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El creixement inclusiu a l’Europa 2020

E
ls sistemes socials europeus s'enfronten a una 

sèrie de reptes comuns: canvis demogràfics i no-

ves estructures familiars, adaptació a un mercat 

de treball en evolució i desigualtats de renda i 

d'oportunitats entre altres reptes en un context de crisi i de 

consolidació fiscal en la majoria dels Estats membres de la 

Unió Europea (UE). En aquest context, la política social conti-

nua sent una competència fonamental dels Estats membres, 

però ha passat a ser també una competència compartida entre 

aquests i la UE per tal de fixar normes i drets mínims, així com 

d'articular programes d'acció coordinats. De fet, la cooperació 

a escala europea afavoreix la resposta a aquests reptes i millo-

ra l'acció comuna en favor de la inclusió social (Ramos i 

Sanchís-i-Marco, 2013).

En aquest context, l’estratègia Europa 2020, aprovada el juny 

del 2010, presenta tres prioritats que es reforcen mútuament: 

creixement intel·ligent, sostenible i inclusiu, capaç d'aconse-

guir alts nivells d'ocupació, productivitat i cohesió social. 

Aquest últim objectiu s’ha definit sobre la base de tres indica-

dors1: el percentatge de població en risc de pobresa després 

de transferències socials, el percentatge de població amb pri-

vació material severa i el percentatge de població que viu amb 

intensitat de treball molt baixa. La definició exacta d’aquests 

tres indicadors es mostra en l’annex. El gràfic 1 mostra els 

valors d’aquests tres indicadors per a Catalunya, l’Estat espa-

nyol i el conjunt de la zona euro tant per a l’any 2008 com per 

a la darrera dada disponible corresponent a l’any 2012. Tal 

com es pot observar, en el primer indicador relatiu al percen-

tatge de població en risc de pobresa després de transferènci-

es socials s’observa un clar increment entre el 2008 i el 2012 

tant a Catalunya com a Espanya i només de manera marginal 

en el conjunt de la zona euro. Mentre que en el primer any 

analitzat la situació de Catalunya era força similar a la del con-

junt de la zona euro, en l'actualitat se situa clarament per sobre, 

una tendència similar a l’observada per al conjunt de l’Estat. Si 

ens fixem en el que ha succeït en el segon indicador relacionat 

amb la privació material severa, la situació és encara més dra-

màtica: mentre que el punt de partida era clarament millor que 

el del conjunt de la zona euro tant a Catalunya com en el con-

junt de l’Estat espanyol, la darrera dada disponible per a Cata-

lunya és més de quatre vegades superior a l’observada per a 

l’any 2008. Un 7,4% de la població catalana no es pot perme-

tre pagar les factures de lloguer, hipoteca o serveis públics, 

1 Mesurar la pobresa és una tasca no exempta de dificultat. Con-

sulteu, per exemple, INE (2007). 
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assumir despeses inesperades o mantenir la llar adequada-

ment calenta, entre d’altres. No cal dir que aquesta situació està 

relacionada amb l’evolució del nostre mercat de treball durant la 

crisi, tal com es mostra al gràfic corresponent al tercer indicador; 

el percentatge de població que viu amb intensitat de treball molt 

baixa, malgrat que a Catalunya encara se situa per sota de la 

mitjana de la zona euro, s’ha doblat en només quatre anys.

La resposta europea per fer front a aquest augment dels ciuta-

dans en risc d’exclusió social i que no és exclusiva del nostre 

país es basa en el concepte d’inclusió activa, és a dir a aconse-

guir que cada ciutadà, però particularment aquells que es trobin 

en una situació menys avantatjada, aconsegueixen participar 

plenament en la societat, incloent-hi la possibilitat d’accedir a 

l’ocupació i a serveis socials de qualitat. En termes pràctics, 

aquest concepte s’implementa a través de polítiques orienta-

des a mantenir el nivell d’ingressos a l’hora que es pretén faci-

litar l’obtenció d’una feina. Aquest canvi d’orientació en les 

polítiques europees està fent que els diferents models de be-

nestar existents a la Unió Europea s’hagin de readequar a 

aquest nou marc per tal d’afrontar els reptes actuals (Moreno 

Marquez, 2008). De fet, en l’àmbit de la Unió Europea, les polí-

tiques contra la pobresa estan patint profunds canvis durant les 

dues últimes dècades i s’han reorientat cap a una combinació 

d’instruments dirigits a garantir un mínim d’ingressos als ciuta-

dans, alhora que a promoure la seva inserció socioeconòmica. 

