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POLÍTIQUES PÚBLIQUES DELS

MUNICIPIS CATALANS

(Edició 2012)
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gent gran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
2.3 Els instruments per al disseny de les poĺıtiques . . . . . 116
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5.3 Dissenys institucionals estables i consolidats . . . . . . 146
5.4 Un mapa d’actuacions divers i en expansió . . . . . . . 146
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Caṕıtol 1

Introducció

Presentació

L’any 2008 des de la Fundació Carles Pi i Sunyer vam iniciar el projecte
Panel de Poĺıtiques Públiques Locals amb el propòsit de aportar informació
actualitzada i d’interès per a millorar la gestió dels assumptes públics. Des
del inici d’aquest projecte es va plantejar la necessitat d’incorporar ĺınies
interpretatives amb reflexions i propostes sobre les dades recollides. Amb
aquest propòsit, l’any 2010, un grup d’especialistes van contribuir amb una
sèrie d’assajos que es van incloure en el llibre ‘Poĺıtiques Públiques dels Mu-
nicipis Catalans’. Avui tenim el plaer de presentar la segona edició d’aquest
llibre amb nous estudis sobre poĺıtiques municipals basats, fonamentalment,
en les dades recollides en l’any 2012.

Tot i que ha passat relativament poc temps des del primer panel, en aquest
peŕıode s’han prodüıt esdeveniments que han tingut un gran impacte en el
món local. En primer lloc, l’agudització de la crisi econòmica ha obligat a les
administracions a revisar les seves prioritats i objectius per atendre noves i
urgents demanda. En aquesta crüılla, en què es demana fer més amb menys,
les retallades pressupostàries units al dèficit crònic de finançament municipal,
deixen poc marge d’actuació a les respostes que es poden donar a nivell local.

En segon lloc, el mapa poĺıtic ha tingut una transformació significativa amb
conseqüències directes en les prioritats i estratègies dels governs. A més dels
canvis en les coalicions de govern estatal i autonòmic prodüıdes en les últimes
eleccions, s’ha d’assenyalar la gran transformació del mapa local a partir de
les eleccions municipals de 2011. Si atenem a l’univers d’estudi del Panel, el
45% dels municipis de més de 10.000 h. va canviar el partit de govern que
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havia presidit l’ajuntament en els últims anys. Al seu torn, altres factors
com la possibilitat certa que en el futur augmenti la fragmentació partidària
o l’impacte decisiu del reclam sobiranista a les agendes poĺıtiques, configuren
un horitzó carregat de conflictes i incerteses.

En tercer lloc, el projecte de reforma de la Llei de Bases del Règim Local
proposat pel govern d’Espanya, suposarà una retallada de més de 8.000 mili-
ons d’euros a les arques locals i un fort aprimament competencial. Per tant,
aquest nou marc juŕıdic que restringeix els àmbits i les capacitats municipals
implica un nou model de distribució del poder territorial, marcadament cen-
tralitzador, que contradiu els processos de descentralització impulsats des de
diferents poĺıtiques.

Davant d’aquest context, amb més amenaces que oportunitats, s’obren múl-
tiples interrogants sobre el paper dels municipis en la gestió dels assump-
tes públics. Moltes d’aquestes respostes es poden trobar en les poĺıtiques
públiques que són veritables arenes de decisió on es dirimeixen els conflictes
socials. Com ja s’observa en els estudis del Panel 2010, cada poĺıtica pública
té caracteŕıstiques particulars, definides a partir del desenvolupament nor-
matiu i institucional i d’una xarxa d’actors que s’articulen entorn d’elles.
Aprofundir en el coneixement de les mateixes ens ajuda a entendre com es
materialitzen les preferències locals i quins són els ĺımits de les capacitats
municipals per atendre els problemes socials.

Els treballs que s’han incorporat en aquest volum analitzen de forma parti-
cularitzada les poĺıtiques de salut pública, participació ciutadana, educació,
gent gran i habitatge. Aquests assajos ofereixen ĺınies interpretatives sobre
els resultats del Panel que poden enriquir el debat sobre les poĺıtiques estu-
diades. Estan organitzats a partir d’una estructura comuna amb una part
dedicada al diagnòstic i estat de la qüestió, una altra dedicada a l’anàlisi
i interpretació de les dades i finalment les conclusions amb les propostes o
desafiaments més importants.

El primer treball, realitzat per Gerard Serratusell i altres, analitza les po-
ĺıtiques de salut pública que conformen un sistema que inclou dos àmbits
diferenciats: la protecció i la promoció de la salut. Les actuacions de pro-
tecció es configuren com un subsistema més institucionalitzat, amb funci-
ons municipals definides de forma prescriptiva i un actor supramunicipal,
l’Agència Catalana de la Salut, que té un paper central en la gestió d’aques-
tes poĺıtiques. La promoció de la salut, en canvi, apareix com un àmbit més
difús, amb més fragmentació institucional, però amb una extensió i diversitat
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d’accions que mostren la importància d’aquestes matèries per als municipis.
Els dèficits de coordinació inter i intragovernamental apareixen com a reptes
prioritaris a resoldre en un model de gestió que té el mandat legislatiu de
governança en xarxa.

En el treball d’Albert Terrones i altres, s’analitzen les poĺıtiques locals d’ha-
bitatge caracteritzades per una institucionalització asimètrica en la qual es
distingeixen diferents models de gestió. La crisi iniciada a l’any 2007, ha po-
sat en qüestió el paper estratègic en el desenvolupat d’aquestes poĺıtiques que
havien exercit els municipis en els últims anys. Un dels problemes destacats
pels autors és la dependència de les poĺıtiques locals cap a les estratègies i
recursos d’entitats supramunicipals. No obstant això, els municipis apareixen
com a actors claus per atendre els problemes socials vinculats a l’habitatge
que s’han agreujat en els últims anys.

Leonardo Dı́az, analitza les poĺıtiques de participació ciutadana i les trans-
formacions que s’observen en l’evolució de les mateixes. L’estudi explora
els antecedents d’aquestes poĺıtiques i es centrant en el cicle de ’innovació
democràtica´ caracteritzat per l’extensió, diversificació i institucionalització
d’instruments participatius. La crisi econòmica, el canvi de coalicions majo-
ritàries de govern i les tendències observades en els últims anys, han posat
en qüestió aquest model. Les dades comparades dels últims panels mostren
el canvi en les prioritats municipals i la declinació de l’ús de les eines partici-
patives. No obstant això, un context cada vegada més polititzat i conflictiu
reclama instàncies que facilitin la canalització de les demandes i necessitats
ciutadanes. Des de diferents nivells de govern apareixen noves propostes
institucionals per garantir i fomentar els drets dels ciutadans a decidir, a
informar-se i a proposar solucions. Davant d’aquestes noves finestres d’opor-
tunitat el municipi apareix com l’àmbit natural de la participació ciutadana.

Sobre les poĺıtiques d’educació Bernat Albaigés analitza l’evolució de les
poĺıtiques educatives a nivell local i les desigualtats observades en els muni-
cipis. A la primera part, descriu els àmbits d’actuació, els factors de diferen-
ciació territorial i aquells factors que, en els últims anys, han incidit en la
transformació d’aquestes poĺıtiques. Posteriorment s’analitzen els principals
canvis que s’observen, motivats, fonamentalment, per la contracció dels re-
cursos que posen en qüestió els fonaments dels processos de descentralització
impulsats en els últims anys. Finalment en les conclusions, Albaigés aborda
l’impacte que pot tenir la reforma del règim local que impulsa el govern d’Es-
panya. Aquest procés de recentralització podria accentuar les desigualtats
territorials sobretot en els ajuntaments més petits que són els més afectats
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per la llei.

L’últim treball, elaborat per Francisco Catena i altres, remarca la importància
de les poĺıtiques de gent gran en les agendes dels municipis catalans. Aquest
estudi revisa les diferents dimensions de les actuacions municipals en un con-
text marcat per la crisi econòmica i els canvis institucionals. L’estabilitat
dels recursos i les actuacions dedicades a la gent gran confirmen la consolida-
ció institucional d’aquestes poĺıtiques. També es posa en relleu la capacitat
municipal per gestionar un 60% del total de les actuacions sense l’ajuda d’al-
tres entitats.

Finalment, volem agrair la col·laboració d’institucions i especialistes que han
participat en aquest projecte. Especialment cal destacar la implicació dels
tècnics i responsables municipals sense la col·laboració aquest projecte no
hauria estat possible. Aquest agräıment s’estén a la Diputació de Barcelona
i en particular als tècnics de les diverses àrees que han col·laborat activament
en totes les etapes de la investigació. La cooperació de la Fundació Jaume
Bofill en les dues edicions del Panel d’Educació, ha demostrat les sinergies
positives que es generen des del treball en xarxa. Finalment, ressaltar el tre-
ball de l’equip d’investigació que ha participat en el projecte -Blanca Igual,
Gerard Serratusell, Emma Giné i Francisco Catena- aix́ı com el suport tècnic
de Néstor Garćıa, Joan Manel Sánchez i Laia Arañó.

OBJECTIUS I METODOLOGIA

A. OBJECTIUS I CONTINGUTS

L’objectiu principal del Panel és recollir informació rellevant i actualitzada
sobre les poĺıtiques públiques locals per millorar la qualitat del govern i la
gestió dels assumptes municipals. Aquesta informació permet realitzar una
anàlisi integral i comparativa sobre la situació d’aquestes poĺıtiques, aix́ı com
detectar tendències o canvis fonamentals en les orientacions de les mateixes.
A més, el Panel és una eina de suport als propis ajuntaments, ja que facilita
informació agregada d’interès als responsables de la gestió dels assumptes
públics.

Cal assenyalar que l’objectiu fonamental del Panel és recollir aquella infor-
mació, que habitualment no es detecta en altres fonts i que permet saber què
fan els municipis, per què ho fan, com ho fan i amb qui col·laboren. Per tant,
en el Panel no es recullen dades que es poden obtenir d’altres fonts, com
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els usuaris de l’atenció domiciliària o informació que és dif́ıcil d’operativit-
zar com els pressupostos destinats a aquestes poĺıtiques. Tampoc es recullen
dades d’avaluació dels impactes de les poĺıtiques a la població ni valoracions
dels programes espećıfics segons criteris prèviament establerts.

La informació es recull a través d’enquestes de caràcter censal dirigides a
tots els municipis de més de 10.000 habitants de Catalunya. Les enquestes
s’estructuren a partir d’un conjunt de preguntes comuns a totes els panels,
que permeten una comparança entre les poĺıtiques, i preguntes espećıfiques
per a cada poĺıtica.

A més, aquests qüestionaris estan organitzats en quatre dimensions bàsiques
de tota poĺıtica pública. La primera, és la dimensió estratègica que busca
conèixer el per què de les poĺıtiques i indaga sobre els objectius i els instru-
ments que ajuden a definir les estratègies locals. La segona dimensió, atén
aspectes substancials i es pregunta ‘quines actuacions’ van fer els municipis.
Aquestes actuacions es defineixen a partir de ĺınies o àmbits estratègics que
caracteritzen cada poĺıtica. Per exemple, en salut pública hi ha actuacions
vinculades a la protecció de la salut i altres a la promoció de la salut. La
tercera dimensió respon a la pregunta de ’com ho fan’ i s’ocupa dels aspec-
tes organitzatius i de recursos. En aquest cas, el Panel indaga especialment
sobre les estructures poĺıtiques i tècniques i sobre els recursos humans dedi-
cats a cada poĺıtica. L’última dimensió, es refereix als aspectes relacionals
i busca indagar sobre les entitats governamentals i no governamentals que
interactuen amb els municipis i sobre els tipus de relació que es mantenen.

Per a l’anàlisi de cadascuna d’aquestes dimensions s’han tingut en compte la
informació objectiva i subjectiva recollida als Panels. Les dades objectives
busquen constatar l’existència d’alguna activitat o la disponibilitat d’una es-
tructura organitzativa o de personal. Les dades subjectives tenen en compte
la valoració personal dels entrevistats sobre diferents temes com els nivells de
coordinació entre entitats públiques o la percepció que tenen sobre l’evolució
d’una determinada activitat.

Finalment, per a l’anàlisi de les diferents variables s’ha tingut en compte la
grandària del municipi. La població dels municipis és un factor explicatiu
fonamental de les poĺıtiques públiques ja que les competències locals s’atri-
bueixen, fonamentalment, en funció de la quantitat d’habitants que té cada
municipi. En aquest cas s’ha tingut en compte la distribució competencial
que reconeix la Llei de bases del règim local i s’han considerat quatre tipolo-
gies de municipi: de 10.000 a 20.000 habitants, de 20.001 a 50.000 habitants,
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de 50.001 a 100.000 habitants, i més de 100.000 habitants.

Figura 1.1: Estructura dels Panels de Poĺıtiques Públiques
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B. METODOLOGIA

La investigació s’ha realitzat amb una metodologia participativa en la qual
han intervingut diferents actors en cada fase del procés. A més, les ca-
racteŕıstiques del qüestionari, que es realitza de forma autogestionada i en
format electrònic, requereixen un disseny i presentació dels enunciats prou
intüıtius i clars per a facilitar la seva resposta.

El procés d’investigació comprèn diferents etapes i s’ha desenvolupat de març
a octubre de 2012. En la primera fase es van definir els objectius i es va propo-
sar un qüestionari base per a la discussió. Durant aquesta fase es va realitzar
l’adequació, disseny i posta a prova del qüestionari en format SNAP i es
van actualitzar les bases de dades amb els noms dels responsables (tècnics o
poĺıtics) de cada poĺıtica dels ajuntaments.

En la segona fase es va realitzar la consulta i revisió del qüestionari i es van
rebre diferents aportacions de tècnics i especialistes. A partir d’aquestes ob-
servacions es va revisar el contingut i el disseny del qüestionari per a facilitar
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la seva comprensió.

En la tercera fase es va convidar els municipis a col·laborar amb el Panel. La
invitació es va realitzar a través de cartes als alcaldes i alcaldesses, regidors
i regidores, i personal tècnic, on s’exposaven els objectius i caracteŕıstiques
generals del projecte. En el cas dels municipis de la prov́ıncia de Barcelona
aquestes cartes van ser enviades per la Diputació de Barcelona i per la Fun-
dació per via postal i correu electrònic.

La cinquena fase va correspondre a l’enviament, recepció i revisió del qüestio-
nari en format electrònic per part de l’equip d’investigació. Durant aquesta
etapa es van realitzar consultes telefòniques i visites als ajuntaments i es
van atendre diferents tipus de problemes. Cal destacar la col·laboració dels
equips tècnics de la Diputació de Barcelona que van prestar un suport cons-
tant, a través de trucades telefòniques o correus electrònics als municipis de
Barcelona, per reforçar la recollida d’informació.

L’última etapa ha estat la de tabulació, codificació de les preguntes obertes
i revisió d’errors i inconsistències de les dades. A més, s’ha preparat la base
de dades i s’han redactat els diferents informes.

C. UNIVERS D’ESTUDI

L’univers d’estudi comprèn 120 municipis de més de 10.000 habitants de
Catalunya, sense incloure el municipi de Barcelona ja que degut a la seva
grandària i especificitat requereix un tractament espećıfic. El qüestionari
base de la investigació s’ha dirigit als tècnics i/o responsables poĺıtics dels
ajuntaments. Les dades han estat obtingudes a través de diferents mitjans:
consultes als ajuntaments per part de l’equip de la Fundació i proporcionades
per la Diputació de Barcelona.

De mitjana, ha contestat un 80% dels municipis consultats en tots els panels.
Els municipis de menys població, de 10.000 a 20.000 habitants, són els que
tenen percentatges més baixos de resposta. Al seu torn, a mesura que aug-
menta la grandària de la població del municipi, creix el nivell de respostes.
El Panel de Participació Ciutadana, amb un descens de més de 10 punts
respecte a les edicions 2008 i 2010, és el que ha obtingut percentatges més
baixos de resposta (70%). Una de les raons fonamentals d’aquest descens
és que la majoria dels municipis que van participar en altres edicions i no
han intervingut en aquesta, ja no tenen àrees o responsables en participació
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ciutadana. Aquesta és, també, la raó més esmentada pels municipis més pe-
tits per excusar la seva participació en aquest estudi. En l’Annex final del
llibre es pot trobar la relació de municipis participants en cada un dels Panels.

Taula 1.1: Distribució de municipis que han participat als Panels,
segons trams de població.

Polítiques 

 

Trams de població 

De 10.000 a 

20.000 h. 

[n=57] 

De 20.001 a 

50.000 h. 

[n=41] 

De 50.001 a 

100.000 h. 

[n=13] 

Més 100.000 h. 

[n=9] 
Total [n=120] 

Respostes % Respostes % Respostes % Respostes % Respostes % 

Participació 

Ciutadana 
36 63 29 71 10 77 9 100 84 70 

Salut Pública 47 82 33 80 12 92 9 100 101 84 

Educació 43 75 35 85 13 100 8 89 99 83 

Habitatge 45 79 35 85 13 100 8 89 101 84 

Gent Gran 41 72 36 88 11 85 7 78 95 79 

Font: Elaboració pròpia.
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Caṕıtol 2

Descentralització de la poĺı-
tica educativa: consolidació,
debilitats i crisi

Bernat Albaigés

1 Introducció

El text que segueix és el resultat de l’anàlisi de les dades del Panel de
poĺıtiques públiques locals d’educació 2012 (a partir d’ara Panel 2012), dut a
termen per la Fundació Carles Pi i Sunyer en col·laboració amb la Diputació
de Barcelona i la Fundació Jaume Bofill, amb la voluntat d’actualitzar el
treball realitzat dos anys abans. L’anàlisi del Panel de poĺıtiques públiques
locals d’educació 2010 (a partir d’ara Panel 2010)1 es proposava conèixer qui-
nes desigualtats existien entre municipis en l’àmbit de la poĺıtica educativa i
quins factors contribüıen a explicar aquestes desigualtats, en un context en
què els ajuntaments havien anat assumint un protagonisme cada cop més
gran en el desplegament de poĺıtiques educatives fruit del procés de des-
centralització poĺıtica que ha experimentat l’educació al nostre páıs en els
darrers anys, i on les oportunitats educatives de la població estan cada cop
més condicionades pel paper que assumeixen els ajuntaments en els seus res-
pectius territoris.

1Albaigés, B. “Desigualtats territorials i corresponsabilitat dels ajuntaments en el des-
plegament de poĺıtiques educatives”. A Dı́az, L. (ed.), Poĺıtiques públiques dels municipis
catalans. Barcelona: Fundació Carles Pi i Sunyer, 2012.
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En aquesta anàlisi, es van constatar desigualtats territorials en la prevalença
de determinats dèficits educatius (relacionats amb l’escolarització equilibra-
da, l’escolarització no obligatòria, l’èxit escolar, etc.), i també en el desplega-
ment de poĺıtiques en aquests diferents àmbits d’actuació, existint general-
ment una relació positiva entre les unes i les altres: els municipis amb una
complexitat socioeducativa més gran acostumaven a presentar un desenvolu-
pament més gran de poĺıtiques educatives.

Per entendre aquestes desigualtats territorials, l’anàlisi feta també va posar
de manifest l’existència de tres factors claus: la grandària del municipi, la
seva composició social i el grau de corresponsabilitat educativa dels ajun-
taments. En general, amb l’excepció de la provisió d’oferta d’educació in-
fantil de primer cicle i de batxillerat, que respon a dinàmiques diferents, els
municipis grans, amb una composició social desfavorida i amb ajuntaments
amb un posicionament actiu en la planificació, implementació i avaluació de
poĺıtiques educatives, acostumaven a obtenir nivells més elevats de desplega-
ment d’aquestes poĺıtiques.

Un dels objectius principals de l’anàlisi del Panel 2012 consisteix en com-
prendre com han evolucionat en aquest peŕıode de temps el desplegament de
poĺıtiques educatives a escala local i les desigualtats entre municipis.

Precisament, d’una banda, el caṕıtol segon exposa tant els àmbits d’actuació
de la poĺıtica educativa com els factors de diferenciació territorial analitzats,
i d’altra, el caṕıtol tercer identifica alguns factors de transformació en el
desplegament de poĺıtiques educatives, esdeveniments succëıts entre els anys
2009 i 20112 que han contribüıt a alterar aquest àmbit.

En el marc dels caṕıtols quart i cinquè, de caràcter eminentment anaĺıtics,
aquest treball estudia els principals canvis en la formulació i governació de
les poĺıtiques educatives per part dels ajuntaments i també la incidència dels
diferents factors de diferenciació territorial i dels factors de transformació
en el desplegament de poĺıtiques educatives locals per a cadascun dels àmbits
d’actuació.

2Cal recordar que l’any de recollida de la inforamció és, sempre i per tots els diferents
Panels, l’any anterior a l’edició de l’informe. En aquest cas per tant la informació fa
referència a l’any 2011. Igualment succeeix amb el Panel 2010 (dades de l’any 2009). Els
objectius generals del Panel i la metodologia de recerca es desenvolupen a la Introducció
d’aquest llibre.
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Finalment, el caṕıtol sisè, de conclusions, a tall de śıntesi, es proposa ana-
litzar l’evolució de les poĺıtiques educatives locals i identificar les principals
claus per comprendre “d’on venim?”, “on estem?”, i “a on anem?” en aquest
àmbit de la poĺıtica pública.

