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art. 17.4, gestió del règim econòmic de la Seguretat

Social

En canvi, és la vigent Llei de Règim Local, de

l'any 1955, la que estableix les competències que poden as

sumir les diputacions i els ajuntaments:

art. 243, competències provincials en matèria de be-

neficència, sanitat i higiene

art. 101.2, competències municipals en matèria de bene

ficència, protecció de menors,prevenció i

represió de la mendicitat, millorament de

les costums, atencions d'índole social,

"vedats" de previsió i albergs de transeünts

aert. 102, estableix com a servei per atendre aquestes

competències municipals, l'assistència mèdi

co-farmacèutica a famílies desvalgudes, que

hauran d'estar inclosas al Padró Municipal

de Beneficència

Les peces legislatives bàsiques que resten per

delimitar l'àmbit i materialitzar, a tots nivells, un sis

tema modern de Serveis Socials, son:

a) Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, el pro

jecte de la qual estableix les següents competències

als municipis:

art. 24.2, prestacions de serveis socials dirigits

al benestar de la població, especialment
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de la infància, joventut i tercera edat,

així com l'assistència a minusvàlids, an

cians i qualsevol altra persona necessita

da de recurS$OS mínims de subsistència;

serveis de promoció i reinserció social.

art. 26.1, l'Administració de l'Estat, la de les Comu

nitats Autònomes i altres entitats locals

poden delegar en els municipis l'exercici

de competències d'execució en matèries que

afectin als seus propis interessos, sempre

que amb això es millori l'eficàcia de la

gestió p6blica o s'abasti una major parti

cipació ciutadana.

i a les diputacions:

art. 35.1, les competències que li atribueixin, en

aquest concepte, les lleis de l'Estat o

de les Comunitats Autònomes als diferents

sectors de l'acció púb Lí c a ,

art. 36.1, les Comunitats Autònomes podran delegar

competències a les diputacions, així com

encomanar-eIs-hi la gestió ordinària de

serveis propis en els termes previstos als

Estatuts corresponents

b) Llei de Serveis Socials, a nivell de l'Estat, en base

a l'art. 149.1 de la Constitució i a la condició de
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competència exclusiva en la regulació de les condi

cions bàsiques que garantitzin la igualtat dels ciu

tadans

c) Llei de Serveis Socials a Catalunya. A l'últim pro

jecte presentat al Parlament de Catalunya s'argumen

ta que aquesta llei:

a) estableix a Catalunya els fonaments d'una políti

ca global i integrada de serveis socials

b) és el fonament d'una acció decidida de la Genera

litat en l'ordenació i promoció dels serveis so

cials

c) estableix els principis d'actuació i organització

que regiran la prestació de serveis socials per

al sector públic i per al sector privat.

Avançant en aquesta direcció, el Parlament de Ca

talunya va promulgar la Llei 12/1983, de 14 de juliol, d'Ad

ministració Institucional de la Sanitat, Assistència i Ser

veis Socials, fundamentada en la potestat reguladora que

l'art. 17.4 de l'estatut li concedeix per organitzar i ad

ministrar aquestes matèries i que, com es diu a l'exposició

de motius, l'organització que s'estableix en la llei ha de

traduïrse, entre altres coses, en més eficàcia i en un es

talvi de despesa pública.

En aquesta llei es defineixen dues grans institu

cions que refonen les competències estatals i de la Segure
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tat Social, acabant així amb la multiplicitat d'administra

cions paralel.les: l'Institut Català de la S,alut i l'Insti

tut Català d'Assistència i &erveis Socials. A aquest 6ltim

li correspon la gestió de:

art. 5.1, les prestacions d'assistència social i els

serveis socials de la Seguretat Social

les prestacions d'assistència social i els

serveis socials de la Generalitat

les activitats que determinin els plans d'a�
tuació social així com les que siguin ordena

des pel Consell Executiu i pel Departament de

Sanitat i Seguretat Social

Aquesta. llei també possibili ta la descentrali tza

c í.ó cap s. Le.s. entitats locals:

art. 5.3, la gestió de l'assistència i dels serveis so

cials bàsics es pot encomenar a les entitats

locals, les quals han d'actuar en virtud del

conveni o de concert amb l'Institut Català

d'Assistència i Serveis Socials o bé per de

legació d'aquest i, en tot cas, sota el seu

control.



-330-

2.2. RECURSOS FINANCERS

Per acomplir aquestes competències que els venen

marcades per la llei, la Generalitat i les Corporacions Lo

cals precisen d'uns ingressos que els proporcioni suficièn

cia financera i l'autonomia corresponent, sense entrar en

competència amb la sobirania tributària que correspon ex

clusivament a l'E.stat, en base a l'art. 133 de la Constitu

ció.

Pel que fa a la Generalitat, aquesta normativa

ve regulada a l'art. 157 de la Constitució, que enumera els

recursos de les Comunitats Autònomes. L'Estatut també reIa

ciona la constitució de l'hisenda de la Generalitat al seu

art. 44.

Per les diputacions i ajuntaments, la Constitució

estableix:

art. 142, les hisendes locals hauran de disposar dels

mitjans suficients per a l'exercici de les

funcions que la llei atribueix a les Corpora

cions respectives, i es nodriran fonamental

ment de tributs propis i de la participació

en els de l'Estat i en els de les Comunitats

Autònomes.

El desenvolupament d'aquest article de la Consti

tució està pendent de l'aprovació de la nova Llei Regulado
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ra de les Bases del Règim Local que, en el títol VIII- del

seu projecte, contempla les hisendes locals i posa les ba-

ses per una llei de finançament de les mateixes. (1)

3. MARC CONCEPTUAL

3.1. ORGANISMES PÚBLICS PROVEIDORS DE SERVEIS SOCIALS

Les institucions públiques representatives de

l'activitat d'aquest sector en el camp dels serveis socials

a Catalunya són: la Gene�alitat, les diputacions i els ajun

taments, donat el caràcter indiscutible, que la llei els hi

La característica comú d'aquests organismes és,

otorga, de vetlladores del benestar comunitari.

en l'àmbit dels serveis socials, la seva doble finalitat:

la prestació de serveis i el finançament d'altres institu-

cions que actuen en aquest àmbit.

L'anàlisi dels seus pressupostos, en el grau de

desagregació que la informació hi està continguda o en la

mesura que s'ha pogut desagregar "a posteriori", dona raó

puntual del destí dels diners públics dirigits a les acti-

vitats pròpies de l'àmbit.