Apareix també la idea d’experimentació en les polítiques soci-

als, un concepte que no és nou, però que queda recollit de 

manera expressa en l’agenda política de la Comissió Europea.

Tenint en compte aquests antecedents, la resta de l’article s’or-

ganitza de la manera següent: en primer lloc, a l’apartat següent 

s’analitza l’evolució recent de diferents indicadors relacionats 

amb les polítiques de protecció social des d’una perspectiva 

crítica. A continuació, es descriuen les iniciatives més recents 

en l’àmbit català i espanyol per promoure el que es coneix com 

a inclusió activa, posant especial èmfasi en les experiències 

més recents. L’article conclou amb una valoració de les dife-

rents alternatives de reforma en aquest àmbit tenint en compte 

els reptes a què ens haurem d’enfrontar en un futur proper.

Com es mesura la protecció social? 

Evolució durant la crisi i algunes reflexions 

sobre els indicadors més habituals

Una primera aproximació, clarament parcial, a l’anàlisi de la 

capacitat dels sistemes de protecció social per reduir l’exclusió 

social consisteix a comparar el percentatge de la població en 

risc de pobresa abans i després de transferències socials. Per 

exemple, l’any 2006 el 23,2% de la població catalana rebia una 

renda per sota del 60% de la mediana dels ingressos anuals 

equivalents del conjunt de la població. Aquesta xifra es reduïa 
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Gràfic 1

Indicadors de l’estratègia Europa 2020 sobre 

la població en risc de pobresa o exclusió social 



R e v i s t a  E c o n ò m i c a  d e  C a t a l u n y a  •  1 0 3

fins al 19,0% quan aquesta comparativa es fa en termes dels 

ingressos anuals disponibles equivalents, és a dir, les transfe-

rències socials permetien reduir el risc de pobresa en 4,2 punts 

percentuals, cosa que representa un 18% de la xifra inicial. 

Quan aquesta comparativa s’efectua per a l’any 2012, la re-

ducció és de 5 punts percentuals (un 19%), de manera que es 

passa d’un 25% de la població en risc de pobresa abans de 

transferències a un 20% després de transferències. Sembla, 

doncs, que les polítiques de protecció social continuen tenint 

un paper similar al d’abans de la crisi a l’hora de reduir el risc 

d’exclusió social. El gràfic 2 mostra la reducció en el percen-

tatge de la població en risc de pobresa abans i després de 

transferències socials a Catalunya, l’Estat espanyol i la zona 

euro durant els últims anys. Tal com es pot observar, tant a 

Catalunya com a Espanya, les transferències socials continuen 

mostrant eficàcia amb una efectivitat més alta durant els últims 

anys, fet que ha permès amortir en major mesura l’augment de 

les desigualtats associats a la crisi econòmica. Tot i així, sembla 

que en el conjunt de la zona euro aquestes polítiques aconse-

gueixen reduir en major mesura el risc de pobresa: al voltant 

del 25% (6 punts percentuals), mentre que a Catalunya i l’Estat 

espanyol se situen al voltant del 20% (4 punts percentuals) 

durant tot el període analitzat. A què es deu aquest resultat? 

Com s’expliquen aquestes diferències?

El primer que cal tenir present a l’hora de donar resposta a 

aquestes preguntes és que es coneix amb una certa profundi-

tat la despesa pública en polítiques de protecció social, però 

que hi ha una evidència escassa sobre estudis orientats a 

l’avaluació d’aquestes polítiques, especialment en el cas cata-

là i espanyol. Per aquest motiu, la majoria dels investigadors 

utilitzen diferents indicadors per conèixer l’evolució de les dife-

rents polítiques en un entorn comparat. Des de fa uns anys, 

aquests indicadors utilitzen informació procedent del Sistema 

Europeu d'Estadístiques de Protecció Social d'Eurostat  

(SEEPROS), que facilita dades comparables amb altres països 

i territoris aplicant una metodologia comuna. En el marc 

d’aquestes estadístiques s’entén que la protecció social inclou 

“totes les intervencions d'organismes públics o privats desti-

nades a alleugerir la càrrega que representa per a les llars i in-

dividus una sèrie establerta de riscos o necessitats, sempre 

que no hi hagi un acord simultani, ni recíproc, ni individual”. La 

taula 1 mostra les despeses en prestació de protecció social 

per funcions a Catalunya durant el període 2007-2011. Es pre-

senta informació sobre la despesa feta a partir de dos indica-

dors: el percentatge que representa sobre el producte interior 

brut (PIB) i en euros per habitant a preus constants del 2011. 