2 Àmbits d’actuació i factors de diferen-

ciació territorial en el desplegament de

poĺıtiques educatives locals

L’anàlisi del Panel 2012 es realitza sobre els cinc àmbits principals d’actu-
ació en els que els ajuntaments han anat assumint més capacitat d’incidència.

Un d’ells fa referència a l’admissió d’alumnat. Es basa en la participació dels
ajuntaments en la planificació i gestió del procés d’accés al sistema educatiu
de manera molt determinant en ensenyaments com el de l’educació infantil
de primer cicle. Però també amb l’establiment d’instruments com les oficines
municipals d’escolarització i amb la intervenció, encara que sigui a mode de
consulta, en la planificació d’aspectes bàsics com ara la definició de l’oferta
de llocs escolars, la zonificació escolar o les adscripcions, o el desenvolupa-
ment de determinades estratègies d’escolarització equilibrada.

Un segon àmbit d’actuació se centra en la programació de l’oferta, que consis-
teix en l’assumpció de protagonisme no només en la provisió d’ofertes pròpies
en el camp de l’educació infantil de primer cicle, de la formació ocupacional,
de la formació d’adults, dels ensenyaments art́ıstics o dels programes de tran-
sició escola-treball, sinó també en la creació, la construcció i el manteniment
dels centres educatius públics, en coordinació amb el Departament d’Ense-
nyament, i en la programació i promoció de l’oferta educativa de l’àmbit
territorial corresponent (per exemple, en la formació professional inicial, en
els programes de qualificació professional inicial, en els programes de diver-
sificació curricular, etc.).

Un tercer àmbit d’actuació està relacionat amb l’acompanyament a l’esco-
laritat, que no només remet al rol que l’ordenament juŕıdic ja reservava als
ajuntaments en relació amb la vigilància del compliment de l’escolarització
obligatòria o amb la gestió de l’ús social dels equipaments escolars, sinó també
amb la dinamització de programes i plans socioeducatius, en col·laboració
amb altres agents del territori, que donin suport als projectes educatius dels

16



centres escolars, a la funció educativa de les famı́lies o a les activitats educa-
tives més enllà de l’horari lectiu.

Un quart àmbit d’actuació a destacar té a veure amb la programació i gestió
de recursos educatius, que es fonamenta en la provisió de determinats progra-
mes i serveis per part dels mateixos ajuntaments i també en la necessitat de
col·laborar amb el Departament d’Ensenyament i amb els agents educatius
del territori per fer efectiu l’exercici de les competències pròpies, compartides
o delegades.

I finalment, un darrer àmbit a destacar fa referència a la coordinació d’ac-
tuacions, d’acord amb la tendència creixent de desenvolupar el treball en
xarxa, per assolir abordatges més integrals i comprensius dels reptes que
té plantejada avui l’educació, i que atorga als ajuntaments el deure d’exercir
un paper de lideratge i de promoció a escala territorial d’aquesta coordinació.

L’anàlisi d’aquests àmbits d’actuació es realitza a partir de creuaments entre
les diferents dades obtingudes en el Panel d’educació, i també amb varia-
bles de context demogràfic, geopoĺıtic, social, econòmic i educatiu (veure
taula 2.1). De manera preferent, però, com a variables explicatives de les
diferències entre municipis, s’utilitzen indicadors com ara: la població em-
padronada, com a pes demogràfic del municipi ; la renda per càpita, el per-
centatge d’estrangers, el dèficit instructiu o el coneixement del català, com a
caracteŕıstiques socials del municipi ; i la planificació de poĺıtiques, la diver-
sificació en la implementació de poĺıtiques i l’avaluació de poĺıtiques, com a
corresponsabilitat educativa de l’ajuntament. Aquestes són les tres dimensi-
ons que l’anàlisi del Panel 2010 ja destacava com a determinants.
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Taula 2.1: Variables de creuament emprades en l’anàlisi del Panel
2012.

Context demogràfic 

  Grandària del municipi, a partir de la població empadronada (2012). 
  

Context geopolític 

  Centralitat territorial del municipi, en funció de la capitalitat de comarca o no. 
  

Context social 

  Renda familiar disponible bruta per habitant, a partir de dades d’Idescat (2012). 

  Percentatge de població de nacionalitat estrangera empadronada, a partir de  dades d’Idescat 

(2012). 

  Percentatge de població amb dèficit instructiu (estudis bàsics o menys), a partir de dades del 

cens de població (2001). 

  Percentatge de població que sap parlar català, a partir de dades del cens de població (2001). 
  

Context econòmic 

  Taxa d’atur registrat, a partir de dades del Departament de Treball i Idescat (2012). 
  

Context educatiu 

  Amplitud del mapa escolar (nombre de centres educatius), d’acord amb les dades del 

Departament d’Ensenyament (2012). 

  Escolarització no obligatòria (taxes d’escolarització als 0-2 anys i als 17 anys per ensenyament i 

sector de titularitat) a partir de les dades del Departament d’Ensenyament (2012). 

  Provisió d’oferta educativa no obligatòria (taxes d’escolarització als programes de qualificació 

professional inicial, a la formació professional i a la formació d’adults) a partir de les dades del 

Departament d’Ensenyament (2012). 

  Resultats educatius (taxa de graduació en ESO) per sectors de titularitat, a partir de dades del 

Departament d’Ensenyament (2008). 

  Pes del sector concertat (percentatge d’alumnat matriculat al sector concertat), a partir de 

dades del Departament d’Ensenyament (2012). 

  Percentatge d’alumnat estranger als ensenyaments obligatoris per sector de titularitat, a partir 

de dades del Departament d’Ensenyament (2009). 

 Índexs de segregació escolar (Hutchens i dissimilitud), a partir de dades del Departament 

d’Ensenyament (2008). 

Font: elaboració pròpia.
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3 Factors de transformació en el desple-

gament de poĺıtiques educatives locals

D’ençà de la primera edició del Panel de poĺıtiques públiques locals d’e-
ducació (Panel 2010), el context social, poĺıtic i econòmic ha experimentat
importants canvis que, al seu torn, han esdevingut factors de transformació
en el desplegament de poĺıtiques educatives.

Un dels factors de transformació més determinants és la consolidació de la
crisi econòmica i les poĺıtiques de contenció o reducció del dèficit públic
aplicades en els darrers temps, que han comportat restriccions en els pressu-
postos propis de molts ajuntaments, i també decrements en les transferències
financeres que aquests reben en matèria d’educació per part d’altres admi-
nistracions, especialment del Departament d’Ensenyament. La reducció de
la partida que el Departament d’Ensenyament transfereix als ajuntaments
en concepte de subvenció de les places d’escola bressol pública o d’escola de
música i dansa, la suspensió de les subvencions als ajuntaments per a l’escola-
rització d’infants de 0 a 3 anys que es trobin en situacions socioeconòmiques
desfavorides, per a les activitats extraescolars o la reducció de l’aportació al
finançament dels plans educatius d’entorn són alguns exemples de mesures de
restricció pressupostària que han afectat àmbits de poĺıtica educativa local,
i que han obligat a revisar i replantejar el paper que jugaven i juguen els
ajuntaments. Altres exemples tenen a veure amb el decrement de la inver-
sió en poĺıtiques actives d’ocupació per part del Departament d’Economia i
Coneixement, que han afectat la provisió i el finançament, per exemple, de
la formació ocupacional o dels programes de qualificació professional inicial
(PQPI).

Les dificultats pressupostàries que travessa la Generalitat de Catalunya o els
mateixos ajuntaments, a més, han situat en el centre del debat l’eficiència
i la sostenibilitat econòmica de les poĺıtiques públiques i han afectat la pla-
nificació, la gestió i la continüıtat de programes, serveis i actuacions propis,
compartits o delegats, molts d’ells regits a través de convenis de col·laboració
entre administracions autonòmica i local o a través d’altres mecanismes de
planificació mixta, per exemple, en el camp de la planificació escolar (cessió
de terrenys i construcció de centres, manteniment i rehabilitació d’equipa-
ments escolars, provisió de UEC, PQPI, etc.).

La crisi econòmica no només ha modificat els recursos disponibles i les inver-
sions fetes en matèria d’educació per part de les administracions públiques,
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sinó que també ha generat canvis en la demanda educativa. El cas de l’e-
ducació infantil de primer cicle, que en molts indrets ha experimentat una
reducció de la demanda, és paradigmàtic: la reducció de la dotació econòmica
del Departament d’Ensenyament ha portat a molts ajuntaments a aplicar in-
crements de quotes en un context d’augment de dificultats econòmiques de
moltes famı́lies i de disminució dels programes d’ajuts econòmics i també
dels problemes de conciliació familiar per l’increment de les taxes d’atur.
Les dificultats d’inserció laboral i el decrement dels nivells d’abandonament
educatiu prematur també han modificat la demanda de formació professio-
nal inicial o de formació ocupacional. La precarietat social i econòmica que
viuen moltes famı́lies, a més, ha comportat nous problemes relacionats amb
l’exercici efectiu del dret a l’educació en igualtat d’oportunitats, i la pressió
sobre les administracions de més proximitat a l’hora de trobar solucions, per
exemple, en el camp de les poĺıtiques de beques i ajuts.

Un altre factor de transformació important té a veure amb la celebració de
les eleccions al Parlament de Catalunya de l’any 2010 i de les eleccions mu-
nicipals de l’any 2011, que han suposat canvis de govern a la Generalitat de
Catalunya i també en molts municipis catalans, transformant d’acord amb
les noves legitimitats democràtiques l’orientació de determinades poĺıtiques
públiques que es venien produint. La conversió del Departament d’Educació
en Departament d’Ensenyament, com a reflex d’una nova priorització de les
poĺıtiques relacionades directament amb la millora dels processos d’ensenya-
ment i aprenentatge acadèmic i amb l’èxit escolar i d’un cert debilitament
de les poĺıtiques basades en reforçar l’àmbit de fora de l’escola i dels serveis
i programes educatius complementaris, que és un dels àmbits en els que els
ajuntaments tradicionalment han adoptat un paper més actiu, és un exemple
de modificació de l’orientació de la poĺıtica educativa, amb efectes sobre les
poĺıtiques locals. Malgrat s’hagi pogut accentuar amb l’actual peŕıode de
restriccions pressupostàries, és indicatiu, per exemple, que, d’acord amb les
successives lleis de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, l’any 2010 el
Departament d’Ensenyament destinava 172,7 milions d’euros a serveis com-
plementaris en educació, mentre que a l’any 2012 aquesta dotació era de
116,9 milions d’euros. Altres exemples poden ser la promoció per part del
Departament d’Ensenyament, d’acord amb els ajuntaments corresponents,
de models de zonificació escolar basats en zones úniques o ampliades, o la
suspensió del desplegament de les zones educatives, entre d’altres.

Addicionalment, a banda de l’orientació de determinades poĺıtiques educati-
ves locals, els canvis de governs municipals també han generat reestructuraci-
ons en molts ajuntaments de les estructures administratives i organitzatives
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que gestiona l’educació.

I finalment, un tercer factor de transformació fa referència a l’aprovació i
aplicació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (LEC), de l’any
2009, que reconeix plenament els ajuntaments com a Administració educa-
tiva, a l’igual que el Departament d’Ensenyament, i consolida el procés de
descentralització i desconcentració poĺıtica que ha experimentat l’educació al
nostre páıs i el paper cada cop més protagonista de les administracions locals
en el desplegament de poĺıtiques educatives a escala local.

És significatiu, per exemple, que la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local (art. 25.2e), o que el Decret legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya (art. 66.3o), només contemplen com a competències pròpies
dels ajuntaments la participació en la programació de l’ensenyament i la
cooperació amb l’administració educativa en la creació, la construcció i el
manteniment dels centres docents públics, la intervenció en els òrgans de
gestió dels centres docents i la participació en la vigilància del compliment
de l’escolaritat obligatòria.

En canvi, la LEC, d’acord amb aquest procés d’assumpció de marges de
corresponsabilitat més gran per part dels ajuntaments, estableix com a com-
petències dels ens locals (art. 159), a banda de les anteriorment esmentades,
la creació, organització i gestió de centres públics que imparteixin el pri-
mer cicle d’educació infantil, ensenyaments art́ıstics o educació d’adults, la
planificació i gestió de l’admissió d’alumnes en els ensenyaments del primer
cicle d’educació infantil i la coordinació dels serveis socials amb els serveis
educatius. A més, els ajuntaments també poden participar en les funcions
que corresponen al Departament d’Ensenyament, com ara: la determinació
de l’oferta educativa; la gestió del procés d’admissió d’alumnat per mitjà,
si escau, de les oficines municipals d’escolarització; l’establiment de mesures
que permetin als centres portar a terme activitats extraescolars promogudes
per l’Administració educativa, i la coordinació d’aquestes activitats; la pro-
gramació dels ensenyaments de formació professional i la coordinació amb
l’entorn territorial i empresarial, i el foment de la implicació dels agents ter-
ritorials i socials en el compromı́s educatiu de tota la societat; l’aplicació dels
programes d’avaluació, i el coneixement dels resultats; la promoció i l’apli-
cació de programes dirigits a alumnes de famı́lies d’immigrants o transeünts;
l’establiment de programes i altres fórmules de col·laboració amb les associa-
cions de mares i pares d’alumnes per a estimular i donar suport a les famı́lies
en el compromı́s amb el procés educatiu dels fills; el desenvolupament de
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programes de qualificació professional inicial; o la determinació del calendari
escolar.

4 Canvis en la formulació i la governació

de les poĺıtiques educatives locals

En l’informe del Panel 2010, destacàvem l’important marge de millora dis-
ponible encara en els nivells de corresponsabilitat dels ajuntaments en el
desplegament de poĺıtiques educatives en les seves diferents fases, i també les
importants desigualtats territorials existents en aquests nivells de correspon-
sabilitat. En aquest sentit, posàvem de manifest que una part significativa
d’ajuntaments no planificava poĺıtiques, no diversificava la seva implementa-
ció i/o no les avaluava, i que la grandària del municipi era el principal factor
que condicionava la planificació, la diversificació i l’avaluació de poĺıtiques
educatives locals (essent els municipis grans els que presenten un major grau
de corresponsabilitat).

Val a dir que el Panel 2012 continua reflectint la importància de la grandària
del municipi per comprendre les desigualtats territorials. La taula 2.2 cons-
tata que, com més grans són els municipis, major grau de corresponsabilitat
en matèria d’educació acostumen a presentar els ajuntaments, especialment
perquè els municipis grans acostumen també a comptar amb una demanda
més gran, amb la necessitat de gestionar una oferta formativa més abundant,
amb estructures administratives més professionalitzades i complexes o amb
més tradició en el desenvolupament de poĺıtiques educatives. En canvi, els
factors socioeconòmics, com ara el nivell de renda per càpita, el pes del fet
migratori, la prevalença del dèficit formatiu o el nivell de despesa pública de
l’ajuntament, no tenen una incidència estad́ısticament significativa (veure la
taula 2.37 de la pàgina 91 de l’Annex).
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Taula 2.2: Corresponsabilitat dels ajuntaments en matèria d’edu-
cació, segons trams de població. [n=99]

Corresponsabilitat 
 

Entre 
10.000 i 
20.000 

habitants 

Entre 
20.000 i 
50.000 

habitants 

Entre 
50.000 i 
100.000 

habitants 

Més de 
100.000 

habitants 
Total 

Planificació 
Sí 62,8 84,8 100,0 100,0 78,4 

No 37,2 15,2 0,0 0,0 21,6 

Implementació 
Diversificació alta 47,7 73,5 92,3 100,0 66,7 

Diversificació baixa 52,3 26,5 7,7 0,0 33,3 

Avaluació 
Sí 31,8 47,1 61,5 75,0 64,3 

No 68,2 52,9 38,5 25,0 35,7 

Total Total 100 100 100 100 100 

Font: elaboració pròpia a partir del Panel de poĺıtiques públiques locals d’educació 2012.

Nota: En el cas de la implementació, el grau de diversificació de poĺıtiques (alta o baixa)

depèn del nombre de poĺıtiques educatives locals (programes, serveis, etc.), segons la ti-

pologia de poĺıtiques contemplada en el Panel, que manifesten tenir en el propi municipi.

Parlem de diversificació alta en els municipis que es troben per sobre la mitjana, i de

diversificació baixa en els municipis que es troben per sota la mitjana.

Increment de la corresponsabilitat dels ajuntaments en matèria
d’educació. Un dels canvis evolutius més significatius que mostra l’anàlisi
del Panel 2012, però, té a veure amb un augment notable del grau de cor-
responsabilitat dels ajuntaments en el desenvolupament de poĺıtiques educa-
tives locals, especialment en l’àmbit de l’avaluació. L’escassetat de recursos
pressupostaris i la necessitat de revisar el mapa de poĺıtiques educatives lo-
cal en l’actual context de crisi econòmica són factors que poden contribuir a
explicar aquesta millora experimentada, sobretot en l’avaluació de poĺıtiques.

En efecte, si bé els marges de millora encara són destacables, la taula 2.3
mostra que, mentre en el Panel 2010, el 30,7% dels ajuntaments no planifica-
va, en el Panel 2012 aquesta proporció s’ha redüıt fins al 22,2%; mentre en el
Panel 2010, el 43,6% dels ajuntaments comptava amb poĺıtiques educatives
poc diversificades, en el Panel 2012 aquesta situació ha afectat al 33,3% dels
casos; i mentre en el Panel 2010, el 82,2% dels ajuntaments no avaluava, en
el Panel 2012 no ho feia el 55,6%. En el Panel 2010, només el 9,9% dels ajun-
taments adoptava un posicionament actiu en totes tres fases de planificació,
implementació i avaluació, i un 15,8%, un posicionament passiu. En canvi,
en el Panel 2012, el 33,3% dels ajuntaments és corresponsable en aquestes
tres fases, més de vint punts percentuals més, i un 11,1% es mostra passiu,
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més de quatre punts percentuals menys.

Taula 2.3: Percentatge d’ajuntaments segons el grau de correspon-
sabilitat en matèria d’educació.

  
  

Panel 
2010 

Implementació   
Total Diversificació alta Diversificació baixa 

Planificació 
Sí 46,5 22,8 69,3 

No 9,9 20,8 30,7 

Avaluació 
Sí 9,9 7,9 17,8 

No 46,5 35,6 82,2 

  Total 56,4 43,6 100 

  
  

Panel  
2012 

Implementació   
Total Diversificació alta Diversificació baixa 

Planificació 
Sí 58,6 19,2 77,8 

No 8,1 14,1 22,2 

Avaluació 
Sí 34,3 10,1 44,4 

No 32,3 23,2 55,6 

  Total  66,7 33,3 100,0 

Font: elaboració a partir del Panel de poĺıtiques públiques locals d’educació (2010; 2012).

Aquests increments de corresponsabilitat s’han prodüıt sobretot entre els mu-
nicipis més petits, que també eren els que partien d’un posicionament més
passiu en la planificació, implementació i avaluació de poĺıtiques educatives.
La taula 2.4 posa de manifest que, dels ajuntaments que ja van participar en
el Panel 2010, han mostrat una evolució positiva del 13% en relació amb la
planificació, del 14,1% en relació amb la implementació i el 37% en relació
amb l’avaluació, i aquesta evolució positiva afecta en un 85% dels municipis
més petits de 50.000 habitants. Val a dir que també hi ha municipis que han
experimentat retrocessos, fonamentalment també entre els municipis més pe-
tits, però aquests són numèricament poc significatius.
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Taula 2.4: Evolució de la corresponsabilitat en funció de la
grandària del municipi.

Corresponsa-
bilitat 

 Evolució 

Entre 
10.000 i 
20.000 

habitants 

Entre 
20.000 i 
50.000 

habitants 

Entre 
50.000 i 
100.000 

habitants 

Més de 
100.000 

habitants 
Total 

Total 
(n) 

Total 
(n/92) 

Planificació 
Positiva 58,3 (7) 33,3 (4) 8,3 (1) 0,0 (0) 100,0 (12) 13,0 

Negativa 75,0 (3) 25,0 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 100,0 (4) 4,3 

Implementació 
Positiva 69,2 (9) 15,4 (2) 15,4 (2) 0,0 (0) 100,0 (13) 14,1 

Negativa 66,7 (6) 22,2 (2) 11,1 (1) 0,0 (0) 100,0 (9) 9,8 

Avaluació 
Positiva 38,2 (13) 47,1 (16) 14,7 (5) 0,0 (0) 100,0 (34) 37,0 

Negativa 33,3 (2) 33,3 (2) 33,3 (2) 0,0 (0) 100,0 (6) 6,5 

Font: elaboració a partir del Panel de poĺıtiques públiques locals d’educació (2010; 2012).