(1) Un desenvolupament de la possibilitat de finançar els
Serveis Personals mitjançant un impost local sobre la
renda, que s'enmarca en la Llei 24/1983, de 21 de de
sembre, i en la futura llei de finançament de les hi
sendes locals, està contingut en la Tesis Doctoral de
N. BOSCH. Efectos económicos del impuesto local sobre
la renta. Aplicacion al caso de la hacienda local espa
ñola,Universitat de Barcelona, 1984.
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3.2. BASE INFORMATIVA

Per fer aquest anàlisi transversal de la distri-

buci6 de la despesa s'han utilitzat com a documents d'infor

maci6 bàsica els pressupostos dels anys 1981 i 1982 i, per

donar una informaci6 més acurada de la plasmaci6 dels pre�

supostos. a: ta reali tat, les memòries de l'any 1981 i informa

cions verbals sobre aquest mateix any.

Pel que fa als ajuntaments, s'ha verificat la

inexistència de documents amb la informaci6 adient. A un

estudi sobre els serveis municipals a Catalunya, basat en

enquestes realitzades als ajuntaments i realitzat pel Depar

tament de Governaci6 de la Generalitat (2), no hi figuren

dades relatives a l'activitat municipal en serveis Socials,

pel simple motiu que els municipis, en general, no van res

pondre aquesta part de l'enquesta. per altra banda, la O.M.

del 14.11.79, de normes sobre estructura pressupostària de

les Corporacions Locals, introdueix l'extructura funcional

existent als Pressupostos Generals de l'Estat per als pre�

supostos municipals i provincials, la funci6 5.3. de la

qual està dedicada als Serveis Socials, amb les següents

subfuncions:

5.3. Serveis d'assistència social

5.3.1. Assistència farmacèutica i altres atencions

a la Beneficència

(2)Els Serveis Municipals a Catalunya, Generalitat de Cata
lunya, Departament de Governacio, Barcelona, 1982.
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5.3.2. Residències d'ancians, albergs i menjadors

benèfics

5.3.3. Guarderies i llars infantils o jovenils

5.3.4. Protecció de menors

La orientació benèfico-assistencial i no de ser

veis per al benestar d'aquestes funcions, fan difícil la

plasmació idònia en el pressupost d'activitats i serveis

que s'aparten d'aquest esquema. A més, els ajuntaments de

poblacions inferiors als 5.000 habitants no tenen obliga

ció de desglosar la funció 5.3. Tot això confirma la manca

de condicions per contestar a una sèrie de qüestions estan

daritzades i homogènies per tots els ajuntaments.

Per superar aquest obstacle, s'ha fet una selec

ció de municipis de manera que en resultés una mostra sig

nificativa al màxim i que possibilités la estimació de la

despesa global per tots els municipis de Catalunya superiors

a 5.000 habitants.

3.3. PROGRAMES DE SERVEIS SOCIALS

Les activitats de serveis socials que s'inclouen

són les dirigides als grups representats pels següents pro

grames:

a) Serveis Socials d'Atenció Primària

b) Serveis d'Atenció a Disminuïts
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c) Serveis d'Atenció a la Infància i'Adolescència

d) Serveis d'Atenció a la Vellesa

e) Programes Especials de Serveis Socials

Els primers són uns serveis de base per aconse

guir un nivell mínim de benestar social. No existeix una

definició precisa d'aquest tipus de serveis socials, però

les característiques que els configuren son:

a) Constitueixen ordinàriament el primer contacte de

l'usuari amb el Sistema de Serveis Socials

b) La seva actuació està basada, a més de en l'assis

tència, en la prevenció i l'actuació comunitària

c) Són prestats prop del domicili de l'usuari

d) Estan constituïts fonamentalment per una prestació

de treball social més que per qualsevol tipus d'equi

pament (3)

Per tant, són accesibles al conjunt de la pobla

ció, d'una àrea determinada, i 'es l'origen però també l'es

talvi de moltes atencions dins de la resta de programes,

els quals constitueixen el bloc de serveis especialitzats.

El serveis socials per a disminuïts inclou les

prestacions econòmiques (periòdiques i no periòdiques),

l'atenció assistencial, rehabilitadora, ocupacional i resi

dencial, a disminuïts físics, psíquics i sensorials.

(3) ARENAS, (1983), pàg. 52.
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E.ls serveis d'atenció a la vellesa comprenen tam

bé, tant les prestacions econòmiques com els serveis per a

la Tercera Edat, tant d'esbarjo com d'assistència i de re

sidència.

Els serveis socials per a la infància i l'adoles

cència tenen sus vertents molt diferenciades:

a) els serveis dirigits a la primera infància, que es

materialitzen en beques i subvencions a guarderies

per a infants, i

b) els serveis adreçats als infants i adolescents amb

problemes socials, amb finalitat no només assisten

cial i residencial sino també previsora front a la

marginació i la delinqüència

Els Programes Especials de serveis socials englo

ben una diversitat d'atencions a marginats socials i toxi

còmans, tant ajudes individuals de mera subsistència com

atencions assistencials, rehabilitadores, ocupacionals i

residencials. Els diferents programes de suport van dirigits

a: alcoholics, drogadictes, famílies necessitades, tran

seünts, minories ètniques i persones soles.

Aquest grup de serveis té, comparat amb els de

més programes, poca consistència. A part de serveis molt

específics i poc quantiosos, la major part de prestacions

van dirigides a tot el conjunt. Per altra part, la informa
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ció no es troba tant desagregada com per poder arribar a

l'estudi detallat de cada subprograma, per això s'han confi

gurat i tractat en dos blocs:

a) Toxicomanies

b) Marginació Social

El primer engloba l'atenció a les drogodependèn

cies i el segon a la resta de serveis.

3.4. DEPENDtNCIA DELS CENTRES l ACTIVITATS

La naturalesa jurídica o depèndència efectiva

dels centres, serveis i activitats que són finançats pels

pressupostos d'aquests organismes s'agrupan en:

a) centres depenents de la Generali tat

b) centres depenents de les diputacions

c) centres depenents dels ajuntaments

d) centres depenents d'entitats privades sense afany

de lucre

L'últim grup és el que comprèn una tipologia més

diversa de centres: associacions, cooperatives, patronats,

fundacions.