La primera mesura mostra l’evolució de la despesa relativit-

zant-la a la capacitat de generació de riquesa en cada moment 

del temps mentre que la segona té en compte els potencials 

beneficiaris (en sentit ampli) de les polítiques així com l’evolució 

dels preus. Tal com es pot observar a partir de tots dos indica-

dors les polítiques més rellevants en termes de despesa són 

les associades a la vellesa, la malaltia i l’atur que representen 

més de tres quartes parts de la despesa al final del període.

Pel que fa a l’evolució temporal de la despesa en protecció 

social feta, es pot observar que la tendència global és creixent: 

4,4 punts percentuals del PIB o un 10,7% si s’analitza la des-

pesa monetària en preus constants per habitant. Cal destacar, 

però, que hi ha diferències importants entre les diferents funci-

ons. En concret, la despesa en assistència sanitària i en família 

es redueix de manera significativa (especialment si la compa-

ració es fa en relació amb el 2009, any en què es va assolir la 

despesa màxima en totes dues polítiques). En canvi, la despe-

sa en prestacions d’atur ha augmentat considerablement al 

llarg de tot el període.

Un 7,4% de la població catalana  
no es pot permetre pagar les 

factures de lloguer o la hipoteca,  
o mantenir la llar calenta

Gràfic 2

Risc de pobresa abans i després 

de transferències socials 
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QUANTITATS PER HABITANT  2007 2008 2009 2010 2011  2011

A PREUS CONSTANTS DEL 2011      (2007=100)
 

Malaltia / assistència sanitària 1.632 €  1.654 € 1.701 € 1.614 € 1.543 € 94,5

Invalidesa 406 € 408 € 424 € 422 € 413 € 101,7

Vellesa 1.764 €  1.795 €  1.923 €  2.027 €  2.049 € 116,2

Supervivència 456 €  452 €  466 €  470 €  462 €  101,3

Família / fills 270 €  300 €  307 €  287 €  252 €  93,3

Atur 572 €  731 €  1.066 €  968 €  895 €  156,5

Habitatge 29 €  36 €  43 €   50 €  42 €  144,8

Exclusió social 84 €  91 € 99 €  106 €  114 €   135,7

Total despesa en prestacions de protecció social 5.213 €  5.467 €  6.028 €  5.945 €  5.769 € 110,7

PERCENTATGE SOBRE EL PRODUCTE INTERIOR BRUT 2007 2008 2009 2010 2011

Malaltia / assistència sanitària 5,4% 5,8% 6,2% 6,0% 5,8%

Invalidesa 1,4% 1,4% 1,5% 1,6% 1,6%

Vellesa 5,9% 6,2% 7,0% 7,5% 7,7%

Supervivència 1,5% 1,6% 1,7% 1,7% 1,7%

Família / fills 0,9% 1,0% 1,1% 1,1% 0,9%

Atur 1,9% 2,5% 3,9% 3,6% 3,4%

Habitatge 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2%

Exclusió social 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4%

Total despesa en prestacions de protecció social 17,4% 19,0% 22,1% 22,1% 21,8%

Font: Idescat

Taula 1

Despeses en prestacions de protecció social per funcions, Catalunya 2007-2011

Atesa la possibilitat de poder utilitzar aquesta informació per 

establir comparacions entre territoris de manera adequada, 

la taula 2 mostra els mateixos indicadors que a la taula 1 però 

de manera agregada i per diferents Estats membres de la 

Unió Europea i el total de la zona euro. Tal com es pot com-

provar en la part superior d’aquesta taula, Catalunya i Espa-

nya dediquen una menor proporció del seu PIB i una menor 

quantitat monetària per habitant a polítiques de protecció 

social que no pas altres membres de la Unió Europea (tot i 

l’increment que s’ha produït en els últims anys i que en el 

conjunt de la zona euro ha estat més petit). D’entre els països 

seleccionats, només Portugal té un nivell de protecció simi-

lar. En la part inferior de la taula 2, es recull també la compa-

rativa per a algunes funcions concretes: assistència sanità-

ria, vellesa, atur i exclusió social. El 2011, la quantitat per 

habitant ajustada per paritat de compra dedicada a aques-

tes funcions a Catalunya és un 30% inferior a la de la zona 

euro en assistència sanitària i vellesa, un 9% inferior a exclu-

sió social i un 85% superior a atur. 