Especificitat de la planificació de poĺıtiques educatives i lideratge
més gran dels ajuntaments. En l’àmbit de la planificació, val a dir que la
millora de la corresponsabilitat ha comportat també més grans nivells d’es-
pecificitat dels plans educatius, en detriment dels plans sectorials o generals
que inclöıen actuacions d’educació. La figura 2.1 il·lustra que, si bé la pro-
porció de municipis amb algun pla ha augmentat en vuit punts percentuals,
del 69,3% al 76,8%, la de municipis amb un pla espećıfic d’educació s’ha
incrementat en més de vint punts percentuals, del 25,7% al 48,5%. Aquests
plans, a més, en una gran majoria (94,4%), són plenament actius, amb algu-
na activitat en els darrers dotze mesos.
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Figura 2.1: Evolució de la planificació de les poĺıtiques educatives.

30,7% 

25,7% 

17,8% 

25,7% 

69,3% 

23,2% 

19,2% 

9,1% 

48,5% 

76,8% 

6,1% 

19,1% 

8,3% 

64,6% 

25,0% 

70,8% 

53,2% 
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Plans sectorials que inclouen actuacions d'educació 
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Pla d'educació permanent 

Pla contra l'absentisme 

Pla d'acompanyament a l'escolaritat 

Pla educatiu d'entorn 

Projecte educatiu de ciutat 

Pla específic d'actuació 

Amb pla 

2012 2010 

percentatge d'ajuntaments 

Font: elaboració a partir del Panel de poĺıtiques públiques locals d’educació (2010; 2012).

Dels ajuntaments que van participar en el Panel 2010, n’hi ha cinc que des
d’aquest any tenen nous projectes educatius de ciutat, tres més, un nou pla
d’acompanyament a l’escolaritat o tres més, un nou pla d’infància. En can-
vi, des de l’any 2008, no hi ha nous plans educatius d’entorn, malgrat que
aquesta és la tipologia de pla més present en els municipis (34,3%). De fet,
l’esforç més gran en planificació espećıfica de poĺıtiques educatives també ha
coincidit amb un debilitament de la tipologia de pla espećıfic més prevalent,
els plans educatius d’entorn, co-liderats pel Departament d’Ensenyament i
els ajuntaments, i que han experimentat en els darrers anys una davallada
significativa en la dotació de recursos financers rebuts. Els nous plans locals
en educació, de fet, estan més liderats, promoguts i sostinguts pels ajunta-
ments, i menys pel Departament d’Ensenyament.

Reducció dels pressupostos en educació dels ajuntaments (exclosa
la inversió en escoles bressol) i debilitat en l’atenció de les ne-
cessitats educatives. En anteriors eṕıgrafs, s’ha exposat que els ajunta-
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ments han incrementat la seva corresponsabilitat en matèria d’educació, i
conseqüentment també l’esforç que realitzen en planificació, implementació i
avaluació de poĺıtiques educatives locals. La crisi econòmica vigent ha incre-
mentat, al seu torn, les necessitats socials i educatives de la població, i també
la pressió sobre les administracions públiques per donar respostes efectives
a les demandes socials creixents. Aquesta dinàmica, que exigeix d’una im-
plicació més gran dels ajuntaments, però, contrasta amb les dificultats de
finançament també creixents de les administracions públiques, per efecte de
la mateixa crisi econòmica i de les mesures de control i reducció del dèficit
públic instaurades.

El Panel 2012 constata clarament aquest increment de dificultats dels ajun-
taments per desenvolupar poĺıtiques educatives. La taula 2.5 evidencia que
en el Panel 2010 el 50% d’ajuntaments manifestava que en els darrers anys
els recursos que l’Ajuntament destina a l’educació s’han incrementat propor-
cionalment a les necessitats, i en el Panel 2012 aquesta proporció ha baixat
al 37,4%. És a dir, dos de cada tres ajuntaments considera no adequada la
dotació de recursos disponible per atendre les necessitats existents.

Taula 2.5: Evolució del grau d’acord sobre la suficiència de recur-
sos.

  
  

Panel 2012 Panel 2010 

Molt o 
bastant 
d'acord 

Poc o 
gens 

d'acord 

Molt o 
bastant 
d'acord 

Poc o 
gens 

d'acord 

Els darrers anys els recursos que l’Ajuntament destina a 
l’educació s’han incrementat proporcionalment a les 
necessitats 

37,4 62,6 50,0 50,0 

Font: elaboració a partir del Panel de poĺıtiques públiques locals d’educació (2010; 2012).

De fet, tal com recull la taula 2.6, el mateix Panel 2012 posa de manifest que,
tot i l’increment de corresponsabilitat dels ajuntaments i de necessitats soci-
als, el 51,5% han redüıt en els darrers dos anys el seu pressupost en educació
(excloent la inversió en escoles bressol), i només el 4,0% ha experimentat un
augment. Els ajuntaments que han redüıt el seu pressupost tendeixen a valo-
rar més negativament l’adequació de recursos a les necessitats (en un 70,6%
dels casos) que els ajuntaments que no han experimentat canvis significatius
pressupostaris (un 56,8% d’aquests també considera inadequada la dotació
de recursos) (veure la taula 2.38 a la pàgina 91 de l’Annex).

L’explotació de les dades també evidencia que el 34,1% dels ajuntaments
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que ha redüıt el pressupost en educació (sense comptar la inversió en escoles
bressol) ho ha fet per sobre del 10%, però també que només el 5,9% d’ajun-
taments que ha redüıt ho ha fet de manera més accentuada que el pressupost
d’altres àrees de la poĺıtica local. D’aquesta reducció de pressupostos, doncs,
no sembla desprendre’s una disminució significativa de la priorització dels
ajuntaments en el desplegament de poĺıtiques locals en matèria d’educació.

Taula 2.6: Evolució del pressupost en educació (excloent la inversió
en escoles bressol). [n=99]

Com ha evolucionat el pressupost? n % 

  Reducció pressupostària 51 51,5 

  Sense modificacions significatives 44 44,4 

  Augment pressupostari 4 4,0 

Com ha estat la reducció? n % 

  Similar a altres polítiques del municipi 28 54,9 

  Major que a altres polítiques 3 5,9 

  Menor que a altres polítiques 11 21,6 

  No es pot valorar 9 17,6 

Font: elaboració pròpia a partir del Panel de poĺıtiques públiques locals d’educació 2012.

La corresponsabilitat educativa dels ajuntaments i la contenció dels
pressupostos en educació. L’anàlisi de quin tipus d’ajuntaments tendeix
a reduir més els seus pressupostos en educació no permet identificar factors
clars que expliquin les diferències entre municipis. De fet, no hi ha diferències
estad́ısticament significatives destacables en funció de la composició social
dels municipis (amb variables considerades com la renda per càpita, el pes
del fet migratori, etc.), en funció de les seves caracteŕıstiques educatives (amb
variables considerades com el pes del dèficit instructiu, la graduació a l’ESO,
els nivells d’escolarització als ensenyaments preobligatoris o postobligatoris,
el pes del sector concertat, etc.) o de la despesa municipal per càpita (veure
la taula 2.39 a la pàgina 92 de l’Annex). El fet que les reduccions pressu-
postàries no estiguin condicionades a l’evolució i a la concentració territorial
de les necessitats educatives incrementa la debilitat dels ajuntaments a l’hora
d’atendre les necessitats educatives creixents, especialment en aquells muni-
cipis amb més concentració de necessitats educatives i de dèficits educatius,
i pot augmentar també les desigualtats territorials.

De fet, en l’actual context de crisi econòmica, l’evolució dels pressupostos en
educació està condicionada per múltiples factors no sempre circumscrits al
mateix àmbit educatiu. Tot i això, la taula 2.7 mostra la relació existent entre
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corresponsabilitat i consolidació dels pressupostos en educació: si bé un posi-
cionament actiu no és condició suficient per evitar reduccions pressupostàries,
els municipis amb ajuntaments amb menys corresponsabilitat en educació,
amb un posicionament menys actiu a l’hora de planificar, implementar i ava-
luar poĺıtiques educatives locals, tendeixen a reduir més els seus pressupostos
en educació que els municipis amb més corresponsabilitat educativa. És a
dir, els ajuntaments amb un posicionament menys actiu, incrementen la seva
debilitat d’actuació en matèria d’educació per efecte d’una tendència més
gran a reduir els seus pressupostos. La centralitat que ocupa l’educació en
els ajuntaments amb més corresponsabilitat educativa i la institucionalitza-
ció de poĺıtiques més gran en aquells municipis amb un posicionament més
actiu en l’àmbit educatiu són alguns dels factors que contribueixen a explicar
la contenció pressupostària més gran en els ajuntaments corresponsables.

La taula 2.7 també mostra com a tendència general que els municipis més
petits de 50.000 habitants presenten nivells de reducció dels pressupostos en
educació superiors als municipis més grans de 50.000 habitants. En aquest
sentit, destaca que el 70,6% dels municipis entre 20.000 i 50.000 habitants ha
redüıt el seu pressupost en educació, quasi vint punts percentuals per sobre
de la mitjana del conjunt de municipis.

Taula 2.7: Evolució del pressupost en educació, en funció de la
grandària i corresponsabilitat educativa de l’Ajuntament. [n=99]

  
Hi ha 
hagut 

reducció  

Hi ha 
hagut 

augment 

No hi ha 
hagut canvis 
significatius 

Total Total (n) 

Entre 10.000 i 20.000 habitants 45,5 6,8 47,7 100,0 (44) 

Entre 20.000 i 50.000 habitants 70,6 0,0 29,4 100,0 (34) 

Entre 50.000 i 100.000 habitants 30,8 7,7 61,5 100,0 (13) 

Més de 100.000 habitants 37,5 0,0 62,5 100,0 (8) 

Total 51,5 4,0 44,4 100,0 (99) 

Planificació 
Sí 47,4 5,3 47,4 100,0 (76) 

No 66,7 0,0 33,3 100,0 (21) 

Implementació 
Diversificació alta 45,5 4,5 50,0 100,0 (66) 

Diversificació baixa 63,6 3,0 33,3 100,0 (33) 

Avaluació 
Sí 47,7 6,8 45,5 100,0 (44) 

No 54,5 1,8 43,6 100,0 (55) 

Font: elaboració pròpia a partir del Panel de poĺıtiques públiques locals d’educació 2012.

La incidència de l’evolució dels pressupostos educatius dels ajun-
taments en la disminució de poĺıtiques educatives. Òbviament, la
disponibilitat de recursos pressupostaris condiciona les possibilitats de les
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administracions públiques de desenvolupar poĺıtiques. En efecte, la taula 2.8
mostra com aquesta relació també es produeix en el cas de les poĺıtiques
educatives locals: el 65,7% dels ajuntaments manifesta haver redüıt algun
tipus de poĺıtica educativa i, entre els municipis amb ajuntaments que han
redüıt pressupost, el percentatge d’ajuntaments que ha disminüıt algun tipus
de poĺıtica ascendeix fins al 76,5%.
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Taula 2.8: Evolució del pressupost en educació en funció del tipus
de poĺıtica. [n=99]

  

% disminució 
de polítiques 

(1) 

% disminució 
polítiques 

(Ajuntaments 
amb reducció de 
pressupost) (2) 

Ràtio 
(2)/(1)  

% reducció 
pressupost 

(Ajuntaments 
amb disminució 

de polítiques) 

Total 65,7 76,5 1,2 51,5 

Beques i ajuts de suport a l’escolaritat 28,9 32,7 1,1 57,8 

Programes de reforç escolar 25,9 35,0 1,4 66,8 

Promoció d’activitats educatives més enllà de 
l’horari lectiu  

25,6 27,6 1,1 56,3 

Formació ocupacional 24,1 32,5 1,3 63,1 

Suport d’activitats educatives dins de l’horari 
lectiu 

19,8 31,2 1,6 78,8 

Accions específiques d'acompanyament a les 
famílies nouvingudes 

19,7 24,3 1,2 57,4 

Programes de dinamització de les AMPA dels 
centres educatius  

18,2 29,7 1,6 78,6 

Programes d’acompanyament i formació de 
famílies 

15,1 25,7 1,7 81,5 

Programes de transició escola-treball  14,5 27,6 1,9 80,0 

Programes de vinculació de l’escola al territori 13,5 18,0 1,3 70,4 

Projectes d’acollida a l’escola  12,2 15,8 1,3 59,8 

Dispositius Locals d’inserció laboral 12 17,9 1,5 70,0 

Programes de promoció de la convivència i 
mediació escolar  

11,7 11,1 0,9 42,7 

Centres oberts, ludoteques, casals infantils, etc. 8,1 16,2 2,0 100,0 

Programes de transició entre etapes educatives  6,8 11,1 1,6 75,0 

Programes d’incentivació i orientació formativa 6,7 10,5 1,6 79,1 

Projectes educatius a les escoles relacionats amb 
la millora de l’èxit escolar  

6,3 9,7 1,5 74,6 

Escoles de música i/o dansa 5,8 6,7 1,2 60,3 

Programes de diversificació curricular  5,3 8,0 1,5 73,6 

Estratègies d'escolarització equilibrada 4,8 9,0 1,9 100,0 

Programes de Qualificació Professional Inicial 
(PQPI) 

4,7 10,4 2,2 100,0 

Comissió social de centre 4,4 5,5 1,3 65,9 

Centres de formació d'adults 4,4 4,1 0,9 50,0 

Programes de lluita contra l’absentisme  3,4 6,7 2,0 100,0 

Ensenyaments artístics 2,3 5,1 2,2 100,0 

Font: elaboració pròpia a partir del Panel de poĺıtiques públiques locals d’educació 2012.

Nota: (1) Percentatge d’ajuntaments que han disminüıt determinades poĺıtiques educati-

ves; (2) Percentatge d’ajuntaments que han redüıt el pressupost en educació (excloent les

escoles bressol) que han disminüıt determinades poĺıtiques educatives.
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Aquesta relació també es constata pel fet que els ajuntaments que han dis-
minüıt algun tipus de poĺıtica acostumen a experimentar reduccions de pres-
supost en educació per sobre de la mitjana. En definitiva, els ajuntaments
que redueixen el seu pressupost en educació acostumen a reduir més les seves
poĺıtiques educatives locals, i a la inversa.

La taula 2.8 també permet comprendre quines poĺıtiques són més suscepti-
bles a les reduccions pressupostàries en educació, en funció de la proporció de
municipis que manifesta haver disminüıt els diferents tipus de poĺıtica educa-
tiva local. La figura 2.2, que sintetitza aquesta relació, posa de manifest que
les poĺıtiques que han experimentat una disminució més gran i que estan més
afectades per la reducció del pressupost global en educació de l’ajuntament
són els programes de promoció d’activitats educatives més enllà de l’horari
lectiu, els programes de suport d’activitats educatives dins de l’horari lectiu,
els programes de dinamització de les AMPA dels centres educatius, els pro-
grames d’acompanyament i formació de famı́lies, els programes de transició
escola-treball i els Dispositius Locals d’inserció laboral.

En canvi, les poĺıtiques menys condicionades a les restriccions pressupostàries
i que han experimentat una disminució menys accentuada són les comissions
socials de centre, que no suposen cap cost directe, i també les escoles de
música i/o dansa i els centres de formació d’adults, malgrat les reduccions
del finançament que reben els ajuntaments de part del Departament d’En-
senyament. La consolidació d’aquests serveis educatius i l’aposta que en fa
la majoria d’ajuntaments explica que les reduccions de pressupost en edu-
cació de l’ajuntament i la reducció de la transferència financera de part del
Departament d’Ensenyament no hagin provocat una disminució substancial
d’aquestes poĺıtiques.

La resta de poĺıtiques, o bé està condicionada a la reducció pressupostària
però hi ha pocs municipis que n’hagin disminüıt el seu desplegament (com
succeeix amb els centres oberts, ludoteques i casals infantils, els programes
de transició entre etapes educatives, els programes d’incentivació i orientació
formativa, els projectes educatius a les escoles relacionats amb la millora de
l’èxit escolar, els programes de diversificació curricular, les estratègies d’esco-
larització equilibrada, els PQPI, els programes de lluita contra l’absentisme
i els ensenyaments art́ıstics), o bé, malgrat hagin disminüıt molt, estan poc
condicionades a l’evolució del pressupost de l’ajuntament en educació (com
succeeix amb les beques i ajuts de suport a l’escolaritat, els programes d’es-
tudi assistit i reforç escolar o la formació ocupacional). En aquest darrer
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cas, convé destacar que són poĺıtiques afectades per la reducció de despe-
sa pública efectuada per altres administracions públiques, especialment del
Departament d’Ensenyament o del Departament d’Empresa i Ocupació. L’e-
levada disminució d’aquestes poĺıtiques, doncs, si bé està poc condicionada
per l’evolució del pressupost municipal en educació, està relacionada segura-
ment amb el finançament destinat per altres administracions.

Aquesta mateixa figura 2.2 ja deixa entreveure que alguns àmbits de la
poĺıtica educativa local, com la transició escola-treball, la formació ocupa-
cional, els programes d’estudi assistit i de reforç escolar, els programes de
treball amb famı́lies i amb les AMPA o els programes de promoció de les
activitats més enllà de l’horari lectiu s’han debilitat, bé per les reduccions
pressupostàries dutes a terme per la Generalitat de Catalunya, bé per les
dels ajuntaments.

Figura 2.2: Relació entre disminució de poĺıtiques i reducció del
pressupost en educació en funció de la tipologia de poĺıtica educa-
tiva local. [n=99]

+ condicionament als pressupostos 
(ràtio>1,5) 

- condicionament als pressupostos 
(ràtio<1,5) 

+ disminució 
(>10%) 

- Promoció d’activitats educatives més enllà de 
l’horari lectiu 

- Suport d’activitats educatives dins de l’horari 
lectiu 

- Programes de dinamització de les AMPA dels 
centres educatius 

- Programes d’acompanyament i formació de 
famílies 

- Programes de transició escola-treball 
- Dispositius Locals d’inserció laboral 

- Beques i ajuts de suport a l’escolaritat 
- Programes de reforç escolar 

- Formació ocupacional 
- Programes de vinculació de l’escola al territori 

- Programes de promoció de la 
convivència i mediació escolar 

- disminució 
(<10%) 

- Centres oberts, ludoteques, casals 
infantils, etc. 

- Programes de transició entre etapes educatives 
- Programes d’incentivació i orientació formativa 
- Projectes educatius a les escoles relacionats amb 

la millora de l’èxit escolar 
- Programes de diversificació curricular 
- Estratègies d'escolarització equilibrada 

- Programes de Qualificació Professional 
Inicial (PQPI) 

- Programes de lluita contra l’absentisme 
- Ensenyaments artístics 

- Escoles de música i/o dansa 
- Comissió social de centre 

- Centres de formació d'adults 

Font: elaboració pròpia a partir del Panel de poĺıtiques públiques locals d’educació 2012.

En canvi, generalment, les poĺıtiques que menys s’han debilitat són aquelles
que o bé no comporten necessàriament una despesa pública directa (com suc-

33



ceeix amb les comissions socials de centre, amb les estratègies d’escolarització
equilibrada, amb els programes de transició entre etapes educatives o amb
els programes de lluita contra l’absentisme), o bé han estat menys afectades
per reduccions de finançament d’altres administracions públiques (com suc-
ceeix amb els centres oberts, amb els programes de diversificació curricular)
o que, si ho han estat, estan fortament consolidades com a oferta educativa
del territori (de tal forma que és el mateix ajuntament o els seus usuaris
que han incrementat la seva contribució econòmica per afectar menys la seva
continüıtat, com succeeix amb les escoles de música i dansa).

Desenvolupament de les estructures administratives dels ajunta-
ments en educació. L’anàlisi del Panel 2010 va portar a concloure que, en
part, el major grau de corresponsabilitat existent entre els municipis grans
estava relacionat amb l’existència d’estructures administratives dels ajunta-
ments amb més possibilitats d’actuació en matèria d’educació: en efecte, els
municipis grans, amb més corresponsabilitat, també tendien a tenir més do-
tació de treballadors, més formació espećıfica d’aquests, més disponibilitat
d’instruments per a la planificació (observatoris locals, etc.), més autono-
mia i independència de gestió en l’àmbit de l’educació, etc., mentre que els
municipis petits, amb menys corresponsabilitat, també tenien estructures ad-
ministratives més dependents i simples. En aquest sentit, val a dir que el
Panel 2012, tal com mostra la taula 2.9, manté i confirma aquesta tendència.

Des d’una perspectiva evolutiva, però, convé destacar que les desigualtats en-
tre municipis grans i municipis petits, que encara hi són, s’han redüıt entre els
Panels 2010 i 2012. En general, els ajuntaments han tendit a dotar-se d’es-
tructures administratives més independents i autònomes, amb entitat pròpia
i espećıfica, i amb recursos humans més ben formats per dur a terme la seva
tasca. En efecte, tal com recull la taula 2.9, el 93,9% dels ajuntaments ja té
un departament tècnic que centralitza les actuacions en matèria d’educació
(quan en el Panel 2010 aquest percentatge era del 86,1%), només el 33,3%
d’aquests departaments comparteix la gestió de les poĺıtiques educatives amb
altres matèries (quan en el Panel 2010 ho feia el 44,2%), i el 92,9% dels ajun-
taments compta amb personal que disposa de la formació adequada (quan
en el Panel 2010 era del 81,6%).