L'identificació de les institucions, centres,

serveis, etc., que figuraven com a centres de despesa, s'ha

realitzat bàsicament per mitjà de l'Arxiu de Centres de Ser
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veis Socials, de la Direcció General de Serveis Socials de

la Generalitat (4).

3.5. REGIM DE SERVEIS

Per analitzar l'assignació de la despesa segons

el tipus de serveis que presten els centres, aquells s'agru

pen en:

a) activitats i serveis diürns, i

b) serveis residencials

Els primers engloben la despesa per activitats

i atencions assistencials de centres de dia, guarderies,

menjadórs, etc. Els segons recullen tot tipus de residències

(assistides i no assistides) i albergs.

3.6. TIPOLOGIA DE LES AJUDES l SUBVENCIONS

El finançament d'activitats alienes es contem-

plen enquadrades en els següents conceptes:

a) ajudes individuals (periòdiques i no periòdiques)

b) subvencions d'explotació

c) transferències de capital

El primer recull les ajudes i prestacions conce

(4) Generalitat de Catalunya, Arxiu de Centres de Serveis
Socials. D.G.S.S. (en procés d'elaboració)

- Serveis i Equipaments per als disminuïts físics a Cata
lunya� D.G.S.S. Barcelona 1980._

- Serveis i Equipruoents per als disminuïts psíquics a Cata
lunya, D.G.S.S.�arcelona, 1980.

- Serveis i Equipaments per a la Vellesa a Catalunya,
D.G.S.S., Barcelona 1980.
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, ,

,

dides a títol personal, sigui per la condició o activitat

del subjecte o per necessitats personals o familiars.

Les subvencions d'explotació inclouen les ajudes

per tot tipus de despeses corrents, tant específiques com

de cobertura de dèficits globals i despeses per activitats.

L'últim concepte, les transferències de capital,

fa referència tant a la inversió en nous centres com a l'arn

pliació o millora dels existents, així com a l'equipament

de tots ells.

Quadre 5.1.

DESPESA PUBLICA EN SERVEIS SOCIALS A CATALUNYA

Organismes Import
(milions)

Direcció General de Serveis Socials 6.480

Serveis Socials de la Seguretat Social 2.115

Ajudes de la Seguretat Social a disminuïts 839

Diputacions 2.736,7

Ajuntaments (de poblacions superiors 2.600
a 5.000 habitants)

Font: �laboració �ròpla.
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Quadre 5.2.

DESPESA PUBLICA CONSOLIDADA DE SERVEIS SOCIALS A CATALUNYA

Import
(milions)

% %

agregat

Direcció General de Serveis Socials 6.480 45,8

Serveis Socials de la Seguretat Social 2.115 14,9 66,6

Ajudes de la Seguretat Social a Disminuïts 839 5,9

Diputacions 2.736,7 19,3

Ajuntaments (de poblacions superiors als 2.000 14,1
5.000 habitants)

14.170,7 100

F on t : El a bor ac i ó Fi r o pla. '

4. ANALISI DE LA DESPESA

4.1. DESPESA PER ORGANISMES

De l'estudi dels pressupostos dels organismes ana

litzats, s'obté la dedicació global a l'àmbit dels serveis

socials (quadre 5.1). Però per coneixer l'aportació real

cal consolidar els pressupostos deduïnt les transferències

que els organismes han realitzat entre ells, operació que

la informació disponible no permet realitzar. A més, com

s'ha assenyalat a l'apartat 3.2, no s'inclouen els ajunta-

ments de poblacions inferiors a 5.000 habitants.
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En l'anàlisi desagregat de cada un dels organis

mes s'ha apreciat que els principals receptors de transfe

rències són els ajuntaments. Així doncs, en base a la in

formació proporcionada per les subvencions del Fons d'Assis

tència Social (FAS) als ajuntaments, s'ha fet l'estimació

global per als ajuntaments de més de 5.000 habitants, que

les transferències rebudes tenien un volum aproximat de 600

milions de pessetes.

Al quadre 5.2, deduïnt el que s'acaba d'esmentar,

es plasma el total, la composició i les quotes de partici

pació de tots el organismes. Com es pot apreciar, la part

més important de finançament està a càrrec de la Generali

tat, en les seves dues vesants: la Direcció General de Ser

veis Socials, la més important, i els Serveis Socials de

la Seguretat Social. Pel que fa a la dedicació dels ajunta

ments, cal tenir present les observacions de l'apartat 4.1.3

respecte a un tipus d'aportació en espècie.

En base a la informació proporcionada per l'es

tructura dels pressupostos de la Generalitat i de les dipu

tacions i les dades aconseguides dels ajuntaments, en el

quadre 5.3 es detalla en quina proporció cada organisme gas

ta en serveis socials de gestió pròpia i en ajudes indivi

duals i serveis socials aliens.

Com es desprèn de l'esmentat quadre, en conjunt

el pès del finançament d'activitats alienes és superior,



-341-

encara que s'aprecien disparitats de diferent signe entre

els organismes; mentre la Generalitat es presenta com a

finançadora, les diputacions i els ajuntaments es mostren

més com a entitats prestadores de serveis (5).

4.1.1. Generalitat

Els serveis socials contemplats són, exclusiva-

ment, els assignats a la Direcció General de Serveis Socials

en el moment del traspàs d'aquests serveis a la Generalitat

de Catalunya.

El decret de transferències de serveis de l'Estat

a la Generalitat en matèria de Sanitat i Serveis i Assistèn

cia Social és del 31.7.80, i el pressupost de la Generalitat

de l'any 1982 és el primer que reflecteix aquestes transfe

rències, presentant la participació d'aquests serveis que

mostra el quadre 5.4.

Aquesta composició correspon al pressupost de la

Generalitat aprovat pel Parlament, modificat en les dades

del pressupost de Serveis Socials de la Seguretat Social

(5) A les xifres de la Generalitat s'han descomptat les des
peses d'ordenació territorial dels serveis socials, tant
de la Direcció General com de la Seguretat Social, a les
dels ajuntaments no s'han exclòs els 600 milions trans
ferits de les altres entitats, perquè no es pot discer
nir a quin tipus de servei han anat a raurer.
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realment aprovat i transferit i incrementat amb la partida

d'Ajudes a Disminuïts, prestació econòmica de la Seguretat

Social no acceptada per la Generalitat amb la resta de trans

ferències, gestionada l'any 1982 directament per l'INSERSO.

Quadre 5.3.