La descripció feta presenta, però, diverses limitacions impor-

tants2: en primer lloc, mentre que algunes funcions afecten tota 

la població, d’altres estan clarament dirigides a segments con-

crets i, per tant, més que relativitzar-les pel nombre total d’ha-

bitants s’haurien d’analitzar en funció del nombre de benefici-

aris, cosa que ens porta a la segona limitació. La despesa 

incorreguda pot variar no com a conseqüències de canvis en 

les polítiques sinó com a resultat de canvis demogràfics o va-

riacions relacionades amb el cicle econòmic. Per aquest motiu, 

sovint s’intenta incorporar a l’anàlisi altres dimensions com ara 

el nombre de beneficiaris i el percentatge de beneficiaris sobre 

el total de persones afectades per la situació de risc (taxa de 

cobertura). Per exemple, l’any 2007 hi havia a Catalunya 

231.177 beneficiaris de prestacions d’atur (74% contributives, 

25% no contributives i 1% assistencials) mentre que el 2011 

aquesta xifra havia augmentat fins als 462.960 beneficiaris 

2 Vegeu, per exemple, Caminada et al. (2010) per a una descripció 

més extensa. 
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Catalunya 17,4% 17,1% 22,1% 22,1% 21,8%

Espanya 20,3% 21,7% 24,9% 25,3% 25,6%

Suècia 28,6% 28,9% 31,4% 29,8% 29,0%

Regne Unit 23,8% 24,8% 27,8% 26,4% 26,3%

Alemanya 26,8% 27,0% 30,2% 29,4% 28,3%

França 29,3% 29,7% 31,9% 32,0% 31,9%

Itàlia 25,4% 26,4% 28,5% 28,6% 28,4%

Portugal 22,6% 23,2% 25,5% 25,4% 25,0%

Zona euro 25,7% 26,4% 29,1% 29,1% 28,8%

Taula 2

Comparació territorial de les despeses de protecció social, 2007-2011

PERCENTATGE SOBRE EL  2007 2008 2009 2010 2011
PRODUCTE INTERIOR BRUT 

Catalunya   5.125 €    5.457 € 5.889 €  5.944 €  5.956 €  73,9 76,5

Espanya 5.113 €   5.423 €  5.784 €  5.903 €  5.954 €  73,7 76,5

Suècia 8.715 €   8.847 €  8.831 €  8.806 €  8.974 €  125,6 115,2

Regne Unit  7.042 €   7.000 €  7.238 €  7.129 €  7.122 €  101,5 91,5

Alemanya 7.801 €   7.899 €  8.241 €  8.652 €  8.783 €  112,4 112,8

França 7.960 €   8.023 €  8.244 €  8.545 €  8.789 €  114,7 112,9

Itàlia 6.380 €   6.716 €  6.776 €  7.030 €  7.016 €  92,0 90,1

Portugal 4.284 €   4.364 €  4.654 €  4.824 €  4.761 €  61,7 61,1

Zona euro 6.938 €   7.140 €  7.388 €  7.671 €  7.787 €  100,0 100,0

QUANTITATS PER HABITANT EN UNITATS  2007 2008 2009 2010 2011 2007 2011
DE PODER DE COMPRA*       (zona euro = 100) (zona euro = 100)

Malaltia / assistència sanitària 1.605 € 1.593 € 1.599 € 1.630 € 2.032 € 2.304 €

Vellesa 1.735 € 2.115 € 1.699 € 2.078 € 2.689 € 3.022 €

Atur 563 € 924 € 518 € 870 € 404 € 497 €

Exclusió social 82 € 118 € 64 € 49 € 105 € 129 €

EspanyaQUANTITATS PER HABITANT EN UNITATS  
DE PODER DE COMPRA*  2007 2011 2007 2011 2007 2011

Catalunya Zona euro

Font: Eurostat i Idescat* A Catalunya, s'aplica el mateix factor de càlcul d'unitats de poder de compra que a Espanya.