Amb tot i això, encara cal destacar que hi ha quasi un 10% d’ajuntaments
de municipis entre 10.000 i 20.000 habitants que o bé no compta amb un
departament tècnic espećıfic, o bé no disposa de personal tècnic propi, o bé
aquest personal no té la formació adequada.
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Taula 2.9: Evolució de les caracteŕıstiques de l’estructura adminis-
trativa.

  
  

Panel 2012 Panel 2010 

Sí No Sí No 

Existeix un regidor d'educació 98,0 2,0 ... ... 

Existeix una regidoria íntegrament d'educació 26,3 73,7 ... ... 

Existeix un responsable tècnic d'educació 94,9 5,1 ... ... 

Existeix un departament tècnic que centralitzi les actuacions en matèria 
d'educació 

93,9 6,1 86,1 13,9 

El departament tècnic comparteix la gestió amb altres matèries 33,3 66,7 44,2 55,8 

Hi ha tècnics d'educació 98,0 2,0 97,0 3,0 

El personal ha realitzat alguna formació específica en el darrer any 75,8 24,2 ... ... 

El personal té la formació adequada 92,9 7,1 81,6 18,4 

Font: elaboració a partir del Panel de poĺıtiques públiques locals d’educació (2010; 2012).

La institucionalització de les estructures administratives espećıfiques d’e-
ducació i la priorització de l’educació dels ajuntaments que compten amb
aquestes estructures administratives espećıfiques, novament, expliquen en
part que els ajuntaments que disposen de departaments tècnics que centra-
litzen les actuacions en matèria d’educació i que no comparteixen la gestió
de les poĺıtiques educatives amb altres matèries siguin els que aconseguei-
xin contenir més els pressupostos en educació. En efecte, tal com mostra la
taula 2.10, els ajuntaments sense aquestes estructures administratives inde-
pendents i autònomes han tendit a reduir més el pressupost en educació que
els ajuntaments més ben dotats.
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Taula 2.10: Caracteŕıstiques de l’estructura administrativa en fun-
ció de la grandària i de l’evolució del pressupost del municipi.
[n=99]

  
Departament 

tècnic 
Comparteix 

la gestió 
Personal 

propi 

Formació 
any en 

curs 

Formació 
adequada 

S'ha re-
estructurat 

eliminat 
l'organisme 

existent 

Canvi de 
responsable 

Estructura 
nova 

Total 
Total 

(n) 

Entre 
10.000 i 
20.000 

habitants 

90,9 42,5 95,5 54,5 86,4 15,9 2,3 9,1 13,6 100,0 44 

Entre 
20.000 i 
50.000 

habitants 

94,1 28,1 100,0 88,2 97,1 23,5 0,0 8,8 20,6 100,0 34 

Entre 
50.000 i 
100.000 
habitants 

100,0 30,8 100,0 100,0 100,0 38,5 7,7 30,8 30,8 100,0 13 

Més de 
100.000 
habitants 

100,0 12,5 100,0 100,0 100,0 50,0 0,0 12,5 25,0 100,0 8 

Total 93,9 33,3 98,0 75,8 92,9 24,2 2,0 12,1 19,2 100,0 99 

Hi ha hagut 
reducció 

92,2 29,8 98,0 76,5 92,2 25,5 2,0 15,7 19,6 100,0 51 

No hi ha 
hagut canvis  

95,5 35,7 97,7 75,0 93,2 22,7 0,0 6,8 15,9 100,0 44 

Hi ha hagut 
augment 

100,0 50,0 100,0 75,0 100,0 25,0 25,0 25,0 50,0 100,0 4 

Font: elaboració pròpia a partir del Panel de poĺıtiques públiques locals d’educació 2012.

Dit això, però, contràriament al que s’observa pels pressupostos, val a dir que
els municipis més grans, amb estructures administratives dels ajuntaments
més independents i autònomes, i amb més corresponsabilitat en educació,
presenten també les estructures administratives menys estables, que han ex-
perimentat més canvis. Els municipis més grans de 50.000 habitants han
tendit a reestructurar més els seus departaments, a canviar més els seus res-
ponsables tècnics i a crear noves estructures que els municipis més petits de
50.000 habitants, i aquests canvis no tenen una relació clara amb l’evolució
dels pressupostos en educació. La influència desigual dels canvis de govern
ocorreguts arran de les eleccions municipals de l’any 2011, les estratègies desi-
guals d’afrontar la gestió financera de les poĺıtiques educatives (amb reduc-
ció dels ingressos transferits pel Departament d’Ensenyament, per exemple)
o l’esforç desigual d’avaluació i revisió de les poĺıtiques públiques i d’adap-
tació als nous escenaris socials, poĺıtics i econòmics són alguns dels factors
que poden explicar que els ajuntaments amb estructures administratives més
sòlides, que acostumen al seu torn a mantenir els pressupostos iguals, hagin
experimentat més canvis organitzatius. És il·lustratiu, per exemple, que els
municipis més grans han tendit a modificar més el nombre de treballadors,
especialment els més grans de 100.000 habitants, que en un 62,5% dels casos
han redüıt les seves plantilles (veure taula 2.40 de la pàgina 92 de l’Annex).
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Millora de la qualitat de la formulació de poĺıtiques locals. En
l’anàlisi del Panel 2010 ja destacàvem que els ajuntaments tenien un impor-
tant marge de millora pel que fa a la qualitat de la formulació de poĺıtiques
educatives, tant pel que fa a la fixació dels objectius, a la detecció de neces-
sitats o a la capacitat de donar respostes a les demandes, per citar alguns
exemples, i també que aquesta qualitat es feia més present entre els ajunta-
ments més grans, amb estructures administratives més sòlides i amb un nivell
de corresponsabilitat educativa més elevat. En efecte, aquests ajuntaments
valoraven de millor manera la pròpia capacitat de donar respostes adequades
als reptes que planteja l’educació en general, i la poĺıtica educativa en parti-
cular.

Des d’una perspectiva evolutiva, cal destacar que la majoria de dimensions
ha experimentat una tendència positiva. Aix́ı, per exemple, la taula 2.11
mostra com, mentre que en el Panel 2010 el 69,0% dels ajuntaments desta-
cava que els serveis locals estan adaptats per donar resposta a les demandes
en educació, en el Panel 2012 ho fa el 83,8%; o mentre en el Panel 2010 el
56,6% dels ajuntaments considerava que l’Ajuntament té recursos i eines per
detectar les noves necessitats en matèria d’educació, en el Panel 2012 ho fa
el 64,6%; o mentre en el Panel 2010 el 64,9% valorava que els reptes més
importants que planteja l’educació estan inclosos a l’agenda poĺıtica, en el
Panel 2012 ho fa el 78,8%.
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Taula 2.11: Evolució del grau d’acord sobre diferents dimensions
de la poĺıtica educativa.
  Panel 2012 Panel 2010 

  

Molt o 
bastant 
d'acord 

Poc o 
gens 

d'acord 

Molt o 
bastant 
d'acord 

Poc o 
gens 

d'acord 

Els serveis locals de l’Ajuntament estan adaptats per donar 
resposta a les demandes en educació 

83,8 16,2 69,0 31,0 

Els recursos humans de l’Ajuntament que treballen en temes 
d’educació tenen una formació adequada 

92,9 7,1 88,0 12,0 

L’Ajuntament té recursos i eines per detectar les noves 
necessitats en matèria d’educació 

64,6 35,4 56,6 43,4 

Hi ha idees innovadores per a afrontar els nous reptes que 
planteja l’educació 

60,6 39,4 63,6 36,4 

Hi ha un acord polític que dóna continuïtat a la política en 
educació 

64,6 35,4 61,6 38,4 

Els reptes més importants que planteja l’educació estan 
inclosos a l’agenda política 

78,8 21,2 64,9 35,1 

Els programes de treball fixen objectius específics i 
mesurables 

... ... 50,5 49,5 

La comunitat educativa valora positivament l’actuació 
municipal en educació 

... ... 85,7 14,3 

Les polítiques municipals d'educació tenen autonomia més 
enllà del suport o de les estratègies d’altres entitats 
governamentals 

59,6 40,4 ... ... 

Font: elaboració a partir del Panel de poĺıtiques públiques locals d’educació (2010; 2012).

De les diferents dimensions considerades en la taula 2.11 sobre la qualitat de
la formulació de les poĺıtiques educatives, només n’hi ha una que presenta
una evolució negativa entre els Panels 2010 i 2012, la capacitat d’innovar per
a afrontar els nous reptes que planteja l’educació. De fet, en el Panel 2012
només el 60,6% dels ajuntaments manifesta que hi ha idees innovadores per
a afrontar els nous reptes que planteja l’educació, i només el 39,4% considera
que, de totes les experiències dutes a terme durant el mateix any, n’hi ha al-
guna que pot ser valorada com a innovadora i que pot esdevenir referent per
a altres ajuntaments. És a dir, els ajuntaments presenten un posicionament
més actiu en l’àmbit educatiu i estructures administratives més autònomes
i espećıfiques, malgrat la reducció de recursos disponibles, però tenen més
dificultats per dissenyar noves respostes a les noves necessitats que planteja
l’educació en l’actualitat.
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5 Canvis en els àmbits d’actuació dels ajun-

taments en la poĺıtica educativa

5.1 Admissió d’alumnat

L’anàlisi del Panel 2010 destacava la segregació escolar era més prevalent en-
tre els municipis grans, amb un pes més important del sector concertat en la
provisió de l’oferta educativa, especialment quan aquest era poc correspon-
sable en l’escolarització d’alumnat amb necessitats educatives espećıfiques.
En canvi, contràriament al que hom podia esperar, el pes del fet migratori
o altres factors de composició social dels municipis no tenien incidència en
la prevalença de la segregació escolar, en part perquè nombrosos municipis
amb un pes important del fet migratori han desenvolupat poĺıtiques d’esco-
larització equilibrada.

Manteniment dels dèficits de priorització i de corresponsabilitat en l’esco-
larització equilibrada. El Panel 2012 evidencia la poca priorització poĺıtica
de la lluita contra la segregació escolar. La figura 2.3 mostra com la lluita
contra la segregació escolar està entre els àmbits de poĺıtica educativa menys
prioritaris per als ajuntaments, i la taula 2.12, que respecte el Panel 2010
s’ha redüıt el nivell de prioritat: del 16,0% d’ajuntaments que consideraven
la lluita contra la segregació escolar entre les tres prioritats poĺıtiques, s’ha
passat a l’11,2% en el Panel 2012.
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Figura 2.3: Grau de priorització dels àmbits de poĺıtica educativa
dels ajuntaments. [n=99]

11,2% 

11,2% 

17,3% 

19,4% 

24,5% 

25,5% 

30,6% 

35,7% 

40,8% 

83,7% 

1,0% 

4,1% 

3,1% 

2,0% 

6,1% 

2,0% 

3,1% 

4,1% 

18,4% 

56,1% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Suport a l'oferta educativa més enllà de l'horari lectiu 

Segregació escolar 

Prevenció de l'absentisme 

Transició escola-treball 

Desenvolupament programes de qualificació professional inicial i 
de formació professional 

Ensenyaments musicals i artístics 

Suport a les Ampas i a la funció educativa de les famílies 

Formació adults 

 Acompanyament a la escolaritat/ lluita contra el fracàs escolar 

Atenció a la petita infància (0 a 3 anys) 

Entre les tres prioritats Objectiu prioritari 

percentatge d'ajuntaments 

Font: elaboració pròpia a partir del Panel de poĺıtiques públiques locals d’educació 2012.

Amb tot i això, i en positiu, també convé destacar que, si bé l’existència
d’instruments com les oficines municipals d’escolarització o les comissions de
garantia d’admissió s’han mantingut estables, s’ha augmentat molt lleugera-
ment el percentatge d’ajuntaments que desenvolupen algun tipus d’actuació
de promoció de l’equitat en l’admissió.

També en positiu, cal afegir que, si bé les oficines municipals d’escolarització
estan presents només en el 50,5% de municipis més grans de 10.000 habi-
tants, la majoria d’ajuntaments disposa de la informació necessària i dels
instruments per dissenyar i promoure poĺıtiques d’escolarització equilibrada:
el 99% d’ajuntaments tenen dades d’alumnat matriculat a cada centre, el
78,8%, dades d’alumnat NEE; i el 64,4% gestiona la totalitat de sol·licituds
fora de termini i el 72,2%, més del 90% de sol·licituds fora de termini.
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Taula 2.12: Evolució de la corresponsabilitat de la lluita contra la
segregació escolar.

  Panel 2010 Panel 2012 

La lluita contra la segregació escolar entre les tres prioritats 16,0 11,2 

Actuacions de promoció de l'equitat en l'admissió (estratègies 
d'escolarització equilibrada) 

81,2 84,8 

Oficina Municipal d'Escolarització 51,5 50,5 

Comissió de garanties d'admissió ... 82,8 

Font: elaboració a partir del Panel de poĺıtiques públiques locals d’educació (2010; 2012).

El tipus de mesura més emprat, en un 67,7% dels casos, és el repartiment
de l’alumnat amb necessitats educatives espećıfiques, tal com recull la taula
2.13. La gestió de la reserva de places, la modificació de ràtios o la zonifica-
ció, en canvi, són mesures menys utilitzades com a estratègies d’escolarització
equilibrada, en menys del 40% de casos. Val a dir que només el 8,1% dels
ajuntaments utilitza totes quatre mesures, i que el 23,2% no en desenvolupa
cap (quan en el Panel 2010 aquesta proporció era inferior, del 18,8%). Aques-
tes són xifres que indiquen els dèficits de corresponsabilitat en l’escolarització
equilibrada existents.
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Taula 2.13: Actuacions per a l’escolarització equilibrada. [n=99]

Repartiment de 
l'alumnat NEE 

Reserva de 
places 

Modificació de 
les ràtios 

Zonificació n % 

Sí 
67,7% 

[2009: 68,3%] 

Sí 
40,4% 

Sí  34,3% 
Sí  35,4% 8 8,1 

No 64,6% 16 16,2 

No 65,7% 
Sí  35,4% 3 3,0 

No 64,6% 8 8,1 

No 
59,6% 

Sí  34,3% 
Sí  35,4% 6 6,1 

No 64,6% 2 2,0 

No 65,7% 
Sí  35,4% 10 10,1 

No 64,6% 14 14,1 

No 
32,3% 

[2009: 31,7%] 

Sí 
40,4% 

Sí  34,3% 
Sí  35,4% 1 1,0 

No 64,6% 0 0,0 

No 65,7% 
Sí  35,4% 3 3,0 

No 64,6% 1 1,0 

No 
59,6% 

Sí  34,3% 
Sí  35,4% 1 1,0 

No 64,6% 0 0,0 

No 65,7% 
Sí  35,4% 3 3,0 

No 64,6% 23 23,2 

    Total  (100,0%) 99 100,0 

Font: elaboració a partir del Panel de poĺıtiques públiques locals d’educació (2010; 2012).

Importància de la corresponsabilitat en educació dels ajuntaments.
El Panel 2010 també destacava que les estratègies d’escolarització equilibrada
eren més prevalents en els municipis que tenien un pes més important del fet
migratori o que tenien més problemes de segregació escolar, que, com ja hem
dit, generalment eren els municipis més grans i amb un pes més important
del sector concertat. La corresponsabilitat de l’ajuntament en matèria d’edu-
cació també era un condicionant clar al desenvolupament d’estratègies d’es-
colarització equilibrada. L’anàlisi del Panel 2012 confirma aquestes mateixes
relacions entre corresponsabilitat educativa de l’ajuntament i corresponsa-
bilitat en l’escolarització equilibrada d’alumnat, però atenua la significació
estad́ıstica de factors com ara la grandària del municipi, la prevalença de la
segregació escolar o el pes del sector concertat, com a factors explicatius de
les diferències entre municipis pel que fa al desenvolupament de poĺıtiques
d’escolarització equilibrada (vegeu la figura 2.14 i la taula 2.40 de la pàgina
92 de l’Annex). Només existeixen diferències estad́ısticament significatives
en funció de la prevalença de la segregació escolar en el cas de la modificació
de ràtios i de l’aprofitament de la reserva de places d’alumnat amb necessi-
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tats educatives espećıfiques per compensar la composició social dels centres:
els municipis més segregats fan un ús més gran d’aquests instruments.

La taula 2.14, alhora, posa de manifest que els municipis més grans tendeixen
a desenvolupar aquestes poĺıtiques (fins al 100% dels municipis més grans de
100.000 habitants) i els municipis petits ho tendeixen a fer menys (fins al
75% dels municipis entre 10.000 i 20.000 habitants).

Taula 2.14: Corresponsabilitat en l’escolarització equilibrada en
funció de la grandària del municipi. [n=99]

  
Correspon-

sabilitat 
Ha 

augmentat 
Ha 

disminuït 

S'ha 
mantingut 

igual 

No 
correspon-

sabilitat 
Total 

Total 
(n) 

Entre 10.000 i 
20.000 

habitants 
75,0 22,7 0,0 52,3 25,0 100,0 44 

Entre 20.000 i 
50.000 

habitants 
91,2 26,5 2,9 61,8 8,8 100,0 34 

Entre 50.000 i 
100.000 
habitants 

92,3 15,4 15,4 61,5 7,7 100,0 13 

Més de 
100.000 
habitants 

100,0 25,0 12,5 62,5 0,0 100,0 8 

Total 84,8 
23,2 

(27,4%)  
4,0  

(4,8%) 
57,6 

(67,9%) 
15,2 

(100,0) 
100,0 99 

Font: elaboració pròpia a partir del Panel de poĺıtiques públiques locals d’educació 2012.

Increment de la intensitat d’actuacions d’escolarització equilibra-
da. Com dèiem anteriorment, la proporció de municipis que desenvolupa
actuacions de promoció de l’equitat en l’admissió d’alumnat s’ha incremen-
tat lleugerament, del 81,2% en el Panel 2010 al 84,8% en el Panel 2012. De
fet, la taula 2.15 també evidencia que el 27,4% d’ajuntaments que desen-
volupen estratègies ha intensificat aquests esforços en els darrers dos anys,
mentre que només el 4,8% ha disminüıt la intensitat.

Per comprendre aquestes variacions, cal fer menció a la disponibilitat d’o-
ficina municipal d’escolarització, per exemple, que, si hi és present, tendeix
a motivar un augment de les actuacions d’escolarització equilibrada (veure
la figura 2.15 de la pàgina 97 de l’Annex). En canvi, la corresponsabilitat
de l’ajuntament en matèria d’educació, si bé explica en part l’existència de
poĺıtiques, no incideix en el seu augment o disminució.
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La taula 2.15 tampoc recull diferències estad́ısticament significatives en fun-
ció del pes del fet migratori, de la prevalença de la segregació escolar o del
pes del sector concertat, però śı en funció de la grandària del municipi. Els
municipis petits, que disposaven de menys estratègies, són els que experi-
menten un augment d’actuacions més destacat, mentre que els municipis que
han redüıt aquestes actuacions (o romanen igual) tendeixen a ser més grans.

Taula 2.15: Evolució de les actuacions d’escolarització equilibrada
en funció de les caracteŕıstiques socials i educatives del municipi.
[n=84]

Població 
% 

estrangers 
Dissimilitud Hutchens 

Sector 
concertat 

(%) 

Ha 
augmentat 

Mitjana 36.019,7 17,5 0,32 0,3 47,1 

N 23 23 23 23 23 

Ha 
disminuït 

Mitjana 104.802,0 16,5 0,43 0,4 57,3 

N 4 4 4 4 4 

Mantingut 
igual 

Mitjana 43.400,7 15,3 0,33 0,3 46,0 

N 57 57 57 57 57 

Total 
Mitjana 44.303,6 15,9 0,33 0,3 46,8 

N 84 84 84 84 84 

Font: elaboració a partir del Panel de poĺıtiques públiques locals d’educació 2012.

Nota: les caselles fosques, amb diferències estad́ısticament significatives.

Impacte de la zonificació per combatre la segregació escolar. Les
anàlisis fetes sobre els models de zonificació escolar existents acostumen a
concloure que no hi ha models millors o pitjors per se a l’hora de combatre
la segregació escolar, sinó que cada model de zonificació ha de ser valorat en
funció de la realitat social i educativa de cada territori en el qual s’aplica. De
fet, la taula 2.16, entre d’altres coses, constata que no existeixen diferències
significatives entre municipis en l’ús de determinats models de zonificació es-
colar en funció de la seva segregació escolar, de tal forma que la prevalença
d’aquest fenomen no s’explica sistemàticament per l’existència d’un o altre
model.

La taula 2.16, però, evidencia l’existència de diferències estad́ısticament sig-
nificatives en funció de la grandària del municipi (i del nombre d’escoles):
de mitjana, els municipis amb zones úniques tendeixen a ser més petits i a
disposar de menys escoles que els municipis amb zones múltiples.

44



Taula 2.16: Model de zonificació en funció de les caracteŕıstiques
socials i educatives del municipi.