FINANÇAMENT PUBLIC DE SERVEIS SOCIALS PROPIS l ALIENES

Serveis Socials propis Ajudes individuals 1 Serveis
Socials aliens

Import
(milions) % sltotal

Import
(milions) % sl total

Generalitat 1.504 17,6 7.052 82,4 100 %

Diputacions 2.433 88,9 303,7 11, 1 100 %

Ajuntaments 1.692,5 65,1 907,5 34,9 100 %

5.629,5 43 8.263,2 57 100 %

Font: f.laboraci6 �ropla.
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Quadre 5.4.

ELS SERVEIS SOCIALS EN EL PRESSUPOST DE LA GENERALITAT. ANY 1982

Import % s/total % s/total % agregat
(milions) Generali tat Dep�rts Sanitatl • OCla

Pressupost Generalitat 245.859 100

, , Departament de Sanitat 121.892 49,3 100

i Seguretat Social

, , Direcció General de 6.480 2,8 5,3
Serveis Socials

, , Serveis Socials de 2.115 0,9 1,7 7,7
la Seguretat Social

Ajudes de la Seguretat Social a 839 0,3 0,7
Disminuïts (INSERSO)

Font: Pressupost de la Generalitat de Catalunya i les seves entitats aut5nomes per a 1982,

Pressupost dels Serveis Socials de la Seguretat Social per a 1982 ,

i elaboració pr opi a. '

L'elevada participació del Departament de Sani-

tat i Seguretat Social ve motivada pel volum de traspassos

rebuts en comparació amb altres Departaments. La minúscula

xifra que correspon a Serveis Socials també es veu afecta

da per aquesta conjuntura, el que li augura una escassísi

ma participació quan, acomplerts tots els traspassos, el

pressupost de la Generalitat presenti una estructura esta

ble (6).

(6) Donat que per l'any 1984 s'ha prorrogat el pressupost
del 1983, no és possible una actualització que confir
mi i reflecteixi exactament aquest extrem.
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Quadre 5.5.

CLASSIFICACIO ECONOMICA DEL PRESSUPOST DE SERVEIS SOCIALS DE LA GENERALITAT

ANY 1982

Import
(milions) % % agregats

OPERACIONS CORRENTS

Remuneracions de personal 1.645 17,4

Compra de bens corrents l de serveIS 665 7,1 88,4

Tranfer�ncies corrents 6.031 63,9

OPERACIONS DE CAPITAL

Inversions reals 72 0,8

Transfer�ncies de capital 1.021

9.434
10,8

100

11,6

Font: Pressupost de la Generalitat 1982. Pressupost de la Seguretat Social 1982

i �1�boraci6 propia •.

El quadre 5.5. mostra la classificació econòmi

ca dels 9.434 milions de despesa en Serveis Socials. La dis

tribució del pressupost entre operacions corrents i opera-

cions de capital demostra una significativa preponderància

del primer tipus de despeses. Aquesta particularitat, però,

no és exclusiva de l'àmbit dels serveis socials, com es pot

veure en el quadre 5.6 on es compara amb els pressupostos

de l'Estat i de la Generalitat, però allà és on el desequi

libri és més accentuat.
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Quadre 5.6.

COMPARACIO ESTRUCTURA ECONOMICA PRESSUPOSTOS DE L'ESTAT l PRESSUPOST GENERALITAT

ANY 1982.

Operacions corrents Operacions de capital Pressupost total

Estat 75,0% 25,0% 100%

Generalitat 78,5% 21,5% 100%

Serveis Socials 88,4% 11,6% 100%

Font: Pressupostos Generals de l'Estat, Pressupostos de la Generalitat, Pressupostos

de la Seguretat Social 1982 i elaboraci6 �ropia.·.

Del quadre 5.5. també es desprèn que les transfe

rències són, en molt, la part més important del pressupost,

doncs quasi un 75% dels recursos destinats a serveis es tra

dueixen en subvencions.

Aquestes partides del pressupost, desagregades

per tipus de subvenció i per dependència dels centres recep

tors, com es veu al quadre 5.7, demostren que les ajudes in

dividuals, o subvencions pel manteniment de rendes, són el

volum més important del capítol de transferències, deixant

una limitada participació a les subvencions per funcionament

i per equipaments i construcció.

ts de destacar també que, mentre les Entitats

Privades no Lucratives reben quasi la quarta part de les

subvencions, els ajuntaments no arriben ni al 9%. Aquest
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biaix rau, entre altres motius, a la menor ajuda als serveis

primaris, (com es veurà a continuació), que serien cana-

litzats pels ajuntaments i a que molts d'aquests organismes

no atenen directament alguns o cap dels serveis especia-

li tzats.

Quadre 5.7.

COMPOSICIO DELS CAPITOLS DE TRANSFERENCIES DEL PRESSUPOST DE SERVEIS SOCIALS DE LA

GENERALITAT. ANY 1982

Ajudes Subvencions Transferències Total
Individuals d'explotació de capital (milions)

destinataris (milions) (milions) (milions) %

Individus o Famílies 4.722 4.722 66,9

Corporacions Locals 349 236 585 8,3

Entitats Privades no 960 785 1. 745 24,8
Lucratives

4.722 66,9� 1.309 16.6% 1.021 14,5% 7.052 100

Font: Pressupost de la Generalitat 1982, Pressupost de la Seguretat Social 1982

i �laboració propla� .

Les transferêricies tamb� es poden distingir

entre aquelles que es concedeixen per situacions de carèn

cia continuada, o ajudes periòdiques, i aquelles que es con

cedeixen per atendre situacions excepcionals i �esporàdiques.

Les primeres inclouen les beques i pensions individuals a

vells, malalts i disminuïts; les segones engloben la resta
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d'ajudes individuals i totes les subvencions i transferèn-

cies a centres.

Quadre 5.8.

DISTRIBUCIO DE LES TRANSFERENCIES DE LA GENERALITAT PER PROGRAMES DE SERVEIS SOCIALS

EN AJUDES PERIODIQUES l NO PERIODIQUES. ANY 1982.