(55% contributives, 40% no contributives i un 5% assistencial). 

L’augment observat a la taula 2 està, doncs, relacionat amb 

aquest increment dels beneficiaris i no tant amb una generosi-

tat més gran en les prestacions per atur.

Per aquests motius, cal disposar de nous indicadors que ens 

ajudin a entendre millor el funcionament de les polítiques i so-

bretot el seu impacte. En concret, a banda dels indicadors 

relacionats amb els recursos dedicats o la seva cobertura, ne-

cessitem indicadors específics sobre l’impacte de cadascuna 

de les mesures sobre els ciutadans tenint en compte, a més a 

més, que moltes d’elles es beneficien de més d’un programa. 

La comparació de la situació global abans o després de trans-

ferències socials no és un indicador suficient. Cal avançar cap 

a indicadors que ens mostrin quins són els efectes de les polí-

tiques a escala individual i que, a més, ens permetin relacionar 

els seus beneficis amb els seus costos. Es tractaria, doncs, de 

dur a terme avaluacions microeconòmiques dels diferents pro-

grames de lluita contra la pobresa de manera rigorosa i siste-

màtica, fet que permetria aprendre de l’experiència i adaptar 

les diferents accions al context socioeconòmic en què s’apli-

quen. Sorprèn que aquesta aproximació ja s’està imposant en 

l’entorn de les polítiques de lluita de la pobresa als països 

emergents: podeu consultar el llibre Poor Economics, de Ba-

nerjee i Duflo (2011)3 o la secció de la revista European Journal 

of Development Research sobre avaluació d’impacte publica-

da el gener del 20144 i, dins d'aquesta secció, els articles de 

Harrison (2014) i Guijtand Roche (2014), o la iniciativa ASPIRE 

3 http://pooreconomics.com/.
4 http://www.palgrave-journals.com/ejdr/journal/v26/n1/index.html.
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del Banc Mundial5. Aquest nou enfocament de les polítiques 

de lluita contra la pobresa, però, no està generalitzat a molts 

països desenvolupats i encaixa perfectament amb el marc de-

finit per la Comissió Europea on queda recollit de manera ex-

pressa la possibilitat de fer “experiments en polítiques socials” 

per donar resposta a nous reptes.

La inclusió activa a Catalunya i a l’Estat espanyol: 

rendes mínimes i ‘workfare’

Les polítiques de lluita contra la pobresa i l’exclusió social als 

països europeus han seguit tres camins molt diferents seguint 

l’evolució dels seus respectius models d’estat del benestar 

(Moreno, 2008). Mentre que els països escandinaus van adop-

tar un model amb una alta cobertura de les prestacions socials 

que desvinculen de l’activitat laboral prèvia i finançada a través 

d’impostos, els països anglosaxons van adoptar polítiques ori-

entades únicament a les persones amb més necessitats i la 

resta de països van optar per un model de política social basat 

en l’assoliment personal i el resultat laboral on les prestacions 

es financen a través de les cotitzacions als sistemes de segu-

retat social. La resposta d’aquests tres models davant l’aug-

ment de l’atur i de l’exclusió social durant la dècada dels no-

ranta del segle passat també va ser diferent i hi destaquen les 

polítiques actives i el concepte de flexicurity (flexibility&security) 

als països nòrdics i el workfare (welfare to work) als països 

anglosaxons. La inclusió activa recull elements de tots dos sis-

temes, però posa especial èmfasi en la responsabilitat del ciu-

tadà en el procés de sortida de la situació d’exclusió social a 

través de la participació en el mercat de treball que esdevé 

prioritària i sovint una condició per rebre altres tipus d’ajuts. 