Població 
% 

estrangers 
Dissimilitud Hutchens 

Sector 
concertat 

(%) 

Escoles 
d'educació 

infantil i 
primària 

Zona 
única 

Mitjana 25.371,5 16,6 0,32 0,3 51,6 7,2 

N 45 45 45 45 45 45 

Zones 
múltiples 

Mitjana 66.148,2 15,1 0,34 0,3 41,3 17,5 

N 39 39 39 39 39 39 

Total 
Mitjana 44.303,5 15,9 0,33 0,3 46,8 12,0 

N 84 84 84 84 84 84 

Font: elaboració a partir del Panel de poĺıtiques públiques locals d’educació 2012, dades

del Departament d’Ensenyament i d’Idescat.

Nota: les caselles fosques, amb diferències estad́ısticament significatives.

L’ús de la zonificació escolar com a estratègia d’escolarització equilibrada, en
canvi, tal com mostra la taula 2.17, no està condicionada per la grandària
del municipi: municipis grans i petits opten indistintament, sense diferències
estad́ısticament significatives, per l’ús d’aquest instrument de planificació
educativa per combatre la segregació escolar. Les diferències, en tot cas,
vénen donades pel pes del fet migratori i pel pes del sector concertat. Com
més elevat és el pes del sector concertat en els municipis, menys tendeixen a
emprar la zonificació escolar per compensar la composició social dels centres.

Taula 2.17: Ús de la zonificació per compensar la composició social
dels centres.

Models de 
zonificació que 
compensin la 
composició social 
dels centres 

Població 
% 

estrangers 
Dissimilitud Hutchens 

Sector 
concertat 

(%) 

Escoles 
d'educació 

infantil i 
primària 

Sí 
Mitjana 43.490,8 16,5 0,31 0,29 36,8 11,4 

N 35 35 35 35 35 35 

No 
Mitjana 44.884,1 15,6 0,34 0,32 54,0 12,4 

N 49 49 49 49 49 49 

Total 
Mitjana 44.303,6 15,9 0,33 0,31 46,8 12,0 

N 84 84 84 84 84 84 

Font: elaboració a partir del Panel de poĺıtiques públiques locals d’educació 2012, dades

del Departament d’Ensenyament i d’Idescat.

Nota: les caselles fosques, amb diferències estad́ısticament significatives.
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Si bé no hi ha per se models de zonificació més adequats per combatre la
segregació escolar que altres, el Panel 2012 també evidencia que els ajunta-
ments no perceben la zona única com a estratègia d’escolarització equilibra-
da. Aix́ı, la taula 2.18 mostra com només el 22,2% dels municipis amb zona
única considera que utilitza la zonificació com a estratègia per equilibrar la
composició social dels centres, mentre que aquesta proporció augmenta fins
al 64,1% entre els municipis amb zones múltiples. Aquestes consideracions
són rellevants si tenim en compte que en els darrers dos anys el Departament
d’Ensenyament, en coordinació amb diferents ajuntaments, ha promogut la
instauració de zones úniques a diversos municipis de Catalunya que tenien
zones múltiples.

Taula 2.18: Model de zonificació en funció de l’ús de la zonificació
per compensar la composició social dels centres. [n=84]

Quin model de 
zonificació teniu 
en el municipi? 

Zonificació sense 
estratègia 

d’escolarització 
equilibrada 

Zonificació com a 
estratègia 

d’escolarització 
equilibrada 

Total Total (n) 

Zona única 77,8 22,2 100,0 45 

Zones múltiples 35,9 64,1 100,0 39 

Total 58,3 41,7 100,0 84 

Total (n) 49 35 84 

Font: elaboració pròpia a partir del Panel de poĺıtiques públiques locals d’educació 2012.

Impacte comparativament baix de les poĺıtiques d’escolarització
equilibrada. Existeix un cert debat a l’entorn del marge d’actuació de la
poĺıtica educativa en la lluita contra la segregació escolar, atès que aquest és
un fenomen molt condicionat també per la segregació residencial dels muni-
cipis. Atesa la complexitat del fenomen, i la seva forta reproducció, els que
defensen el marge d’actuació de la poĺıtica educativa insisteixen en la ne-
cessitat de combinar i aprofitar els diferents instruments disponibles per fer
efectives les mesures, circumstància que, segons hem exposat precedentment,
es produeix en un nombre petit de municipis.

En qualsevol cas, val a dir que els ajuntaments no valoren positivament l’im-
pacte de les poĺıtiques d’escolarització equilibrada dutes a terme. La figura
2.4 evidencia que aquest és l’àmbit de la poĺıtica educativa amb un percen-
tatge d’ajuntaments més gran que valora l’impacte de les mesures adoptades
com a baix (concretament, en un 28,3% dels casos).
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Figura 2.4: Impacte de les actuacions municipals en la solució de
les necessitats educatives. [n=99]

15,2% 

28,3% 

17,2% 

13,1% 
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40,4% 

32,3% 

41,4% 

40,4% 

20,2% 

19,2% 

44,4% 

27,3% 

46,5% 

13,1% 

44,4% 

39,4% 

41,4% 

46,5% 

54,5% 

63,6% 

47,5% 

56,6% 

43,4% 

84,8% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Suport a l'oferta educativa més enllà de l'horari lectiu 

Segregació escolar 

Prevenció de l'absentisme 

Transició escola-treball 

PQPI 

Ensenyaments musicals i artístics 

Suport a les AMPA i a la funció educativa de les famílies 

Formació adults 

Acompanyament a la escolaritat/ lluita contra el fracàs escolar 

Atenció a la petita infància (0 a 3 anys) 

Impacte baix Impacte mitjà Impacte alt 

percentatge d'ajuntaments 

Font: elaboració pròpia a partir del Panel de poĺıtiques públiques locals d’educació 2012.

Tot i aix́ı, tal com mostra la taula 2.19, cal afegir que l’impacte més elevat es
produeix en aquells municipis que tenen ajuntaments amb corresponsabili-
tat en el desenvolupament de poĺıtiques d’escolarització equilibrada, i també
en aquells municipis amb ajuntaments que han intensificat el desplegament
d’aquestes poĺıtiques en els darrers anys.
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Taula 2.19: Impacte de les actuacions municipals de lluita contra la
segregació escolar en la solució de les necessitats educatives. [n=99]

  
Correspon-

sabilitat 
Ha 

augmentat 
Ha 

disminuït 

S'ha 
mantingut 

igual 

No correspon-
sabilitat 

Total 

 Impacte baix 20,2 4,3 25,0 26,3 73,3 28,3 

 Impacte mitjà 33,3 17,4 50,0 38,6 26,7 32,3 

 Impacte alt 46,4 78,3 25,0 35,1 0,0 39,4 

 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 Total (n) 84 23 4 57 15 99 

Font: elaboració pròpia a partir del Panel de poĺıtiques públiques locals d’educació 2012.

5.2 Programació i provisió de l’oferta formativa

L’anàlisi del Panel 2010 destacava les desigualtats territorials en la provisió
d’oferta formativa reglada, però també el contrast existent entre l’escolarit-
zació als ensenyament preobligatoris i la dels ensenyaments postobligatoris.
La grandària, la capitalitat o la composició social dels municipis condiciona-
ven de diferent manera el desplegament de l’oferta. Els municipis més petits,
amb una composició social més afavorida i amb una despesa de l’ajuntament
per càpita més elevada tendien a tenir taxes d’escolarització de 0 als 2 anys
més elevades. En canvi, els municipis més grans i capitals de comarca (i amb
una composició social més afavorida només en el cas del batxillerat) tendi-
en a tenir nivells d’escolarització a la postobligatòria més elevats. Val a dir
que aquestes tendències es continuen manifestant amb dades corresponents
al Panel 2012 (veure les taules 2.41, 2.42 i 2.43 de la pàgina 94 de l’Annex).

Alhora, el Panel 2012 amplia aquestes evidències amb dades de programes
no contemplats en l’Estad́ıstica del Departament d’Ensenyament, com ara
els programes de transició escola-treball o la formació ocupacional. La tau-
la 2.20, que recull la relació entre la provisió d’oferta formativa i les ca-
racteŕıstiques socials del municipi, constata que, en general, les ofertes de
PQPI, programes de transició escola-treball, formació ocupacional, forma-
ció d’adults i ensenyaments art́ıstics acostumen a estar més presents en els
municipis grans (amb l’excepció de la formació d’adults) i amb taxes d’escola-
rització a la postobligatòria més elevades. En canvi, no existeixen diferències
destacables en funció del nivell instructiu (només diferències estad́ısticament
significatives en la formació d’adults), de la graduació a l’ESO (només als
PQPI), de la renda per càpita o del pes del fet migratori (només a la forma-
ció ocupacional).
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S’han corregit algunes irracionalitats destacades en el Panel 2010, com ara
que els municipis amb taxes de graduació a l’ESO més baixes tinguin més
tendència a disposar de programes de qualificació professional inicial, o que
els municipis amb més dèficit instructiu entre la població adulta tinguin més
tendència a disposar de formació d’adults.
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Taula 2.20: Relació entre la provisió d’oferta formativa i les carac-
teŕıstiques socials del municipi.
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Mitj. 51.852,3 14,8 39,6 16,6 74,7 11,1 51,1 34,1 20,5 3,9 17,5 90,1 57,5 17,6 3,1 75,8 

N 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 

No 
Mitj. 20.536,8 15,6 40,7 16,3 75,1 10,8 31,4 37,5 28,1 1,1 21,7 69,4 50,1 11,5 3,8 79,3 
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Mitj. 48.396,5 15,2 40,0 16,5 74,7 11,1 48,3 34,9 21,9 3,5 21,3 84,3 55,7 16,1 3,2 77,1 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

No 
Mitj. 22.399,4 14,9 40,1 16,5 75,1 10,7 34,1 36,2 26,3 1,5 13,4 79,2 53,0 13,7 3,9 77,0 
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Mitj. 42.204,3 14,3 40,0 16,6 75,1 11,1 47,9 35,9 22,7 3,1 18,1 86,7 56,6 16,5 3,6 77,2 

N 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 

No 
Mitj. 35.159,9 18,1 40,0 16,2 73,7 10,8 29,1 32,8 25,2 1,9 22,4 67,4 48,3 11,1 2,3 76,5 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
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Mitj. 39.108,8 15,5 40,4 16,5 74,6 11,1 44,5 35,0 23,1 2,9 18,1 83,9 55,3 15,7 3,3 77,0 

N 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 

No 
Mitj. 59.804,6 10,3 35,5 16,5 77,4 10,6 40,1 38,8 24,8 2,9 29,4 70,0 50,5 12,8 4,3 78,0 

N 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
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Mitj. 42.549,1 15,3 39,6 16,6 75,7 11,0 44,6 35,6 23,2 2,9 19,4 84,1 55,6 16,0 3,9 77,2 

N 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 

No 
Mitj. 29.085,4 13,6 42,6 15,9 69,1 11,3 40,7 33,0 23,1 2,9 16,0 74,6 50,1 11,3 0,0 75,9 
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Mitj. 53.710,1 17,2 40,6 16,8 76,0 11,3 49,3 34,4 22,3 3,1 18,1 92,6 58,5 18,7 4,3 77,9 

N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 

No 
Mitj. 30.438,0 13,4 39,5 16,3 73,8 10,8 40,0 36,0 23,9 2,7 19,7 75,0 52,0 12,8 2,6 76,3 

N 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 

T
o

ta
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Mitj.  40.781,2 15,1 40,0 16,5 74,8 11,0 44,1 35,3 23,2 2,9 19,0 82,8 54,9 15,4 3,4 77,1 

N 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 

Font: elaboració pròpia a partir del Panel de poĺıtiques públiques locals d’educació 2012,
i de dades del Departament d’Ensenyament.

Nota: les caselles fosques, amb diferències estad́ısticament significatives.

Estancament en el desplegament d’ofertes formatives amb inter-
venció de les administracions locals. Des d’una perspectiva evolutiva,
en relació amb la programació i la provisió d’oferta, un dels elements més
destacables fa referència al canvi de tendència el curs escolar 2011/2012 expe-
rimentat en els nivells d’escolarització a les escoles bressol i als PQPI, després
d’un peŕıode ampli de creixement sostingut continuat durant els darrers anys.

50



L’escolarització a l’educació infantil de primer cicle, per primer cop d’ençà
l’any 2000, experimenta una lleu davallada, provocada principalment per
l’impacte de la crisi econòmica en la reducció de les necessitats de conciliació
laboral i de la capacitat econòmica de les famı́lies, i també pels increments de
quotes a les escoles bressol públiques experimentats en nombrosos municipis
(arran del decrement significatiu de l’aportació financera que feia el Departa-
ment d’Ensenyament) i per la supressió dels ajuts per a les famı́lies socialment
desfavorides, que en dificulta l’accés. Per la seva banda, la provisió de places
als PQPI també s’ha vist afectada per la supressió del finançament que el
Departament d’Empresa i Ocupació destinava a aquests programes, que ha
limitat les possibilitats del Departament d’Ensenyament de continuar amb
l’increment sostingut de les places ofertades.

Taula 2.21: Evolució de la taxa d’escolarització de 0 a 2 anys, a
Catalunya.

  
2000-
2001 

2001-
2002 

2002-
2003 

2003-
2004 

2004-
2005 

2005-
2006 

2006-
2007 

2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

Total 26,6 27 28 28,6 29,9 31,3 32 33,2 33,7 33,3 34,3 35,7 34,7 

 n 47.858 50.965 56.091 60.429 65.650 70.765 73.801 80.032 84.221 86.070 88.552 91.943 86.388 

Pública 9,8 9,6 10,7 11,6 12,6 13,6 14,6 16,5 17,8 19,1 20,3 22,0 21,9 

 n 16.831 17.724 21.247 23.833 27.685 31.431 34.721 40.516 45.158 49.351 52.307 56.765 54.356 

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Ensenyament.

Taula 2.22: Evolució de la taxa bruta d’escolarització als PQPI a
Catalunya.

  
2000-
2001 

2001-
2002 

2002-
2003 

2003-
2004 

2004-
2005 

2005-
2006 

2006-
2007 

2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

PQPI (PGS) 
(16-17 anys) 

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

PGS n 5.122 5.598 5.348 5.178 5.201 5.175 5.355 5.235 0 0 - - - 

PQPI n - - - - - - - 0 5.521 6.281 7.047 7.113 7.113 

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Ensenyament i del Ministeri
d’Educació.

Nota: L’oferta PQPI es comença a desenvolupar d’ençà del curs 2007-2008. Les dades

anteriors corresponen a PGS.

Aquestes tendències, que s’observen a les taules 2.21 i 2.22, no es detecten
encara en el Panel 2012, atès que en els darrers dos anys la tendència encara
era creixent. El que śı comença a detectar l’esmentat Panel és que, tal com
mostra la taula 2.23, l’atenció a la petita infància s’ha debilitat com a pri-
mera prioritat poĺıtica, essent aix́ı en un 65% dels ajuntaments en el Panel
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2010 i decreixent aquesta proporció fins al 56,1% en el Panel 2012. El fort
desplegament de l’oferta en els darrers anys i la supressió de la subvenció
del Departament d’Ensenyament per a la creació de noves places públiques
d’educació infantil de primer cicle contribueixen a explicar aquesta pèrdua
relativa d’importància.

Taula 2.23: Evolució del grau de priorització dels àmbits de poĺıtica
educativa dels ajuntaments.

  
  

Panel 2010 Panel 2012 

1r 
objectiu 

Entre les 
tres 

prioritats 

1r 
objectiu 

Entre les 
tres 

prioritats 

Atenció a la petita infància 65 85 56,1 83,7 

Formació d'adults 4 27 4,1 35,7 

Ensenyaments musicals i artístics ... ... 2 25,5 

Programes de qualificació professional inicial i de 
formació professional 

... ... 6,1 24,5 

Transició escola-treball 4 45 2 19,4 

Font: elaboració a partir del Panel de poĺıtiques públiques locals d’educació (2010; 2012).

Debilitament de les poĺıtiques de transició escola-treball i de for-
mació ocupacional. En l’anàlisi del Panel 2010 destacàvem que la transició
escola-treball semblava configurar-se com un dels àmbits de l’acompanyament
a l’escolaritat en el que els ajuntaments presenten un paper més actiu, i en el
que més municipis disposen de mesures. El Panel 2012, en canvi, constata que
aquest àmbit s’hauria debilitat, aix́ı com també el de la formació ocupacional.

La figura 2.5 posa de manifest que en el 24,1% dels municipis l’oferta de
formació ocupacional ha decrescut entre els Panels 2010 i 2012, a l’igual que
passa en el 14,5% dels municipis en relació amb els programes de transició
escola-treball, essent les poĺıtiques de provisió d’oferta que més han disminüıt
o que menys han augmentat en una part significativa dels ajuntaments.

De fet, la taula 2.24 posa de manifest que la transició escola-treball ha deixat
de ser una prioritat poĺıtica per una part significativa de les administracions
locals, passant del 45% d’ajuntaments que comptaven amb aquest àmbit en-
tre els seus tres principals objectius en el Panel 2010 al 19,4% en el Panel
2012.
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Figura 2.5: Evolució de l’oferta formativa durant els últims dos
anys. [n=99]

18,2% 

19,8% 

13,0% 

24,2% 

16,9% 

26,6% 

16,5% 

5,8% 

14,5% 

4,4% 

12,0% 

4,7% 

24,1% 

79,5% 

74,4% 

72,5% 

71,4% 

71,1% 

68,8% 

59,5% 
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Ensenyaments artístics 

Escoles de música i dansa 

Altres programes de transició escola-treball 

Centre de formació d'adults 

Dispositius locals d'inserció laboral 

Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) 

Formació ocupacional 

Han augmentat Han disminuït S'han mantingut igual 

percentatge d'ajuntaments 

Font: elaboració pròpia a partir del Panel de poĺıtiques públiques locals d’educació 2012.

Canvis en la provisió d’oferta en els municipis amb menys ofer-
ta. A l’hora de valorar com evoluciona l’oferta en els diferents municipis,
l’anàlisi del Panel 2012 evidencia la feble incidència de factors relacionats
amb la composició social del municipi, amb els resultats educatius o amb la
demografia, sense diferències estad́ısticament significatives remarcables.

Tot i això, aquesta anàlisi śı que detecta evolucions diferenciades de l’oferta
en funció de la corresponsabilitat educativa dels ajuntaments. En termes ge-
nerals, tal com mostra la taula 2.24, els municipis amb ajuntaments amb un
posicionament actiu més gran en la planificació, la implementació i l’avalua-
ció de poĺıtiques educatives acostumen a tenir un mapa d’oferta més estable,
menys supeditat a canvis a l’alça o a la baixa. En canvi, amb l’excepció de la
formació ocupacional, els municipis amb menys corresponsabilitat educativa
experimenten o bé més increments o bé més decrements de l’oferta.
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Taula 2.24: Relació entre la corresponsabilitat educativa dels ajun-
taments i les poĺıtiques de provisió d’oferta, en funció del tipus
d’oferta.
  
  
  
  

Planificació Implementació Avaluació 

Sí No 
Diversificació 

alta 
Diversificació 

baixa 
Sí No 

PQPI 

 Ha augmentat 25,9 33,3 22,6 45,5 25 28,6 

 Ha disminuït 3,7 11,1 3,8 9,1 2,8 7,1 

 S'ha mantingut igual 70,4 55,6 73,6 45,5 72,2 64,3 

Programes de 
transició 

escola treball 

 Ha augmentat 10,7 16,7 11,1 20 12,5 13,5 

 Ha disminuït 14,3 16,7 16,7 6,7 15,6 13,5 

 S'ha mantingut igual 75 66,7 72,2 73,3 71,9 73 

Formació 
ocupacional 

 Ha augmentat 17,2 15,4 18,3 10,5 16,7 16,3 

 Ha disminuït 25 23,1 26,7 15,8 27,8 20,9 

 S'ha mantingut igual 57,8 61,5 55 73,7 55,6 62,8 

Formació 
d'adults 

 Ha augmentat 18,6 45 22,6 27,6 26,2 22,4 

 Ha disminuït 2,9 5 1,6 10,3 4,8 4,1 

 S'ha mantingut igual 78,6 50 75,8 62,1 69 73,5 

Escoles de 
música i/o 

dansa 

 Ha augmentat 19,1 23,5 18,3 23,1 15 20,8 

 Ha disminuït 4,4 11,8 1,7 15,4 0 4,2 

 S'ha mantingut igual 76,5 64,7 80 61,5 85 75 

Font: elaboració a partir del Panel de poĺıtiques públiques locals d’educació (2010; 2012).

Cal recordar que el Panel 2010 destacava que els municipis amb ajuntaments
amb més corresponsabilitat educativa acostumaven a tenir taxes d’escola-
rització als PQPI i a la formació d’adults més elevades (no pas en la resta
d’ofertes). Amb aquesta major variabilitat de l’oferta en els municipis menys
corresponsables, els municipis menys actius i dotats tendiran a reduir o elimi-
nar les diferències amb els municipis més actius en les ofertes que tendeixin
a incrementar-se, i a incrementar les diferències en les ofertes que tendeixin
a disminuir.