Ajudes periòdiques
(milions)

Ajudes no periòdiques
(milions)

Total

(milions) %

Disminuïts 1.059 24,7% 1.263 45,8% 2.322 32,9

Vellesa 2.233 52,0% 636 23,1% 2.869 40,7

Primera 169 6,1% 169 2,4
Infància

Infància l

Adolescència 153 5,5% 153 2,2

Programes
Especials 1.001 23,3% 413 15,0% 1.414 20,0

Atenció
Primària 125 4,5% 125 1,8

4.293 60,9% 2.759 39,1% 7.052 100

Font: Pressupost de la Generalitat 1982, Pressupost de la Seguretat Social 1�82,

i elaboraci6 �ropia•.

Segons aquesta diferenciació, i com es desprèn

del quadre 5.8, les ajudes p e r íòd
í

que s , totes elles a indi-

vidus, (amb sentít de prestació econòmica de previsió . i

no de servei), representen més del 60, del total i es diri

ge ixen prioritàriament a la vellesa.
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Descomptades les despeses d'ordenació territorial

dels serveis socials, tant de la Direcció General com de la

Seguretat Social, la despesa d'acció directa en favor dels

diferents grups de beneficiats per part de cada un dels

agents que depenen de la Generalitat, es distribueix com

mostre el quadre 5.9.

Quadre 5.9.

DISTRIBUCIO DE LA DESPESA DE LA GENERALITAT PER PROGRAMES DE SERVEIS SOCIALS. ANY 1982

Dir. Gral. Serv. Soc. Ajudes de la Seg. Total
Ser. Socials Seg. Social Soc. a disminuïts Serveis Socials
(milions) (milions) (milions) (milions) %

Disminuïts 1.069 527 839 2.435 26,5

Vellesa 2.865 930 3.795 44,3

Primera
Infància 471 471 5,5

Infància 1

Adolescència 227 227 2,7

Programes
Especials 1.467 1.467 17,1

Atenció
Primària 161 161 1 ,9

6.260 73,2% 1.457 17,0% 839 9,8% 8.556 100 %

Font: Pressupost de la Generalitat 1982, Pressupost de la Seguretat Social 1982

i elaboració pr-op i a,'. .
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La Direcció General cobreix el 73% mentre els

Serveis Socials de la Seguretat Social, degut a la seva de

dicació a dos programes solament (disminuïts i vellesa),

cobreixen el 17% (27% amb les Ajudes a Disminuïts).

L'atenció a la vellesa és l'activitat que dispo

sa de més recursos, amb molta ventat ja respecte a les demés

activitats. Cal assenyalar que els Serveis d'Atenció Primà

ria és un programa de nova creació, el que fa que el seu

,

pes relatiu sigui molt petit.

4.1.2. Diputacions

Les diputacions catalanes tenen assumit un paper

important en el camp dels serveis socials. Es caracteritzen

pel predomini d'institucions polifacètiques, pròpies o a ni

vell de molt compromís, amb dimensions econòmiques importants

que en algun cas fan molt difícil, o fins i tot impossibili

ten, la manipulació de determinats elements pressupostaris

i la imputació dels seus costos a les diferents activitats

de la institució.

Aquest fet s'ha traduït en:

a) la necessitat d'utilitzar algunes variables

que condicionen el nivell de les despeses,

per tal de fer un desglòs aproximat d'uns

tipus de despeses conjuntes per tots els pro

grames afectats. Aquestes variables son: el
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nombre de beneficiaris dels serveis, amb dis

tinció entre règim diürn i règim residencial,

i el personal que atén els serveis, distin�

gint diferents regims de sou segons tipus de

treball.

b) la no inclusió dels serveis dedicats a dismi

nuïts profunds internats en centres sanitaris.

Per homogeneitzar l'estudi s'ha inclòs la mateixa

tipologia de serveis socials que en la Generalitat.

La despesa dedicada a l'àmbit dels serveis so

cials per part de les diputacions catalanes és molt variada,

situant-se de promig en un 12,8% del pressupost total, però

la franja va d'un 7,6% a un 31,1%.

Aquesta dotació global s'eleva a 2.736,7 milions

de pessetes per a l'any 1981.

El quadre 5.10. presenta la classificació econò

mica d'aquestes despeses i es pot apreciar que quasi un 93%

es dedica a operacions corrents restant un 7% per a les de

capital. El capítol de personal absorbeix la part més impo�

tant, mentre les transferències només reben un 11% del to

tal (7,8% les corrents i 3,3% les de capital).

D'aquest 11% del pressupost de despeses dedicat

a transferències,desagregat per tipus de subvenció i per

dependència dels centres receptors, com es veu al quadre
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5.11, els ajuntaments en reben la part més important. En

aquest cas les ajudes individuals són les menys afavorides.

Quadre 5.10.

CLASSIFICACIO ECONOMICA DEL PRESSUPOST AGREGAT DE SERVEIS SOCIALS DE LES DIPUTACIONS

ANY 1981.

Import
(milions) % % agregat

Operacions corrents

Remuneracions de personal 1.714 62,6

Compra de bens corrents i de serveIS 613 22,4 92,8

Transferències corrents 214,7 7,8

Operacions de capital

Inversions real s 106 3,9

Transferències de capital 89 3,3 7,2

2.736,7 100

Font: Pressupost de les Diputacions 1981 l elaboració pròpia.

El.capitol de transferêncies corrents no presen

ta una estructura homogênia a les quatre diputacions, sino

que demostra una política molt particular de cada una

d'elles, tant pel que fa a les quantitats assignades (l'alí

quota del 7,6% que reflecteix el quadre 5.10 de classifi-

cació económica respon a una banda que oscil.la entre el
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1,7 i el 15%) com als receptors de les mateixes (mentre

unes no destinen recursos a les ajudes individuals i fami

liars, d'altres apenes subvencionen als ajuntaments).

Quadre 5.11.

COMPOSI CIO DELS CAPITOLS DE TRANSFERENCIES DEL PRESSUPOST AGREGAT DE SERVEIS SOCIALS

DE LES DIPUTACIONS. ANY 1981

destinataris

Ajudes
Individuals

(milions)

Subvencions

d'explotació
(milions)

Transferències

de capital
(milions)

Total

(milions) %

Indiv. o Famil. 37,4 37,4 12,3

Municipis 113,8 87,0 200,8 66,1

Ent. Privades no Lucratives 63,5 2,0 65,5 21,6

37,4 12,3% 177 ,3 58,4% 89,0 29,3% 303,7 100%

Font: Pressupost
,

de les Diputacions, 1981 elaboració
,

1 memorles 1 propla.