Així, doncs, les tradicionals polítiques actives d’ocupació s’en-

globarien dins les accions encaminades a la inclusió activa, ja 

que tenen com a objectiu millorar l’ocupabilitat de les persones 

en situació d’atur. De fet, els programes de rendes mínimes, 

que van néixer com a complement als sistemes contributius  

i que van anar guanyant pes a molts països europeus, s’han 

5  http://datatopics.worldbank.org/aspire.

anat transformant progressivament en sistemes de transferèn-

cies condicionades, tal com assenyala Ayala (2010). Els reptes 

més importants als quals s’enfronten els dissenys d’aquests 

tipus de programes estan relacionats amb el fet que, si la pres-

tació econòmica és massa baixa, no s’assoleix l’objectiu de 

cobrir les necessitats bàsiques dels beneficiaris però, en canvi, 

si la prestació és massa elevada, es pot reduir la motivació dels 

beneficiaris per abandonar el programa i incorporar-se al mer-

cat de treball, en especial si la quantia de la prestació és similar 

a la del salari que podrien obtenir. Per aquest motiu, i de ma-

nera progressiva, s’han anat incorporant tres elements clau 

des de la perspectiva del workfare: reciprocitat (els beneficiaris 

contrauen obligacions a canvi de la prestació econòmica que 

reben); incentius al treball (make work pay: s’introdueixen in-

centius fiscals per tal que treballar surti a compte) i, per últim, 

prioritat al treball  (work first) davant d’altres estratègies a llarg 

termini com ara la formació. 

Tal com s’ha vist en l’apartat anterior, a l’Estat espanyol aquest 

canvi d’enfocament s’ha de fer en un context en què encara no 

s’havien assolit els nivells de protecció social existents a la 

pràctica majoria dels estats de la zona euro. De fet, fins ben 

entrat els anys setanta del segle passat la majoria de les pres-

tacions eren contributives i les prestacions assistencials no-

més van començar a guanyar importància durant la dècada de 

1980, tot i que de manera clarament descoordinada tant pel 

que fa als riscos als que es pretén fer front com pel que fa als 

col·lectius que hi poden optar. L’existència de diferents com-

petències entre administracions (central, autonòmiques i lo-

cals) tampoc no va ajudar a reduir la fragmentació i l’heteroge-

neïtat també existent a escala territorial. A més a més, i tot i el 

seu caràcter universal, els drets són febles i limitats per la dis-

crecionalitat i la manca de recursos (Rodriguez Cabrero, 2009).

En l'àmbit català, cal destacar en aquest àmbit el Programa 

interdepartamental de la renda mínima d'inserció (PIRMI), con-

cebut amb l’objectiu no tan sols de proporcionar protecció 

econòmica als col·lectius amb baixos recursos, que era l’habi-

tual, sinó també de promoure’n la seva inserció sociolaboral 

amb la finalitat no només de prevenir la pobresa extrema, sinó 

també de posar remei als problemes que l’han causat (Riba et 

al., 2011). Una de les peculiaritats del programa és que separa 

els beneficiaris en dos grups: aquells que es consideren pre-

parats per accedir al món laboral i aquells que primer han de 

resoldre altres situacions personals i familiars abans de fer-ho. 

Aquest doble itinerari permet reconèixer, almenys parcialment, 

Catalunya i Espanya dediquen 
menys proporció del seu PIB i menys 
quantitat monetària per habitant 
a polítiques de protecció social que 

altres membres de la UE
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Cal tenir present que el fet que es 
vinculi la sortida de la situació de 
risc a la participació en el mercat 
de treball ignora per complet els 
grups que no poden treballar

l’heterogeneïtat dels beneficiaris i, per tant, facilitar solucions 

més adequades a les necessitats individuals. Riba et al. (2011) 

han fet una avaluació rigorosa dels impactes a mitjà termini del 

PIRMI sobre beneficiaris de tots dos grups. Els seus resultats 

mostren que, per al primer grup de beneficiaris, la política ha 

resultat efectiva si durant els tres primers anys s’ha aconseguit 

acumular una certa experiència laboral mentre que, per al se-

gon grup, l’evidència és menys positiva, només un de cada 

quatre ha aconseguit abandonar el programa. L’experiència 

acumulada en aquest àmbit resulta, però, valuosa per planifi-

car actuacions futures amb més èmfasi en una atenció i segui-

ment molt més individualitzada no només des de les adminis-

tracions sinó també comptant amb la cooperació d’altres 

entitats del tercer sector. La proposta de Pacte per a la lluita 

contra la pobresa a Catalunya6 pretén precisament potenciar 

les xarxes familiars, relacionals i comunitàries en el territori com 

a element clau per desenvolupar una estratègia transversal 

contra la pobresa i l’exclusió social.