En aquest sentit, la taula 2.25 mostra la relació estad́ısticament significativa
entre l’evolució de la provisió de programes de qualificació professional inicial
i la taxa bruta d’escolarització a aquesta oferta, i posa de manifest que els
municipis que han mantingut l’oferta igual tenen taxes d’escolarització més
elevades (4,1%) que els municipis que han augmentat (3,6%) o disminüıt
(0,8%) l’oferta.
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Taula 2.25: Relació entre l’evolució de la provisió de programes
de qualificació professional inicial i la taxa bruta d’escolarització a
aquesta oferta. [n=64]

Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) Taxa bruta PQPI 

Ha augmentat 
      Mitjana 3,5606 
      N 17 
      Desviació típica 2,67864 

Ha disminuït 
      Mitjana ,7600 
      N 3 

      Desviació típica 1,31636 

S'ha mantingut igual 
      Mitjana 4,1759 
      N 44 
      Desviació típica 1,92094 

Total 
      Mitjana 3,8523 
      N 64 
      Desviació típica 2,22425 

Font: elaboració pròpia a partir del Panel de poĺıtiques públiques locals d’educació 2012,
i de dades del Departament d’Ensenyament.

Nota: caselles fosques, diferències estad́ısticament significatives.

En anteriors eṕıgrafs ja hem destacat, també, que no hi ha una corres-
pondència clara entre l’evolució dels pressupostos municipals en educació
i l’evolució d’aquestes ofertes, amb l’excepció dels programes de transició
escola-treball, que śı combinen una proporció significativa de municipis on
l’oferta disminueix i un condicionament a la reducció del pressupost de l’a-
juntament en educació. Això no treu que, en general, també en el cas dels
PQPI, de la formació ocupacional o dels ensenyaments art́ıstics, els munici-
pis que disminueixen aquestes ofertes tendeixen a reduir el seu pressupost en
educació (veure la taula 2.44 de la pàgina 96 de l’Annex).

La participació dels ajuntaments en la programació i en el finança-
ment de l’oferta. La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, va consagrar
com a competències de les administracions locals, sense perjudici de les funci-
ons que corresponen a l’Administració de la Generalitat, la seva participació
en la programació de l’oferta formativa, especialment de l’educació infantil
de primer cicle, de la formació professional, dels programes de qualificació
professional inicial i d’altres programes de transició escola-treball, de la for-
mació ocupacional, de la formació d’adults o dels ensenyaments art́ıstics.

D’aquesta manera, els ajuntaments han anat assumint en els darrers anys,
d’acord amb aquest procés de descentralització i desconcentració de com-
petències educatives cap a l’àmbit local, un més gran protagonisme en la
creació d’oferta formativa, en la seva programació i en el seu finançament. A
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tall d’exemple, al voltant del 60% dels ajuntaments participa en la progra-
mació i finançament dels PQPI, de la formació d’adults, dels programes de
diversificació curricular o de la formació ocupacional (vegeu la figura 2.16 de
la pàgina 98 de l’Annex).

Amb l’excepció de les dinàmiques de planificació de les escoles bressol, val a
dir que la corresponsabilitat dels ajuntaments en matèria d’educació està for-
tament vinculada a la programació de l’oferta. El posicionament actiu dels
ajuntaments en la planificació, implementació i avaluació de les poĺıtiques
educatives afavoreix la participació d’aquestes administracions en la progra-
mació de l’oferta, tal com evidencia la taula 2.26.

Taula 2.26: Programació mixta de l’oferta entre ajuntaments i De-
partament d’Ensenyament en funció de la corresponsabilitat edu-
cativa dels ajuntaments. [n=99]

  
  

Escoles 
bressol 

PQPI 

Progr. 
Diversi-
ficació 

curricular 

FP 
Form. 

d'adults 
FO 

Escoles 
de 

música 
 Total 

 Total 
(n) 

Planificació 
Sí 81,6 68,4 63,2 46,1 59,2 51,3 68,4 100,0 76 

No 85,7 38,1 42,9 14,3 61,9 52,4 47,6 100,0 21 

Implementació 

Div. 
alta 

83,3 75,8 62,1 48,5 66,7 57,6 71,2 100,0 66 

Div. 
baixa 

81,8 33,3 54,5 21,2 45,5 39,4 48,5 100,0 33 

Avaluació 
Sí 88,6 77,3 75,0 54,5 63,6 52,3 68,2 100,0 44 

No 78,2 49,1 47,3 27,3 56,4 50,9 60,0 100,0 55 

Total 82,8 61,6 59,6 39,4 59,6 51,5 63,6 100,0 99 

Total (n) 82 61 59 39 59 51 63 99  - 

Font: elaboració pròpia a partir del Panel de poĺıtiques públiques locals d’educació 2012.

Impacte elevat de les ofertes formatives. El Panel 2012 també evi-
dencia, en relació a la resta d’àmbits de la poĺıtica educativa local, l’elevat
impacte que tenen aquestes ofertes formatives a l’hora de donar resposta a
les necessitats existents. La figura 2.4 (veure pàgina 47) evidencia que les
escoles bressol, les escoles de música, les escoles d’adults o els programes de
qualificació professional inicial són recursos educatius ben valorats pels ma-
teixos ajuntaments, considerats els àmbits de la poĺıtica educativa local amb
un impacte més elevat.
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5.3 Acompanyament a l’escolaritat

En l’anàlisi del Panel 2010, destacàvem les desigualats territorials existents
entre municipis pel que fa als resultats acadèmics, essent la composició social
un dels principals factors que explicaven les diferències en les taxes de gradu-
ació a l’ESO. Aix́ı, els municipis amb una composició social menys afavorida
(amb menys renda per càpita, amb un pes més gran de la de població nascu-
da a la resta de l’Estat, etc.) tendien a presentar pitjors resultats acadèmics,
mentre que els municipis amb menys concentració de risc social, en canvi,
millors resultats, amb diferències estad́ısticament significatives.

La corresponsabilitat educativa dels ajuntaments com a factor més
determinant. El Panel 2010 també destacava que els municipis amb pitjors
resultats acadèmics i amb una composició social menys afavorida, és a dir,
on hi havia més necessitats de suport, concentraven més poĺıtiques d’acom-
panyament a l’escolaritat. La grandària del municipi i la corresponsabilitat
educativa de l’ajuntament també eren factors que correlacionaven positiva-
ment amb el desplegament d’aquest tipus de poĺıtiques.

Taula 2.27: Taxa de graduació a l’ESO en funció de la provisió de
poĺıtiques d’acompanyament a l’escolaritat. [n=99]

  
  

Sí No 

Mitjana N Mitjana N 

Promoció d’activitats educatives més enllà de l’horari lectiu 77,5 90 72,8 9 

Suport d’activitats educatives dins de l’horari lectiu 76,9 96 81,6 3 

Programes de vinculació de l’escola al territori 76,1 74 79,9 25 

Centres oberts, ludoteques, casals infantils, etc. 77,4 86 74,5 13 

Programes d’acompanyament i formació de famílies 77,1 73 76,8 26 

Programes de dinamització de les AMPA  76,8 77 77,9 22 

Programes de lluita contra l’absentisme  76,6 87 80,0 12 

Projectes educatius a les escoles relacionats amb la millora de 
l’èxit escolar  

77,2 64 76,8 35 

Programes d’incentivació i orientació formativa 77,8 75 74,8 24 

Programes de transició entre etapes educatives  77,3 59 76,7 40 

Programes de diversificació curricular  76,3 76 79,5 23 

Programes de promoció  de la convivència i la mediació escolars 77,3 60 76,6 39 

Comissió social de centre 76,9 68 77,4 31 

Tallers d’estudi assistit, tutories d'acompanyament i altres 
programes de reforç escolar 

76,7 81 78,4 18 

Font: elaboració pròpia a partir del Panel de poĺıtiques públiques locals d’educació 2012.

Nota: caselles fosques, diferències estad́ısticament significatives.
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El Panel 2012 constata que els canvis experimentats en l’àmbit de les poĺıti-
ques d’acompanyament a l’escolaritat han debilitat la relació que mantenia
amb els resultats acadèmics. La taula 2.27 evidencia que, amb l’excepció dels
programes de vinculació al territori i dels programes de dinamització de les
AMPA, la taxa de graduació a l’ESO no manté una relació estad́ısticament
significativa amb les diferents poĺıtiques d’acompanyament a l’escolaritat. Si
bé és cert que algunes tipologies de poĺıtiques, com ara els programes de
reforç escolar, els programes de diversificació curricular o els programes de
lluita contra l’absentisme, semblen estar més presents en els municipis amb
taxes de graduació a l’ESO més baixes, també ho és que altres tipologies sem-
blen mostrar una tendència contrària, i les diferències no són estad́ısticament
significatives.

En canvi, la corresponsabilitat dels ajuntaments en el desplegament de poĺı-
tiques educatives locals śı que continuen condicionant fortament les desigual-
tats entre municipis. La taula 2.28 posa de manifest que els municipis amb
un posicionament més actiu en la planificació, la implementació i l’avaluació
de poĺıtiques educatives, sistemàticament, presenten nivells superiors de des-
plegament de poĺıtiques d’acompanyament a l’escolaritat que els municipis
amb un posicionament menys actiu.
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Taula 2.28: Ajuntaments amb poĺıtiques d’acompanyament a l’es-
colaritat en funció de la corresponsabilitat en educació. [n=99]

  
 Ajuntaments amb polítiques 
d’acompanyament a l’escolaritat 

Planificació Implementació Avaluació Total 

Sí No 
Diversi
-ficació 

alta 

Diversi
-ficació 
baixa 

Sí No 

Promoció d’activitats educatives més enllà de 
l’horari lectiu 

96,1 76,2 97 78,8 95,5 87,3 90,9 

Suport d’activitats educatives dins de l’horari 
lectiu 

98,7 90,5 98,5 93,9 100 94,5 97 

Programes de vinculació de l’escola al territori 78,9 61,9 86,4 51,5 77,3 72,7 74,7 

Centres oberts, ludoteques, casals infantils, etc. 92,1 71,4 93,9 72,7 88,6 85,5 86,9 

Programes d’acompanyament i formació de 
famílies 

78,9 57,1 86,4 48,5 86,4 63,6 73,7 

Programes de dinamització de les AMPA  81,6 61,9 84,8 63,6 81,8 74,5 77,8 

Programes de lluita contra l’absentisme  93,4 66,7 93,9 75,8 95,5 81,8 87,9 

Projectes educatius a les escoles relacionats amb 
la millora de l’èxit escolar  

71,1 38,1 75,8 42,4 77,3 54,5 64,6 

Programes d’incentivació i orientació formativa 81,6 52,4 80,3 66,7 84,1 69,1 75,8 

Programes de transició entre etapes educatives  67,1 33,3 72,7 33,3 61,4 58,2 59,6 

Programes de diversificació curricular  80,3 61,9 83,3 63,6 81,8 72,7 76,8 

Programes de promoció  de la convivència i la 
mediació escolars 

60,5 57,1 75,8 30,3 65,9 56,4 60,6 

Comissió social de centre 67,1 71,4 74,2 57,6 63,6 72,7 68,7 

Tallers d’estudi assistit, tutories 
d'acompanyament i altres programes de reforç 
escolar 

86,8 61,9 90,9 63,6 86,4 78,2 81,8 

Total 100 100 100 100 100 100 100 

Total (n) 76 21 66 33 44 55 99 

Font: elaboració propia a partir del Panel de poĺıtiques públiques locals d’educació 2012.

Nota: caselles fosques, diferències estad́ısticament significatives.

L’increment de la corresponsabilitat educativa en bona part dels ajunta-
ments, exposat ja a l’eṕıgraf corresponent a la governació, ha dilüıt les di-
ferències estad́ısticament significatives existents en el Panel 2010 relaciona-
des amb les caracteŕıstiques socioeconòmiques dels municipis (veure la taula
2.46 de la pàgina 100 de l’Annex). La grandària del municipi condiciona
la presència d’alguna tipologia de poĺıtica d’acompanyament a l’escolaritat,
sempre en benefici dels municipis més grans, com ara els programes de vin-
culació de l’escola al territori, els projectes educatius a les escoles relacionats
amb la millora de l’èxit escolar, els programes de transició entre etapes edu-
catives, els programes de promoció de la convivència i la mediació escolars o
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els programes de reforç escolar, però no pas la resta. Factors com la renda per
càpita, el pes del fet migratori o el dèficit instructiu, indicatius de la compo-
sició social dels municipis, en canvi, no condicionen cap tipologia de poĺıtica
d’acompanyament a l’escolaritat (amb l’excepció de la relació negativa es-
tad́ısticament significativa existent entre renda per càpita i els programes de
lluita contra l’absentisme).

Increment de la importància de la lluita contra el fracàs escolar
i desenvolupament desigual de les poĺıtiques d’acompanyament a
l’escolaritat. El Panel 2012 constata que la lluita contra el fracàs escolar
ha esdevingut per una proporció més gran de municipis la principal prioritat
poĺıtica, del que ho era anys enrere. En efecte, la taula 2.29 mostra com
en el Panel 2012 el 18,4% dels ajuntaments identifiquen la lluita contra el
fracàs escolar com a primer objectiu, mentre que en el Panel 2010 aquesta
proporció era del 13%.

Amb tot i això, les actuacions d’acompanyament a l’escolaritat semblen
centrar-se més en donar suport educatiu als centres escolars per a l’acom-
panyament espećıfic de l’alumnat amb dificultats d’escolarització, i perden
importància altres àmbits de l’acompanyament a l’escolaritat com ara el su-
port a la funció educativa de les famı́lies i a les activitats educatives més enllà
de l’horari lectiu. En aquest sentit, la taula 2.29 constata que l’increment
de la priorització poĺıtica de la lluita contra el fracàs escolar, que després
de l’atenció a la primera infància s’ha consolidat com a principal prioritat
poĺıtica dels ajuntaments, contrasta amb una davallada de la importància
dels àmbits de suport a les AMPA i a la funció educativa de les famı́lies (que
era destacada pel 36,0% dels ajuntaments en el Panel 2010 com una de les
tres prioritats poĺıtiques i que aquesta proporció ha passat a ser del 30,6%
en el Panel 2012) i del suport a l’oferta educativa més enllà de l’horari lectiu
(que ha passat del 26% a l’11,2%). Destaca, per exemple, com quasi la tota-
litat dels ajuntaments (97%) compta amb programes de suport d’activitats
educatives dins de l’horari lectiu, la majoria d’ells amb finançament munici-
pal (92,9%) (vegeu la figura 2.17 de l’Annex).

Aquesta tendència també s’observa quan s’analitza com han evolucionat els
programes d’acompanyament a l’escolaritat en aquests darrers anys. Entre
els Panels 2010 i 2012, mentre s’ha incrementat la proporció de municipis
que disposen de programes de diversificació curricular, de reforç escolar o de
promoció de la convivència escolar o que treballen en el marc de les comissi-
ons socials de centre, s’han redüıt els municipis que disposen de programes
de vinculació de l’escola al territori o de programes d’acompanyament i for-
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mació de famı́lies.

Taula 2.29: Evolució de les prioritats poĺıtiques i dels programes
d’acompanyament a l’escolaritat.

  
 Prioritats 

Panel 2012 Panel 2010 

1r 
objectiu 

Entre les 
tres 

prioritats 

1r 
objectiu 

Entre les 
tres 

prioritats 

Acompanyament a l'escolaritat/lluita contra el fracàs 
escolar 

18,4 40,8 13,0 41,0 

Prevenció de l'absentisme 3,1 17,3 0 22,0 

Suport a les AMPA i a la funció educativa de les famílies 3,1 30,6 5,0 36,0 

Suport a l'oferta educativa més enllà de l'horari lectiu 1,0 11,2 4,0 26,0 

Transició escola-treball 2,0 19,4 4,0 45,0 

 Actuacions Sí No Sí No 

Programes de reforç escolar 81,8 18,2 78,2 21,8 

Programes de diversificació curricular 76,8 23,2 56,4 43,6 

Programes de promoció de la convivència escolar 60,6 39,4 56,4 43,6 

Comissió social de centre 68,7 31,3 57,4 42,6 

Programes de vinculació de l’escola al territori 74,7 25,3 82,2 17,8 

Programes d’acompanyament i formació de famílies 73,7 26,3 78,2 21,8 

Programes de transició entre etapes educatives 59,6 40,4 64,4 35,6 

Programes d’orientació formativa 75,8 24,2 85,1 14,9 

Font: elaboració a partir del Panel de poĺıtiques públiques locals d’educació (2010; 2012).

Aquest desenvolupament desigual de les poĺıtiques d’acompanyament a l’es-
colaritat, en part, s’explica per la focalització que en els darrers anys el De-
partament d’Ensenyament ha posat en les actuacions de suport als centres
educatius en detriment del finançament de programes vinculats a reforçar el
fora-escola. La reducció del finançament dels plans educatius d’entorn o de les
subvencions a les AMPA per a les activitats extraescolars per part del Depar-
tament d’Ensenyament, per exemple, de ben segur ha afectat negativament
el desenvolupament d’aquests àmbits de l’acompanyament a l’escolaritat.

De fet, si hom analitza els àmbits en que els ajuntaments han incrementat o
disminüıt més les seves actuacions, com es mostra a la figura 2.6, també es
constata que els tallers d’estudi assistit i altres programes de reforç escolar,
les activitats educatives més enllà de l’horari lectiu, els programes de vincu-
lació de l’escola al territori, els programes de dinamització de les AMPA dels
centres educatius o els programes d’acompanyament i formació de famı́lies,
molt potenciats anys enrere a través dels plans educatius d’entorn o altres,
estiguin entre les actuacions que més han disminüıt en els darrers temps en
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una part significativa de municipis.

Val a dir, però, que l’anàlisi de l’evolució de les actuacions relacionades amb
l’acompanyament a l’escolaritat és molt desigual. En una altra part signifi-
cativa de municipis, els programes d’acompanyament i formació de famı́lies,
els programes de dinamització de les AMPA dels centres educatius, els pro-
grames de reforç escolar o els programes de promoció d’activitats educatives
més enllà de l’horari lectiu també estan entre les actuacions que més han
augmentat. Semblaria com si l’àmbit de l’acompanyament a l’escolaritat es-
tigués més condicionat a les realitats i a les lògiques de funcionament de cada
municipi.

Figura 2.6: Evolució dels programes d’acompanyament a l’escola-
ritat en funció del tipus de programa. [n=99]
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68,9% 
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65,6% 

55,5% 
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10,3% 

15,8% 
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17,6% 
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19,5% 

14,6% 

18,9% 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Programes de lluita contra l'absentisme 

Comissió social de centre 

Programes de diversificació curricular 

Projectes educatius a les escoles relacionats amb la millora de l’èxit escolar 

Programes d’incentivació i orientació formativa 

Programes de transició entre etapes educatives 

Centres oberts, ludoteques, casals infantils, etc. 

Programes de promoció de la convivència i la mediació escolars 

Programes de vinculació de l’escola al territori 

Programes de transició escola-treball 

Programes d’acompanyament i formació de famílies 

Programes de dinamització de les AMPA 

Suport d’activitats educatives dins de l’horari lectiu 

Promoció d’activitats educatives més enllà de l’horari lectiu 

Programes de reforç escolar 

Han disminuït Sense canvis Han augmentat 

percentatge d'ajuntaments 

Font: elaboració pròpia a partir del Panel de poĺıtiques públiques locals d’educació 2012.

Tot i això, l’anàlisi d’aquestes dades també sembla indicar que el tipus de
programes que tendeix a augmentar en una part més important de municipis
té més a veure amb el suport als centres escolars, com són els projectes edu-
catius a les escoles relacionats amb la millora de l’èxit escolar, els programes
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de reforç escolar, els programes de lluita contra l’absentisme o els programes
de promoció de la convivència i mediació escolar, i que el tipus de programes
que tendeix a disminuir en una part més important de municipis té més a
veure amb els temps no lectius, com ara les activitats més enllà de l’horari
lectiu, els programes de formació de famı́lies i de dinamització de les AMPA
o els programes de vinculació de l’escola al territori.

Més canvis en les poĺıtiques d’acompanyament a l’escolaritat en
els municipis grans i amb ajuntaments amb més corresponsabilitat
educativa. De fet, quan analitzem en quins municipis augmenten o disminu-
eixen més determinades tipologies de poĺıtiques d’acompanyament a l’escola-
ritat, ens adonem que no hi ha patrons clars que ho expliquin. Pràcticament
no existeixen diferències territorials estad́ısticament significatives en funció
de les caracteŕıstiques socials dels municipis (veure la taula 2.47 de la pàgina
102 de l’Annex).

La grandària del municipi explica de manera feble les diferències entre muni-
cipis pel que fa a l’evolució d’aquestes poĺıtiques en els darrers dos anys. En
general, però, val a dir que els municipis grans han experimentat més canvis
en l’àmbit de l’acompanyament a l’escolaritat: en comparació als munici-
pis petits, han tendit a disminuir més les actuacions de promoció d’activitats
educatives més enllà de l’horari lectiu o els programes de reforç escolar (tallers
d’estudi assistit, etc.), però també han tendit a augmentar més els programes
d’incentivació i orientació formativa, els programes de transició entre etapes
educatives, els programes de diversificació curricular, els programes de pro-
moció de la convivència i mediació escolar, les comissions socials de centre o
també els programes de reforç escolar. Els municipis petits, en canvi, estan
menys sotmesos a canvis (augments o disminucions) que els municipis grans, i
tendeixen a mantenir més la situació igual. De fet, en el desenvolupament de
poĺıtiques d’acompanyament a l’escolaritat, només han tendit a augmentar
més que en els municipis grans els programes de dinamització de les AMPA
dels centres educatius (veure la taula 2.48 de la pàgina 103 de l’Annex).