La despesa en favor dels diferents grups de bene-

ficiats es distribueix com mostra el quadre 5.12. En ell es

veu que els Programes Especials, els d'activitats més dis-

perses, són els menys afavorits, mentre que els demés es re

partirien bastant equilibradament la participació si no fos

per una accentuada preferència pel programa d'Infància i :

Adolescència per part duna de les quatre diputacions.

Un 45% de despeses són esmerçades en serveis diürns

i el 55% restant en serveis residencials. El cost més ele--
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vat d'aquests últims fa que les proporcions no expresin el

nivell de prestació sino, només una distribució de la des-

pesa.

Quadre 5.12.

DISTRIBUCIO DE LA DESPESA DE LES DIPUTACIONS PER PROGRAMES

DE SERVEIS SOCIALS. ANY 1981

Import
(milions) %

Disminuïts 564,5 20,6

Vellesa 874,5 32,0

Primera Infància 222,3 8,1

Infància i Adolescència 949,2 34,7

Programes Especials 126,3 4,6

2.736,7 100%

Font: Pressupost i Memòria de les Diputacions i elabora�

ció pròpia.

4.1.3. Ajuntaments

L'anàlisi del pressupost de despeses dels ajunta

ments presenta unes característiques i una problemàtica molt

variada, que tenen l'origen en un conjunt de circumpstàn-

cies internes i externes, tipificables i no tipificables,

lògiques i ilògiques, que fan a cada ú un cas únic.
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Com s'ha vist a l'apantat 2.1, la Llei de Règim

Local atribueix escases obligacions als municipis en matè

ria de serveis socials, i menys si atenem a la seva acep

ció moderna, es a .dir, en l'orientació de benestar i no en

el sentit de beneficència. Però, evidentment, el municipi

és un lloc d'observació idoni per adonar-se, veure i se

guir de prop el desenvolupament de les necessitats socials,

degut al grau de proximitat al ciutadà. �s aquesta vivència

immediata el que l'empenyen la realització de l'acció so

cial.

Arrel d'això, en la formació de la despesa muni

cipal en serveis socials es posen de manifest estructures

conflictives que permeten fer les següents consideracions:

- S'aprecia una antagonia entre la rígida estructura

pressupostària i l'actuació de cada dia, que no res

pon a cap esquema concret sino a una realitat canviant

i, moltes vegades improvisada. Això fa que aquesta no

pugui ser plasmada "tal qual" en el document pressu

postari i s'hagin d'utilitzar mecanismes per fer ca�

bre "a on sigui" o "com sigui" aquelles realitzacions

no només volgudes sino, moltes vegades, necessàries.

- En consequència, les partides del pressupost no de

mostren les intencions volgudes o obligades, o una

combinació de las dues, perquè la informació bàsica

necessària no està enterament continguda en les dades
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històriques que poden servir, i de fet serveixen, de

referència en la confecció d'un nou pressupost.

- Es important també la col.laboració municipal en ac

tivitats socials, en pla de cooperació amb altres or

ganitzacions de la vida ciutadana local, que comporta

una sèrie de prestacions en espècie dificilment quan

tificables o dificilment segregables del context en

el que estan situades. Amb això es fa referència con

creta a: locals o edificis propietat de l'Ajuntament

i cedits gratuïtament com a centre d'activitats, ser

veis de manteniment dels esmentats habitacles (llum,

aigua, telèfon, calefacció, neteja, etc.), temps la

boral, parcial o total, d'algun funcionari municipal

(conserge, assistent social, administratius, etc.),

mobiliari i maquinària (taules, cadires, màquines

d'escriure, ordinador, etc.), material d'oficina, re

paracions (petites factures, utilització de la briga

da municipal, etc.), exempció de taxes municipals

(brossa, clavegueres, llicència d'obres, plusvàlua,

etc.).

Una comptabilitat anàlítica, tant indispensable

pel control de la eficiència en l'assignació de re

cursos, traduïria aquest problema en una simple mecà

nica comptable-administrativa.

- Com es pot apreciar, aquesta font d'aportació munici
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pal és prou important dins del volum més aviat reduït

en que es mouen els serveis socials locals. En molts

cassos es podria afirmar que la contribució bàsica de

l'Ajuntament no és pas la xifra pressupostada i liqui

dada sinó precisament aquesta xifra de difíàil avalua

ció.

La majoria dels ajuntaments no disposen d'un inventa

ri actualitzat de locals i edificacions pe la seva

propietat i, per tant, no és possible disposar d'una

llista de la seva dimensió i característiques; això

incideix en la impossibilitat de la valoració i quan

tificació, en termes de cost oportunitat, de l'apor

tació en espècie.

- Es posa de manifest una gran confusió al esmentar la

naturalesa jurídica dels centres amb participació mu

nicipal. A vegades es fan constar centres com a pro

pis de l'Ajuntament quand pertanyen a un Patronat o

Institut Municipals que, si bé existeix un control

per part dels organs d'administració de l'Ajuntament,

a efectes jurídics és una persona independent. Aques

ta imprecisió en la nomenclatura jurídica pot conduir

a situacions tals com que un centre disfruti de més

d'una subvenció d'un mateix organisme i pel mateix

concepte.

- Un altre punt és que, a conseqüència del criteri pres
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supostari tant estricte que existeix, les ajudes, sub

vencions o donatius extraordinaris, s'apliquen per ""

cobrir necessitats socials però s'escapen tant de la

constància com del control comptables. Al no quedar

reflectides numèricament aquestes quantitats impossi

bilita la comparació homogènia de les xifres pressu-

postades amb "les aplicacions reals r.ealitzades durant

l'exercici.

En un altre ordre de coses, però que també afecten a

la claretat i veracitat de la informació pressupostària,

cal assenyalar:

La mescla dels conceptes sanitaris i de serveis so-

cials en el pressupost tradicional de les Corporacions

Locals, amb clar predomini dels primers sobre els s�

gons, comporta una manca de claretat per separar els

uns dels altres.

- De fet, fins a l'exercici de 1980 les Entitats Locals

no han estat obligades a estructurar els seus press�

postos ajustant-se a la nova normativa que estableix,

al igual que el sistema vigent des del 1968 per als

Pressupostos Generals de l'Estat, la doble classifi-

cació econòmica-funcional (7), el que permet donar a

cada aplicació pressupostària un lloc precís en base

(7) Ordre de 14.11.79, del Ministeri d'Administració Terri
torial, que aprova l'estructura dels pressupostos i dic
ta instruccions per a la seva formació.
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a aquestes dues coordenades.