Reptes per al futur

La inclusió activa pretén ser un pas endavant en la millora de 

les polítiques de lluita contra la pobresa i l’exclusió social. No 

obstant això, cal tenir present que el fet que es vinculi la sortida 

de la situació de risc a la participació en el mercat de treball 

ignora per complet els grups que no poden treballar o partici-

par en el mercat de treball i, a més, no es té en compte que la 

precarització de l’ocupació incentivada pel fet de donar la pri-

oritat a la inserció laboral dificulta una superació definitiva de  

la situació de risc. Però també és rellevant recordar que els 

actuals sistemes de seguretat social es basen en drets adqui-

rits pels ciutadans i que el fet de vincular aquests drets al com-

pliment de certs criteris o a la introducció de sancions es basa 

en la idea que la pobresa i l’exclusió social s’interpreten com 

un fracàs o una falta d’esforç individual més que un problema 

del conjunt de la societat. 

Tot i així, els experiments en polítiques socials ofereixen una 

oportunitat per provar i avaluar els enfocaments innovadors de 

lluita contra la pobresa i l’exclusió social. En concret, permeten 

avaluar aquests programes innovadors comparant el seu im-

pacte sobre un grup reduït d’individus en relació amb un altre 

grup d’individus de característiques similars que no han parti-

6 www20.gencat.cat/docs/bsf/03Ambits%20tematics/06Inclusioi

cohesiosocial/Lluita_contra_pobresa/Proposta_Pacte_lluita_po-

bresa_Catalunya_050214.pdf.

cipat en el programa (també anomenat grup de control). Tot i 

que aquest plantejament pot contribuir a l’avenç en la lluita 

contra l’exclusió social, no sempre es pot aplicar en alguns 

casos a causa del seu elevat cost, ja que implica disposar d’in-

formació exhaustiva tant per al grup de tractament com per al 

grup de control i, en altres casos, per objeccions ètiques (per 

exemple, relacionades amb com seleccionar els participants o 

excloure’n d’altres). També és important ser conscient que 

molts dels efectes poden produir-se a mitjà o llarg termini, per 

la qual cosa les avaluacions tampoc no es poden fer de mane-

ra immediata ni tampoc poden fer-se de manera exhaustiva, 

és a dir considerant tots els possibles efectes derivats de la 

participació al programa. A més, el principal problema en 

aquest enfocament és com s'evita el biaix de selecció i el seu 

impacte sobre la relació de causalitat, és a dir que el programa 

tingui èxit per tal que els participants són els més motivats per 

progressar i no tant per les seves pròpies característiques. Per 

últim, no sempre és possible generalitzar programes exitosos 

en grups reduïts o amb unes característiques concretes fet que 

podria excloure les persones més vulnerables de l'ajuda que 

necessiten per participar en el mercat laboral i en la societat en 

general. En síntesi, els mètodes d'avaluacions d'experimenta-

ció de polítiques socials poden ajudar a demostrar l'eficàcia de 

solucions innovadores i sobre aquesta base, els responsables 

polítics i altres parts interessades poden establir estratègies per 

decidir quina és la solució més adequada per assolir l'impacte 

més gran possible sobre la qualitat de vida de les persones, 

però aquesta opció no està exempta de riscos.

ANNEX

La població en risc de pobresa després de transferències so-

cials inclou aquelles persones la renda disponible de les quals 

es troba sota el llindar de risc de pobresa. Aquest llindar es fixa 

com el 60% de la mediana de l’estat dels ingressos disponibles 

anuals equivalents (després de transferències socials). En el 

cas de Catalunya, el llindar es fixa com el 60% de la mediana 

dels ingressos disponibles anuals equivalents de la població 

catalana (després de transferències socials).
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La població amb privació material severa inclou aquelles per-

sones que tenen unes condicions de vida restringides per la 

manca de recursos i que no es poden permetre, com a mínim 

,quatre dels nou ítems següents: 

• Pagar les factures de lloguer, hipoteca o serveis públics. 

• Mantenir la llar adequadament calenta. 

• Assumir despeses inesperades. 

• Menjar carn o proteïnes de manera regular. 

• Anar de vacances. 

• Disposar de cotxe. 

• Disposar de rentadora. 

• Disposar d'aparell de televisió en color. 

• Disposar de telèfon.

La població que viu en llars amb intensitat de treball molt baixa 

inclou aquelles persones de 0 a 59 anys que viuen en llars on 

els adults (de 18 a 59 anys) han treballat menys del 20% del 

seu potencial de treball durant el darrer any. 
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