Igualment succeeix amb la corresponsabilitat dels ajuntaments en matèria
d’educació. Els municipis amb un posicionament més actiu en la planificació,
implementació i avaluació de poĺıtiques educatives han tendit a augmentar
més que els municipis amb un posicionament menys actiu els programes d’a-
companyament i formació de famı́lies, els programes de dinamització de les
AMPA o els programes de diversificació curricular, però també han tendit a
disminuir més els programes de promoció d’activitats més enllà de l’horari
lectiu, els programes de suport d’activitats educatives dins de l’horari lectiu
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o també els programes de dinamització de les AMPA (veure la taula 2.49 de
la pàgina 104 de l’Annex). En efecte, la figura 2.7 mostra com els municipis
sense planificació de poĺıtiques educatives acostumen més a mantenir igual
la provisió de la majoria de programes d’acompanyament a l’escolaritat que
els municipis amb planificació de poĺıtiques educatives, només amb alguna
excepció.

Figura 2.7: Municipis que han mantingut igual els programes d’a-
companyament a l’escolaritat en els darrers dos anys en funció de
la corresponsabilitat en la planificació de poĺıtiques educatives.
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93,3% 
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Promoció d'activitats educatives més enllà de l'horari lectiu 

Suport d'activitats educatives dins l'horari lectiu 

Programes de vinculació de l'escola al territori 

Centres oberts, ludoteques, casals infantils, etc. 

Programes d'acompanyament de famílies 

Programes de dinamització de les AMPA 

Programes de lluita contra l'absentisme 

Projectes educatius a les escoles 

Programes d'orientació formativa 

Programes de transició entre etapes educatives 

Programes de diversificació curricular 

Programes de promoció de la convivència escolar 

Comissió social de centre 

Tallers d'estudi assistit i altres programes de reforç escolar 

Sense planificació Amb planificació 

percentatge d'ajuntaments 

Font: elaboració pròpia a partir del Panel de poĺıtiques públiques locals d’educació 2012.

Impacte moderat de les poĺıtiques d’acompanyament a l’escolari-
tat. Finalment, el Panel 2012 també posa de manifest que l’acompanyament
a l’escolaritat és un dels àmbits en els que les actuacions municipals dutes
a terme han resolt de manera menys satisfactòria les necessitats educatives
existents. La figura 2.4 de la pàgina 47, exposada anteriorment, il·lustra com,
si bé hi ha relativament pocs ajuntaments que indiquen que aquestes actu-
acions han tingut un impacte baix, també n’hi ha pocs, comparativament a
altres àmbits, en que les actuacions d’acompanyament a l’escolaritat / lluita
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contra el fracàs escolar, de suport a les AMPA i a la funció educativa de
les famı́lies, de prevenció de l’absentisme, de suport a l’oferta educativa més
enllà de l’horari lectiu o de transició escola treball siguin destacades amb un
impacte elevat.

5.4 Programació i gestió de recursos

L’anàlisi del Panel 2010 destacava que, en termes generals, els municipis
petits, de composició social més afavorida i amb ajuntaments amb menys
corresponsabilitat en matèria d’educació tendien a experimentar més dèficits
relacionats amb la suficiència de recursos que la resta de municipis. Amb
l’excepció de les beques i ajuts a l’escolaritat, que no mantenia relacions
estad́ısticament significatives amb factors com la grandària del municipi, la
composició social o la corresponsabilitat de l’ajuntament, els municipis més
grans, amb nivells d’escolarització més elevats de la seva població jove (ex-
cepte dels 0 als 2 anys), amb ajuntaments més corresponsables en matèria
d’educació i amb una interlocució més gran amb el Departament d’Ensenya-
ment i la comunitat educativa, tendien a tenir nivells d’inversió en educació
més elevada.

L’anàlisi del Panel 2010 també destacava que el factor de despesa pública no
semblava ser especialment determinant per comprendre les desigualtats ter-
ritorials en el desenvolupament de poĺıtiques educatives locals. Si bé hi havia
diferències significatives entre municipis quant a la despesa total per càpita
de l’administració local i quant a un indicador qualitatiu sobre adequació
de recursos en matèria d’educació dels mateixos ajuntaments, aquestes di-
ferències no presentaven una relació estad́ısticament significativa respecte al
grau de desplegament de poĺıtiques educatives en la majoria d’àmbits de com-
petència municipal analitzats (śı que ho feia, per exemple, en l’escolarització
pública de 0 a 2 anys, però no en d’altres). De fet, aquests dos indicadors
tampoc presentaven relació: els ajuntaments que més despesa feien no eren
els que presentaven una inversió de recursos en educació més adequada a
les seves necessitats. Sense afany de menystenir la incidència dels factors
de caràcter financer, l’anàlisi feta revalorava la importància dels factors de
caràcter poĺıtic.

La inestabilitat de les beques i ajuts de suport a l’escolaritat.
L’àmbit de la poĺıtica educativa local que ha disminüıt en més municipis
en els darrers dos anys és el de les beques i ajuts de suport a l’escolaritat,
si bé també és un dels àmbits que ha augmentat en més municipis. En con-
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cret, un 28,9% dels ajuntaments manifesta que en aquest peŕıode de temps
s’ha redüıt aquesta poĺıtica, mentre que un 24,4%, que ha augmentat. Es
tracta de l’àmbit de la poĺıtica educativa local que més s’ha vist modificat
en els diferents municipis, bé a l’alça o bé a la baixa (només el 46,7% dels
ajuntaments manifesta que la provisió de beques s’ha mantingut igual, no-
tablement per sota de la resta de poĺıtiques educatives) (veure la figura 2.19
de la pàgina 106 l’Annex).

D’una banda, val a dir que la crisi econòmica ha incrementat les necessitats de
la població de suport econòmic per a l’accés a determinats serveis i recursos
educatius, i també la pressió sobre els ajuntaments per tal de garantir aquest
accés en igualtat d’oportunitats. D’altra banda, cal afegir que en els darrers
anys el Departament d’Ensenyament ha redüıt o suspès la convocatòria de
determinades beques i ajuts (per a activitats extraescolars, per a l’accés a
l’educació infantil de primer cicle, etc.), de tal forma que alguns ajuntaments
han hagut d’assumir un protagonisme més gran en aquesta matèria.

De fet, el Panel 2012 evidencia, tal com recull la taula 2.30, que el 90,9%
dels ajuntaments intervé en la provisió de beques i ajuts, siguin de llibres,
de menjador, de suport a l’escolarització, d’activitats extraescolars o com-
plementàries, de transport, etc., i que el 77,8% dels ajuntaments hi intervé
amb finançament municipal.

Taula 2.30: Prestació de beques i ajuts en matèria d’educació.
[n=99]

  Sí % No % 

Beques i ajuts de suport a l'escolaritat 90 90,9 9 9,1 

Llibres 78 86,7 12 13,3 

Menjador 71 78,9 19 21,1 

Suport escolarització llars 67 74,4 23 25,6 

Activitats extraescolars 64 71,1 26 28,9 

Activitats complementàries en horari lectiu 60 66,7 30 33,3 

Projectes de centre 50 55,6 40 44,4 

Transport 45 50,0 45 50 

Activitats d'estiu 76 84,4 14 15,6 

Beques i ajuts de suport a l'escolaritat amb finançament 
municipal 

77 77,8 22 22,2 

Font: elaboració pròpia a partir del Panel de poĺıtiques públiques locals d’educació 2012.

Les diferències en els nivells de participació dels ajuntaments en la provisió
de beques no depenen de la composició social dels municipis, de tal forma

66



que no es pot afirmar categòricament que els municipis amb una composició
social menys afavorida tendeixin a intervenir més en la provisió de beques i
ajuts. L’anàlisi del Panel 2010 ja evidenciava que no existeixen diferències
estad́ısticament significatives entre municipis en funció de la despesa de l’a-
juntament per càpita o en funció de variables de caràcter demogràfic (pobla-
ció), socioeconòmic (renda per càpita) i socioeducatiu (dèficit instructiu).

La taula 2.31, que recull aquesta mateixa anàlisi per el Panel 2012, śı que
mostra diferències estad́ısticament significatives entre municipis en funció
de les seves caracteŕıstiques socioeconòmiques pel que fa a l’evolució de les
poĺıtiques de beques i ajuts de suport a l’escolaritat en els darrers dos anys.
Els municipis amb una renda per càpita més baixa i amb un pes del fet
migratori procedent de la resta de l’Estat o de l’exterior més elevat (que
correlaciona negativament amb el coneixement del català) han tendit a aug-
mentar més l’esforç en beques i ajuts a l’escolaritat que els municipis amb
una composició social més afavorida, que han tendit més a disminuir-les.

Taula 2.31: Prestació de beques i ajuts en matèria d’educació i
evolució en funció de les caracteŕıstiques socials del municipi.

Beques i ajuts de 
suport a 
l’escolaritat 

Població 
% 

estrangers 
Dèficit 

instructiu 

RFDB 
per 

habitant 

% 
Coneixement 
català (parla) 

Aturats 
per 100 

habitants 
>16 anys 

Despesa 
per 

càpita 

Sí 
Mitj. 39.626,4 14,5 40,1 16,5 74,9 11,1 1.044,0 

N 90 90 90 90 90 90 85 

No 
Mitj. 52.329,1 20,8 38,8 16,5 73,7 9,8 1.205,4 

N 9 9 9 9 9 9 9 

Total 
Mitj. 40.781,2 15,1 40,0 16,5 74,8 11,0 1.059,5 

N 99 99 99 99 99 99 94 

Beques i ajuts de 
suport a 
l’escolaritat 

Població 
% 

estrangers 
Dèficit 

instructiu 

RFDB 
per 

habitant 

% 
Coneixement 
català (parla) 

Aturats 
per 100 

habitants 
>16 anys 

Despesa 
per 

càpita 

Ha 
augmentat 

Mitj. 43.214,8 12,3 40,4 15,7 72,7 11,4 1.026,9 

N 22 22 22 22 22 22 22 

Ha 
disminuït 

Mitj. 33.893,0 15,4 40,1 16,9 78,4 11,3 1.022,3 

N 26 26 26 26 26 26 23 

S'ha 
mantingut 

Mitj. 41.295,9 15,2 40,0 16,7 73,9 10,9 1.065,9 

N 42 42 42 42 42 42 40 

Total 
Mitj. 39.626,4 14,5 40,1 16,5 74,9 11,1 1.044,0 

N 90 90 90 90 90 90 85 

Font: elaboració pròpia a partir del Panel de poĺıtiques públiques locals d’educació 2012.

Nota: caselles fosques, diferències estad́ısticament significatives.

Per entendre les diferències entre municipis cal fer també menció a la corres-
ponsabilitat dels ajuntaments en matèria d’educació. La taula 2.32 mostra
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com els ajuntaments amb un posicionament més actiu en la planificació i
en la implementació (no pas en l’avaluació) de poĺıtiques educatives locals
acostumen a intervenir més en la provisió de beques i ajuts a l’escolaritat,
i experimenten més canvis en el desplegament d’aquestes poĺıtiques: hi ha
una proporció més gran d’ajuntaments que consideren que en el seu municipi
s’han incrementat les actuacions en aquest camp, però també una proporció
més gran que consideren que s’han disminüıt.

En canvi, l’evolució de les beques i ajuts en matèria d’educació no sembla
mantenir relació amb l’evolució dels pressupostos en educació dels ajunta-
ments. Anteriorment, i la taula 2.32 ho confirma, ja exposàvem que aquest
àmbit de la poĺıtica educativa està poc condicionat per la reducció pressu-
postària dels ajuntaments.

Taula 2.32: Prestació de beques i ajuts en matèria d’educació i evo-
lució en funció de la corresponsabilitat educativa de l’ajuntament
i de l’evolució del pressupost en educació. [n=90]

    Sí 
Ha 

augmentat 
Ha 

disminuït 
S'ha 

mantingut 
Total 

Planificació 
  

Sí 92,1 27,1 31,4 41,4 100,0 

No 85,7 16,7 16,7 66,7 100,0 

Implementació 
  

Diversificació alta 92,4 26,2 31,1 42,6 100,0 

Diversificació baixa 87,9 20,7 24,1 55,2 100,0 

Avaluació 
  

Sí 88,7 25,6 30,8 43,6 100,0 

No 92,7 23,5 27,5 49 100,0 

Total 90,9 24,4 28,9 46,7 100,0 

Total (n) 90 22 26 42 90 

Hi ha hagut reducció  90,2 23,9 32,6 43,5 100,0 

Hi ha hagut augment 100,0 25 25 50 100,0 

No hi ha hagut canvis 90,9 25 25 50 100,0 

Font: elaboració pròpia a partir del Panel de poĺıtiques públiques locals d’educació 2012.

5.5 Coordinació de les actuacions

El Panel 2010 destacava les desigualtats territorials existents en la coordi-
nació de les actuacions en matèria d’educació, que es tradüıen en diferències
notables en la disponibilitat d’estructures de coordinació, en la participació
dels ajuntaments en les xarxes locals, en el desenvolupament del treball trans-
versal entre les àrees municipals o en la implicació la comunitat educativa.
En general, els municipis amb nivells de coordinació més febles tendien a ser
els de menys grandària, i també els que comptaven amb ajuntaments amb un
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grau de corresponsabilitat en educació més feble. Novament, els ajuntaments
amb un posicionament més actiu en la planificació, implementació i avalu-
ació de poĺıtiques educatives obtenien millors resultats en la coordinació de
les actuacions.

Increment de la implicació dels agents educatius del territori. L’anà-
lisi del Panel 2012 constata, com veurem seguidament, aquestes desigualtats
territorials, però també evidencia algunes millores significatives, com ara
l’increment de la implicació dels agents educatius del territori en el desenvo-
lupament de les poĺıtiques educatives locals. Aix́ı, la taula 2.33 mostra com
en el Panel 2012 un 83,8% dels ajuntaments considera que la comunitat edu-
cativa intervé de manera activa en les actuacions relacionades amb educació,
quan aquesta proporció era del 79,8% en el Panel 2010, i un 52,5% valora que
el teixit associatiu intervé de manera activa en les actuacions relacionades
amb educació, quan aquest percentatge era del 44,0% dos anys abans. El
desenvolupament creixent del paper dels municipis en el desenvolupament de
poĺıtiques educatives, l’increment de la corresponsabilitat dels ajuntaments
i l’augment de les dificultats socials i educatives com a conseqüència de la
crisi econòmica són alguns dels factors que poden explicar aquesta més gran
implicació dels agents educatius.

Taula 2.33: Evolució de la implicació dels agents educatius del
territori.

  

  

Panel 2012 Panel 2010 
Molt o 

bastant 
d'acord 

Poc o 
gens 

d'acord 

Molt o 
bastant 
d'acord 

Poc o 
gens 

d'acord 

La comunitat educativa s’implica en les 
actuacions relacionades amb educació 

83,8 16,2 79,8 20,2 

El teixit associatiu intervé de manera activa 
en les actuacions relacionades amb educació 

52,5 47,5 44,0 56,0 

Font: elaboració a partir del Panel de poĺıtiques públiques locals d’educació (2010; 2012).

La figura 2.8 il·lustra que la corresponsabilitat de l’ajuntament en matèria
d’educació i la grandària del municipi, que condiciona al seu torn la solidesa
de les estructures administratives en educació i també la diversitat d’agents
presents al territori, són factors explicatius de les desigualtats territorials en
els nivells d’implicació de la comunitat educativa. Els municipis més grans
i amb ajuntaments més actius a l’hora de planificar, implementar i avaluar
poĺıtiques tendeixen a tenir, de mitjana, nivells d’implicació del territori més
elevats.
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És significativa, també, la incidència de l’evolució dels pressupostos en edu-
cació en la valoració de la implicació de la comunitat educativa. Els ajun-
taments que redueixen pressupost tendeixen a presentar nivells d’implicació
de la comunitat educativa més baixos, en part perquè la baixa implicació
de la comunitat educativa es dóna més en municipis amb ajuntaments amb
un posicionament menys actiu i on l’educació és un àmbit objecte de menys
prioritat poĺıtica. En qualsevol cas, convé destacar que el debilitament del
finançament de l’educació en aquests municipis es produeix en un context on
els agents educatius del territori desenvolupen un paper menys subsidiari i
menys reforçador del paper que juguen les administracions públiques.

Figura 2.8: Implicació de la comunitat educativa en les actuaci-
ons relacionades amb l’educació en funció de la corresponsabilitat
educativa, l’evolució del pressupost i la grandària del municipi.
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Font: elaboració pròpia a partir del Panel de poĺıtiques públiques locals d’educació 2012.

Increment del treball en xarxa en l’àmbit de l’educació. D’acord
amb aquesta més gran implicació dels agents educatius i corresponsabilitat
dels ajuntaments, val a dir que el Panel 2012 presenta un gran avenç en
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el desenvolupament del treball en xarxa respecte al que es constatava en el
Panel 2010. Mentre el 52,0% dels ajuntaments manifestava fa dos anys que
participava en algun tipus de xarxa, aquesta proporció s’ha incrementat fins
al 82,8% en el Panel 2012 (veure la taula 2.34).

Taula 2.34: Evolució de la participació en xarxes locals dels ajun-
taments.

Participació en xarxa 
No participació en 

xarxa 
Total 

    Panel 2012 82,8 17,2 100,0 

    Panel 2010 52,0 48,0 100,0 

Font: elaboració a partir del Panel de poĺıtiques públiques locals d’educació (2010; 2012).

En l’anàlisi del Panel 2010 ja destacàvem que, en general, els dèficits en el
desenvolupament de xarxes estaven més presents en els municipis més petits,
amb una composició més afavorida i amb una corresponsabilitat més baixa
dels ajuntaments en educació. La progressiva generalització de la participació
dels ajuntaments a xarxes locals, però, tal com recull la taula 2.35, si bé no
ha impedit que els municipis més petits de 20.000 habitants continüın essent
els que menys participen en xarxes (només un 68,2% d’aquests ajuntaments
ho fa), o que els municipis amb ajuntaments amb una corresponsabilitat
en educació més baixa tendeixin a participar menys (només un 42,9% dels
ajuntaments sense plans educatius participa), ha eliminat les diferències es-
tad́ısticament significatives que existien en funció del perfil socioeconòmic
dels municipis (veure la taula 2.50 de la pàgina 105 de l’Annex). La comple-
xitat social i educativa del municipi ja no sembla ser un factor determinant
per comprendre les dinàmiques de treball en xarxa de l’ajuntament.

Semblen entrar en joc, en canvi, altres factors relacionats amb els nous es-
cenaris que han de fer front les administracions locals. Els ajuntaments que
han vist reduir el seu pressupost participen més en xarxes (88,2%) que els
ajuntaments que han mantingut el finançament en educació (75,0%). l’escas-
setat de recursos econòmics i l’increment de les necessitats en l’actual context
de crisi poden estimular la coordinació i el treball en xarxa.
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Taula 2.35: Participació en xarxes locals en funció de la correspon-
sabilitat educativa, l’evolució del pressupost i la grandària. [n=99]

Participa a una xarxa local Sí No Total Total 

Planificació 
Sí 93,4 6,6 100,0 76 

No 42,9 57,1 100,0 21 

Implementació 
Diversificació alta 89,4 10,6 100,0 66 

Diversificació baixa 69,7 30,3 100,0 33 

Avaluació 
Sí 93,2 6,8 100,0 44 

No 74,5 25,5 100,0 55 

Total 82,8 17,2 100,0 99 

Hi ha hagut reducció  88,2 11,8 100,0 51 

No hi ha hagut canvis significatius 75,0 25,0 100,0 44 

Hi ha hagut augment 100,0 ,0 100,0 4 

Total 82,8 17,2 100,0 99 

Entre 10.000 i 20.000 habitants 68,2 31,8 100,0 44 

Entre 20.000 i 50.000 habitants 91,2 8,8 100,0 34 

Entre 50.000 i 100.000 habitants 100,0 ,0 100,0 13 

Més de 100.000 habitants 100,0 ,0 100,0 8 

Font: elaboració pròpia a partir del Panel de poĺıtiques públiques locals d’educació 2012.

La figura 2.9 il·lustra que aquesta participació en xarxa es vehicula sobretot a
través de programes de transició escola-treball (45,5%), de la petita infància
(39,4%), de plans educatius d’entorn (39,4%) i de projectes educatius de ciu-
tat (35,4%), sempre amb un fort lideratge dels mateixos ajuntaments.
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Figura 2.9: Participació en xarxes locals en funció del tipus de
xarxa. [n=99]
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Font: elaboració pròpia a partir del Panel de poĺıtiques públiques locals d’educació 2012.