Aquesta novetat, lligada amb tota la problemàtica

comentada, suposa una dificultat no superada para

l'exercici 1981 que fa que en la pràctica no es dis

posi de les partides de serveis socials, tant pressu

postades com liquidades, en la forma econòmica-fun

cional que facilitaria la informació estadística i

operativa.

- La inmersió en aquesta normativa presupostària és bà

sica, ja que dóna la pauta per aconseguir la homoge

neització necessària per fer agregacions de xifres

fiables i arribar a sèries estadístiques que demostrin

el comportament i la trajectòria reals dels recursos

destinats als serveis socials.

Metodologia utilitzada en la selecció de la mostra de municipis

Devant la impossibilitat d'estudiar els 800 muni

cipis catalans i ni tant sols els 200 de més de 5.000 habi

tants, s'ha realitzat una selecció que servirà de base per

a una estimació global. La metodologia utilitzada és la se

güent:

1er.) Determinació de variables que poden condicionar el

volum de recursos a nivell comarcal i a nivell lo

cal.
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2on.) Combinació d'aquestes variables per tal de formar

grups de municipis amb un grau elevat d'homogenei�

tat.

3er.) Elecció dels municipis més coincidents amb les ca-

racterístiques mitjanes del grup, com a representa

tius de cada un d'ells.

L'índex més genèric per distingir grups de comar

ques amb nivell i tipus de despesa semblants, és el desenvo-

lupament industrial, econòmic i soéiàl. que ha portat a agru

par les 38 comarques catalanes en" tres blocs:

que formen la Regió I)

a) comarques amb influència directa de Barcelona (les

b) comarques de muntanya (8)

c) la resta de comarques de Catalunya

L'altra índex utilitzat a nivell comarcal és la

renda familiar disponible. Amb aquesta renda comarcal i la

mitjana de cada grup de comarques abans formats, aquestes

s'han descomposat en dos blocs:

1) comarques amb renda familiar superior a la mitjana

2) comarques amb renda familiar inferior a la mitjana

D'aquest desglòs hanresul tat sis nous tipus o

grups de comarques.

(8) Al moment de realitzar l'estudi no s'havia aprovat la
Llei2/1983, de 3 de ·rvlarç , d'alta Muntanya, que agru
pa les comarques amb aquestes caracterstiques.
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Agrupant els municipis de les comarques perta-

nyents a cada bloc resultant del procès anterior aplegats

per estrats demogràfics, dóna teòricament 36 grups de muni

cipis, en la pràctica 21 perquè no tots els diferents es-

trats de població estan representats en cada grup.

S 'ha calculat el creixement demogràfic mi tjà dels

últims cinc anys (del cens de 1976 al de 1981) de cada un

dels 21 grups de municipis i, finalment, s'ha escollit el

municipi o municipis (un o dOs) amb creixement més proper

al mitjà del grup (9).

El resultat és una mostra de 32 ajuntaments, els

que es relacionen a continuació, que representen un 25% del

total de municipis majors de 5.000 habitants de Catalunya:

Badalona, Barcelona, Berga, Canovelles, Centelles, Es-

parraguera, Esplugues de Llobregat, La Garriga, Girone

lla, L'Hospitalet de Llobregat, LLeida, Manlleu, Moll�

rusa, Mollet, Montblanc, Montgat, Olesa de Montserrat,

Parets, Premià de Dalt, Puig-reig, Rubí, Sabadell, Sant

Cugat del Vallès, Sant Just Desvern, Sant Sadurní d�Anoia

(9) A l'annex s'enumeren i agrupen les 38 comarques de Cata

lunya segons els tres blocs de desenvolupament indus-
-

trial, econòmic i social, i el nivell de renda familiar,
indicant el nombre de municipis per estrats de població
i el creixement demogràfic mitjà de cada grup resultant,
en el quinqueni 1976-81.
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Santa Coloma de Gramanet, Tarragona, Terrassa, Torelló,

El Vendrell, Vic, Vilafranca del Penedés.

La representació obtinguda del conjunt de munici

pis de Catalunya per cada un dels índexs descrits és:

desenvolupament industrial, econòmic i social

· municipis de comarques de l'àrea d'influència de Bar

celona: 30%

· municipis de comarques de muntanya: 40%

· municipis de la resta de comarques: 20%

- nivell de renda familiar

· renda alta i mitja: 25%

· renda baixa: 25%

- tamany de la població

• municipis de 5.001 a 10.000 habitants: 20%

• 10.001 25.000 20%

• 25.001 100.000 20%

• 100.001 250.000 100%

• 250.001 500.000 100%

,

de 500.000 100%• mes

- creixement demogràfic

· els municipis escollits responen al creixement demo-
,

gràfic més proper a la mitja de cada grup, el que fa

que les despeses en serveis socials tinguin menys pos

sibilitats d'estar influenciades a l'alça per un

"boom" desmesurat o a la baixa pel factor despoblació.
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Anàlisi dels municipis seleccionats

L'estudi realitzat als ajuntaments enmarcats per

aquestes caracterís_ tiques permet donar els resul tats que a

continuació es descriuen, i que serveixen d'informació base

per a les posteriors estimacions globals.

Els ajuntaments gasten en serveis socials un pro

mig del 2,7% del pressupost ordinari, que varia atenent al

tamany de la seva població, com mostra el quadre 5.13.

Cal, però, fer esment altra vegada del conjunt

de serveis i despeses no registrats com a tals serveis so

cials que, per tant, no estan inclosos en aquests percen

tatges.

Destaca la participació més elevada en les pobla

cions d'una certa importància (de 25 a 100 mil habitants),

tamany més adient pel control i l'actuació municipals que

les de tamany superior, però on ja es manifesten inquietuds

i necessitats socials superiors a les poblacions més petites.

En la distribució que els ajuntaments fan d'aquest

pressupost entre els programes que s'estudien, (quadre 5.14)

es manifesta una clara preponderància del programa dirigit

a la Primera Infància, amb una notable diferència amb el

que es situa en segon lloc en importància -atenció a la ve

llesa- i amb la resta.
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Quadre 5.13.

PARTICIPACIO DELS SERVEIS SOCIALS EN EL PRESSUPOST

ORDINARI MUNICIPAL.

% s/total pressupost

Municipis de 5.001 a 10.000 hab. 2,8

, , 10.001 a 25.000 , , 2,4

, , 25.001 a 100.000 , , 3,9

, , 100.001 a 250.000 , , 3,5
,

de 100.000 3,8, , mes

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades

pels Ajuntaments consultats.

Quadre 5.14

DISTRIBUCIO PERCENTUAL DE LA DESPESA MUNICIPAL PER

PROGRAMES DE SERVEIS SOCIALS

%

Disminuïts 12,4

Vellesa 23,1

Primera Infància 39,2

Infància i Adolescència 11,3

Programes Especials 8,7

Atenció Primària 5,3

100%

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades pels
Ajuntaments consultats.
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Quadre 5.15.

DISTRIBUCIO PERCENTUAL DE LA DESPESA MUNICIPAL EN

SERVEIS SOCIALS SEGONS ELS DESTINATARIS

% Inclòs
Barcelona

% Exclòs
Barcelona

Individus o Famílies 5,8 16,1

Ajuntament (autofinançament) 86,1 65,1

Entitats Privades no Lucratives 8,1 18,8

100% 100%

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades pels

Ajuntaments consultats.

El quadre 5.15 mostra les persones, activitats i

centres perceptors d'aquests recursos municipals, agrupats

segons la seva dependència amb una doble presentació: su-

mant i restant Barcelona, donat que l'organització de l'Area

de Serveis Socials d'aquell ajuntament provoca un canvi im

portant en les quotes de distribució entre els grups de peE

ceptors.

L'explicació de la diferència entre ambdues infor

macions rau en que fora de Barcelona l'ajuda a la persona

sense passar per cap servei és molt superior, el que té el

perill de ser més benèfic i menys social. L'àmplia estructu

ra dels serveis socials municipals de Barcelona també es .

reflecteix en el 86,1% front al 65,1% de dedicació als ma-
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teixos ajuntaments, el que té com a contrapartida el 8,1%

front al 18,8% de subvencions a entitats privades no lucra

tives, ja que la resta d'ajuntaments tenen d'acudir 'amb més

freqüència a aquestes entitats per atendre les necessitats

socials de la població.

Amb les dades que no inclouen Barcelona s'ha fet

la distribució que presenta el quadre 5.16, on es pot apre

ciar que les despeses de funcionament s'emporten una part

molt important del total, mentre les noves instal.lacions

o el millorament de les existents tenen un pès quasi equi-

parable a les .a j ude s individuals.

Quadre 5.16.

DISTRIBUCIO PERCENTUAL DE LA DESPESA MUNICIPAL EN SERVEIS

SOCIALS PER TIPUS D'AJUDA

%

Ajudes individuals

Despeses de manteniment

Despeses d'inversió

16,1

65,1

18,8

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades pels

Ajuntaments consultats.
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Estimació global per als municipis de Catalunya de més de

5.000 habitants

Vista la importància de les despeses encobertes

o no desemborsades directament, no extranya la petita par

ticipació dels serveis socials en els pressupostos munici

pals ordinaris (2,7%) obtinguda en el grup de municipis es

tudiats.

En xifres absolutes i pel conjunt de municipis

de Catalunya de més de 5.000 habitants, aquesta despesa to

tal estimada seria, aproximadament, de 2.600 milions de pe�

setes, el que representa un dispendi per habitant de 508

pessetes.

Els quadres 5.17, 5.18 i 5.19 mostren, respecti

vament, la distribució de la despesa estimada per programes,

destinataris i tipus d'ajuda, en base als percentatges ob

tinguts sobre els ajuntaments consultats.

La mostra d'ajuntaments consultats per cada nivell

de població, també permet fer l'estimació respecte al mun

tant gastat pels ajuntaments de cada grup, la despesa mitja

na i el dispendi per habitant, que ve representat als qua

dres 5.20, 5.21 i 5.22, respectivament.

Es de destacar la despesa per habitant als munici

pis de 25 a 100 mil habitants, que corrobora el comentari

apuntat en analitzar la participació dels serveis socials

en el pressupost ordinari dels ajuntaments.
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Quadre 5.17.

DESPESA MUNICIPAL ESTIMADA PER PROGRAMES DE SERVEIS

SOCIALS.

Import
(milions) %

Disminuïts 322,5 12,4

Vellesa 600,5 23,1

Primera Infància 1.019,0 39,2

Infància i Adolescència 294,0 11,3

Programes Especials 226,0 8,7

Atenció Primària 138,0 5,3

2.600 100%

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades

pels Ajuntaments consultats.

Quadre 5.18.

DESPESA MUNICIPAL ESTIMADA EN SERVEIS SOCIALS SEGONS

ELS DESTINATARIS

Import
(milions) %

Individus o Famílies 418,5 16,1

Ajuntament (autofinançament) 1.692,5 65,1

Entitats Privades
no Lucratives 489,0 .18,8

2.600 100%

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades pels

Ajuntaments consultats.
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Quadre 5.19.

DESPESA MUNICIPAL ESTIMADA EN SERVEIS SOCIALS PER TIPUS

D'AJUDA.
Import
(milions) %

Ajudes individuals 418,5 16,1

Despeses de manteniment 1.692,5 65,1

Despeses d'inversió 489,0 65,1

2.600 100%

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades pels

Ajuntaments consultats.

Quadre 5.20

DESPESA MUNICIPAL ESTIMADAEN SERVEIS SOCIALS PER TAMANY

DE POBLACIO.

Import total
(milions)

Municipis de 5.001 a 10.000 hab. 90,

, , de 10.001 a 25.000 150,

, , de 25.001 a 100.000 690,

de 100.001 a 250.000 360,

, , de més de 100.000 1.670,

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades

pels Ajuntaments consultats.
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Quadre 5.21.

DESPESA MITJANA ESTIMADA PER TAMANYS DE POBLACIO

Import mig
(milions)

Municipis de 5.001 a 10.000 2,0

, , de 10.001 a 25.000 3,5

, , de 25.001 a 100.000 25,0

, , de 100.001 a 250.000 50,0

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades

pels Ajuntaments consultats.

Quadre 5.22.

ptes/hab.

DESPESA PER HABITANT ESTIMADA PER TAMANYS DE POBLACIO

Municipis de 5.001 a 10.000 280

, , de 10.001 a 25.000 265

, , de 25.001 a 100.000 540

, , de 100.001 a 250.000 385

, , de més de 100.000 560

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades pels

Ajuntaments consultats.