La qualitat de les relacions amb els agents educatius del territori.
La configuració de xarxes locals és un dels factors que més condiciona la qua-
litat de les relacions que estableixen els ajuntaments amb els diferents agents
educatius del territori. És freqüent, per exemple, que els municipis comptin
amb xarxes entre centres escolars, com pot ser el mateix consell escolar mu-
nicipal, i també que els ajuntaments mantinguin, a més, relacions amb els
diferents centres públics per al manteniment de les seves instal’lacions o per a
l’exercici de la seva titularitat (en el cas d’escoles bressol, escoles de música,
aules de formació d’adults, etc.), entre d’altres. No és estrany, doncs, tal com
s’il·lustra en la figura 2.10, que les escoles públiques, els instituts públics, les
escoles d’adults o les escoles d’ensenyaments art́ıstics siguin els agents edu-
catius amb qui els ajuntaments acostumen a tenir una relació més bona.

En canvi, les AMPA o les entitats de lleure, que són els agents educatius locals
amb qui els ajuntaments tenen relacions menys intenses i bones, juntament
amb els centres concertats, acostumen a presentar estructures organitzatives
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i dinàmiques de funcionament més autònomes i äıllades. La poca presència
de xarxes de caràcter intersectorial, que aglutinin els diferents agents d’e-
ducació formal i no formal, com poden ser les xarxes en els plans educatius
d’entorn (39,4% dels municipis) i en els projectes educatius de ciutat (35,4%),
afavoreixen aquestes dinàmiques.

Figura 2.10: Qualitat de la relació amb els agents educatius del
territori. [n=99]
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Font: elaboració pròpia a partir del Panel de poĺıtiques públiques locals d’educació 2012.

La complexitat de la relació amb el Departament d’Ensenyament.
Amb tot i la bona relació mantinguda amb bona part dels agents educatius,
la figura 2.10 evidencia que aquesta és comparativament menys bona amb els
Serveis Territorials d’Ensenyament. Mentre amb la mateixa Inspecció d’En-
senyament el 75,8% dels ajuntaments manté una relació bona, i només l’1%,
dolenta, amb els Serveis Territorials d’Ensenyament només el 37,4% manté
una relació bona, i el 7,1%, dolenta.

Si bé aquesta diferència es pot explicar que l’àmbit d’intervenció dels Ser-
veis Territorials d’Ensenyament acostuma a ser supralocal, i això pot generar
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relacions de menor proximitat, aquest contrast pot reflectir també la tensió
acumulada pels ajuntaments com a conseqüència de les dificultats pressu-
postàries que travessa el Departament d’Ensenyament, que han derivat en
reduccions del finançament de determinats recursos i serveis municipals (es-
coles bressol, escoles de música, etc.), en incerteses sobre la planificació edu-
cativa (construcció i tancament de centres, etc.) i en pressions creixents de la
ciutadania amb determinades demandes i necessitats en matèria d’educació
que s’adrecen als ajuntaments, malgrat no sempre ser l’administració com-
petent o responsable, atesa la seva proximitat.

Aquestes dificultats en les relacions amb el Departament d’Ensenyament
també es visualitzen en analitzar fins a quin punt aquest és l’ens públic
de referència dels ajuntaments en matèria d’educació, i com ha evolucionat
aquesta valoració en els darrers anys, tal com recull la figura 2.11. En el
Panel 2010, val a dir que el Departament d’Ensenyament era el primer ens
públic de referència per a la majoria d’ajuntaments (en un 54,5% dels casos),
mentre que en el Panel 2012 aquest nivell de primera referència ha decrescut
en més de deu punts percentuals (fins al 43,4% dels casos), i la Diputació ha
passat a ocupar aquesta primera posició.
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Figura 2.11: Ens públics de referència dels ajuntaments escollits
com a primera opció.
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Font: elaboració a partir del Panel de poĺıtiques públiques locals d’educació (2010; 2012).

Aquesta evolució de la relació de les administracions locals amb el Depar-
tament d’Ensenyament, però, contrasta amb un increment dels convenis de
col’laboració subscrits per ambdues bandes. La figura 2.12 evidencia que en
els darrers dos anys s’han incrementat la signatura de convenis dels ajunta-
ments amb el Departament d’Ensenyament en quasi deu punts percentuals.
Val a dir que aquesta tendència també és coherent amb el posicionament més
actiu que tenen els ajuntaments en l’àmbit de l’educació i amb el progressiu
desplegament de la LEC per part d’aquestes administracions local i educati-
va.
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Figura 2.12: Evolució del percentatge d’ajuntaments amb convenis
amb el Departament d’Ensenyament.
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Font: elaboració a partir del Panel de poĺıtiques públiques locals d’educació (2010; 2012).

Dèficits de desenvolupament de la transversalitat en els ajunta-
ments. En el Panel 2010 destacàvem l’existència de dèficits en el desenvo-
lupament del treball transversal entre les diferents àrees dels ajuntaments, i
també que la corresponsabilitat en la planificació, implementació i avaluació
de poĺıtiques educatives semblava estimular la transversalitat.

Si bé la coordinació entre els agents educatius, tal com hem vist anteriorment,
ha tendit a millorar, els dèficits de treball transversal han restat pràcticament
inamovibles en els darrers anys. Tal com mostra la taula 2.36, en el Panel
2012, de manera similar al que ja succëıa en el Panel 2010, poc més del
60% dels ajuntaments manifesta tenir una coordinació adequada entre els
diferents nivells de govern pel que fa a l’educació, i que les estructures de
l’Ajuntament treballen de forma coordinada i transversal en temes d’educa-
ció. A més, quan hom analitza quin tipus de coordinació s’estableix amb
la resta d’àrees municipals, s’observa que el 91,9% dels ajuntaments manté
una coordinació puntual en algunes actuacions, i menys d’una tercera part
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compta amb una programació anual conjunta d’activitats (30,3%), amb una
comissió o taula per fixar criteris i pautes comunes (27,3%) i amb un progra-
ma transversal de coordinació entre les àrees (23,2%) (vegeu la figura 2.18
de la pàgina 105 de l’Annex).

Taula 2.36: Grau d’acord sobre el desenvolupament de la transver-
salitat als ajuntaments.

  
  

Panel 2012 Panel 2010 

Molt o 
bastant 
d'acord 

Poc o 
gens 

d'acord 

Molt o 
bastant 
d'acord 

Poc o 
gens 

d'acord 

Hi ha coordinació adequada entre els diferents nivells de 
govern pel que fa a l’educació 

61,6 38,4 63,6 36,4 

Les estructures de l’Ajuntament treballen de forma 
coordinada i transversal en temes d’educació 

61,6 38,4 60,6 39,4 

Font: elaboració a partir del Panel de poĺıtiques públiques locals d’educació (2010; 2012).

En general, l’existència del treball coordinat i transversal entre les estruc-
tures dels ajuntaments està força condicionat per la corresponsabilitat en
l’àmbit de l’educació i també per factors d’organització interna. En efecte,
la figura 2.13 constata que, com més grans són els municipis, que compten al
seu torn amb estructures administratives més sòlides i complexes, com més
consolidat està el pressupost en educació i com més corresponsabilitat tenen
els ajuntaments en la planificació, implementació i avaluació de poĺıtiques
educatives, més coordinació i transversalitat tenen els ajuntaments en temes
d’educació.
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Figura 2.13: Grau d’acord sobre el nivell de coordinació i transver-
salitat en temes d’educació entre les estructures de l’Ajuntament.
[n=99]
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Font: elaboració pròpia a partir del Panel de poĺıtiques públiques locals d’educació 2012.

6 Conclusions

6.1 D’on venim? La consolidació del procés de des-
centralització de la poĺıtica educativa

Com hem comentat en caṕıtols precedents, l’aprovació de la Llei d’Educació
de Catalunya (LEC) l’any 2009 va contribuir al reconeixement juŕıdic del
paper actiu que molts ajuntaments havien anat assumint progressivament
més enllà de les competències pròpies previstes expĺıcitament per la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i contribüıa
també a que ajuntaments menys actius en l’àmbit educatiu endeguessin el
mateix compromı́s. Des d’aquesta perspectiva, la LEC va afavorir l’enforti-
ment del procés de descentralització poĺıtica en matèria d’educació al nostre
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páıs amb la definició d’un marc competencial en el que els ajuntaments as-
sumien juŕıdicament noves competències pròpies en la programació i gestió
de determinades ofertes educatives i en la coordinació dels serveis educatius i
socials, i en el que també se’ls atribüıa noves competències compartides amb
el Departament d’Ensenyament (de participació de les administracions locals
en el desenvolupament de determinades competències assignades a l’Admi-
nistració educativa per la normativa estatal o catalana), en àmbits com els de
la programació de l’ensenyament, l’admissió d’alumnat o l’acompanyament
a l’escolaritat, entre d’altres.

Val a dir que aquest procés de descentralització (i desconcentració) poĺıtica
consolidat amb la LEC parteix del convenciment, entre d’altres, que l’èxit
dels processos educatius requereix de la implicació de la comunitat educativa
de cada territori, integrada per totes les persones i les institucions que inter-
venen en el procés educatiu (alumnes, famı́lies, professorat, serveis educatius,
Administració educativa, ens locals, entitats, etc.), i que l’educació ha de ser
concebuda des d’una perspectiva àmplia, no només centrada en l’àmbit es-
colar propi de l’etapa de formació inicial, sinó basada en la relació constant i
rećıproca entre els diferents àmbits educatius (escola, famı́lia, entorn, etapes
de formació al llarg de la vida, etc.). Davant d’aquesta voluntat d’enfortir el
treball integrat entre els diferents agents i àmbits educatius i d’avançar en la
gestió de l’educació des del territori, des de la proximitat, doncs, l’aportació
dels ajuntaments en el desplegament de poĺıtiques educatives també es fa
necessària.

En aquest sentit, l’anàlisi del Panel 2012, en comparació al Panel 2010, evi-
dencia una clara tendència en aquests darrers anys a desenvolupar i consolidar
aquest procés de descentralització poĺıtica, i reflecteix el paper cada cop més
actiu que assumeixen els ajuntaments en el desplegament de les diferents
poĺıtiques educatives. En efecte, les dades analitzades posen de manifest
l’increment dels nivells de corresponsabilitat dels ajuntaments en matèria
d’educació, amb un augment significatiu de la seva implicació en la planifi-
cació, diversificació i avaluació de poĺıtiques educatives locals, i també una
tendència a incrementar l’especificitat dels plans educatius que orienten la
intervenció dels ajuntaments, en detriment de plans més generals que inclöıen
actuacions d’educació, i a millorar la qualitat de la formulació de poĺıtiques
educatives, amb més ajuntaments que estan adaptats o que incorporen en
la seva agenda poĺıtica les principals demandes i reptes educatius existents.
A més, respecte al Panel 2010, l’anàlisi del Panel també constata que més
ajuntaments han tendit a dotar-se d’estructures administratives autònomes,
amb entitat pròpia i espećıfica, i amb recursos humans més ben formats per
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dur a terme la seva tasca. En definitiva, cada cop hi ha més ajuntaments
ben preparats i disposats per assumir un protagonisme creixent en el desen-
volupament de poĺıtiques educatives.

L’anàlisi del Panel 2010 posava de manifest l’existència de desigualtats terri-
torials en el desplegament d’aquestes poĺıtiques, i com aquestes desigualtats
s’explicaven en part per les diferències en els nivells de corresponsabilitat dels
ajuntaments en matèria d’educació, suposant la descentralització poĺıtica un
risc en el cas de persistir l’existència d’ajuntaments amb un posicionament
poc actiu. De fet, aquesta anàlisi evidenciava que els dèficits en la plani-
ficació, implementació i avaluació de poĺıtiques per part dels ajuntaments
se situaven com a tendència general en els municipis de dimensions més re-
düıdes.

L’anàlisi del Panel 2012 evidencia que aquestes desigualtats entre municipis
en el desplegament de poĺıtiques educatives en funció de la grandària del
municipi i del grau de corresponsabilitat dels ajuntaments encara existeixen,
malgrat l’increment de corresponsabilitat. Podŕıem dir, doncs, que hi ha
menys ajuntaments de municipis petits (de 10.000 a 20.000 habitants) amb
un posicionament passiu, però aquests segueixen disposant d’una provisió
més baixa d’actuacions relacionades amb l’escolarització equilibrada d’alum-
nat, amb l’acompanyament a l’escolaritat, amb la provisió de beques o amb
la coordinació dels agents educatius, per citar alguns exemples. És a dir, la
corresponsabilitat dels ajuntaments en matèria d’educació i la grandària del
municipi segueixen essent factors de diferenciació territorial claus.

Tot i això, el Panel 2012 també constata que aquestes desigualtats territori-
als, si bé encara existeixen, s’han redüıt, i que els municipis de dimensions
redüıdes, que partien d’un posicionament més passiu en la planificació, imple-
mentació i avaluació de poĺıtiques educatives, són els que han experimentat
els increments més importants de corresponsabilitat, i també de dotació d’es-
tructures administratives més autònomes i amb una millora de l’adequació de
la formació dels professionals que les integren. És a dir, les condicions de for-
mulació i governació de poĺıtiques educatives dels ajuntaments de municipis
petits, tendeixen a assimilar-se més a les dels ajuntaments de municipis grans.

Aquest posicionament més actiu dels ajuntaments en matèria d’educació
també s’acompanya d’un increment de la implicació dels agents educatius
del territori en el desplegament de poĺıtiques educatives, i també d’un aug-
ment de la participació dels ajuntaments en xarxes locals. Els municipis de
dimensions redüıdes també tendeixen a incrementar més la intensitat del tre-
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ball integrat entre agents educatius del territori en matèria d’educació. En
definitiva, coherentment amb el procés de descentralització i desconcentració
poĺıtiques, els agents educatius del territori semblen adquirir més importància
en el desenvolupament de la poĺıtica educativa.

6.2 On estem? La contracció de la poĺıtica educa-
tiva local en determinats àmbits (o debilitats
en el procés de descentralització)

Tal com esmentàvem en l’eṕıgraf precedent, l’anàlisi del Panel 2010 constata
que la gestió de la poĺıtica educativa a l’àmbit local, especialment en l’actual
peŕıode de crisi econòmica, compta amb algunes fortaleses destacables, no
només pels increments dels nivells de corresponsabilitat dels ajuntaments en
matèria d’educació i de millora de la qualitat de la formulació de poĺıtiques
educatives, sinó també perquè s’ha incrementat la implicació de la comunitat
educativa en el seu conjunt en el desplegament d’aquestes poĺıtiques.

Malgrat els increments de corresponsabilitat per part dels diferents agents de
la comunitat educativa, però, la crisi econòmica ha incorporat també impor-
tants debilitats, dificultats i complexitats a la intervenció dels ajuntaments
en matèria d’educació, bé perquè les necessitats i les demandes de suport per
part dels poders públics s’intensifiquen per efecte de l’increment de les desi-
gualtats socials i de la precarització de la situació social i econòmica de moltes
famı́lies, bé perquè aquestes necessitats s’han d’afrontar amb menys recursos
financers, per la davallada dels ingressos de les administracions públiques, i
amb més exigències d’estabilitat pressupostària, per les mesures de contenció
del dèficit públic.

De fet, davant d’aquest escenari, el Panel 2012 confirma que una part signi-
ficativa d’ajuntaments (51,5%) ha redüıt els seus pressupostos en educació.
Aquesta reducció de la inversió en educació dels ajuntaments se situa, a més,
en un context de reducció de les transferències financeres que les administra-
cions locals reben del Departament d’Ensenyament per al desplegament de
determinades poĺıtiques educatives locals, en àmbits d’actuació claus com la
creació i manteniment de places d’escola bressol o escola de música o el desen-
volupament d’activitats extraescolars i d’activitats de vinculació de l’escola
al territori. En definitiva, els ajuntaments, cada cop més corresponsables
en educació, han de fer front a més necessitats educatives amb menys des-
pesa pública i menys suport financer per part de l’Administració educativa,
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debilitant-se la seva intervenció.

Si persisteix en el temps, aquest escenari possiblement obligarà les adminis-
tracions locals a contraure la seva implicació i intervenció en matèria d’edu-
cació, a resituar-se en aquesta nova realitat, perjudicant presumiblement la
seva corresponsabilitat educativa.

En efecte, el Panel 2012 ens aporta una evidència d’aquesta contracció quan
constata que els ajuntaments que redueixen els seus pressupostos acostumen
a disminuir més les seves poĺıtiques educatives locals.

Quan hom aborda l’anàlisi de quins ajuntaments estan més afectats per les
restriccions pressupostàries, però, el Panel 2012 també demostra que no hi
ha diferències entre municipis en funció de la seva composició social: és a dir,
hi ha municipis amb una composició desfavorida i amb una concentració més
gran de complexitat socioeducativa que mantenen (o fins i tot augmenten) els
seus pressupostos en educació, però també n’hi ha que, tot i estar en aquesta
situació, redueixen la inversió en educació i disminueixen les poĺıtiques edu-
catives que duen a terme. Per a aquests darrers municipis, doncs, la reducció
de pressupost suposa un factor que accentua la seva desigualtat territorial
i educativa, i posa més en risc la igualtat d’oportunitats en educació de la
població que hi resideix.

L’anàlisi també destaca que, en general, i en relació amb el que observàvem
en el Panel 2010, s’atenuen les diferències estad́ısticament significatives en
funció del perfil social i educatiu del municipi en el desplegament de poĺıtiques
educatives. Això succeeix en els àmbits d’actuació de l’admissió d’alumnat,
de la provisió d’oferta formativa (amb l’excepció de la formació d’adults, que
correlaciona positivament amb el dèficit instructiu de la població adulta, i
dels PQPI, que ho fa amb les taxes de no graduació a l’ESO), de l’acompanya-
ment a l’escolaritat, de la provisió de beques o de la coordinació d’actuacions.
I l’anàlisi també evidencia que l’evolució de la provisió d’aquestes poĺıtiques
en els darrers dos anys, sigui incrementant-se o disminuint-se, tampoc s’ex-
plica per les caracteŕıstiques socials i educatives del municipi.

En positiu, val a dir que l’increment de la corresponsabilitat dels ajuntaments
de municipis més petits, que estad́ısticament també tenen una composició so-
cial més afavorida, ha contribüıt a que les caracteŕıstiques socials i educatives
deixin de ser un factor de diferenciació territorial rellevant, tant en la provisió
de poĺıtiques com en la seva evolució. En negatiu, però, cal afegir que aquesta
manca de relació entre la provisió i l’evolució de les poĺıtiques educatives i les
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caracteŕıstiques socials i educatives dels municipis, en general, pot contribuir
a dissociar la prevalença de problemàtiques socials i dèficits educatius de la
intensitat de la intervenció dels poders públics per donar-hi resposta. En tot
cas, com dèiem, aquesta dissociació resulta especialment perjudicial per a
aquells municipis amb una composició social desfavorida que presenten una
contracció de les poĺıtiques educatives desenvolupades.

Amb tot, el factor més determinant, com ho és també en l’evolució del pres-
supost en educació, és la corresponsabilitat educativa dels ajuntaments. Els
municipis amb més corresponsabilitat en la planificació, implementació i ava-
luació de poĺıtiques acostumen a experimentar menys restriccions pressu-
postàries: és a dir, hi ha menys ajuntaments que no són corresponsables en
matèria d’educació, però els que no ho són compten comparativament més
amb reduccions pressupostàries, la qual cosa incrementa encara més la debi-
litat de la seva intervenció.

Per àmbits d’actuació, l’evolució del desplegament de poĺıtiques en els darrers
dos anys posa de manifest un cert enfortiment de l’àmbit de l’acompanyament
a l’escolaritat, especialment quant a actuacions orientades a donar suport di-
recte als centres escolars i a la millora de l’èxit escolar, i un cert debilitament
de les poĺıtiques de transició escola-treball i de formació ocupacional i de
les poĺıtiques d’acompanyament a l’escolaritat que estan més orientades a
reforçar el fora-escola (encara que aquest darrer àmbit està sotmès a una
enorme variabilitat: disminueixen les poĺıtiques en una proporció significati-
va de municipis, però també augmenten en molts altres municipis). Convé
recordar que aquesta contracció de la intervenció dels ajuntaments (enca-
ra que sigui en forma de variabilitat gran i de disminució concentrada en
determinats municipis) es produeix en àmbits d’actuació en els que tradicio-
nalment les administracions locals han assumit un paper més rellevant, i que
han estat més vinculats a una concepció de l’educació no només centrada
en l’ensenyament sinó més àmplia i integradora dels diferents espais i temps
educatius. Podŕıem estar, doncs, davant d’una ruptura d’algun dels fona-
ments que havia inspirat el procés de descentralització poĺıtica en educació,
i del tipus de poĺıtiques educatives locals que s’han promogut en els darrers
anys amb la creixent implicació dels ajuntaments.

Aquesta evolució de les poĺıtiques educatives pot estar reflectint, alhora, un
cert canvi en les prioritats poĺıtiques per part dels ajuntaments, posant molt
més l’accent en la millora de l’èxit escolar i en el suport dels processos d’ense-
nyament i aprenentatge de l’alumnat, per la necessitat de combatre les eleva-
des xifres de fracàs escolar, però també s’explica pels canvis en les prioritats
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poĺıtiques d’altres administracions, especialment del Departament d’Ense-
nyament, i en el suport financer que els ajuntaments reben.

Per exemple, la gran variabilitat existent en l’evolució de les poĺıtiques d’a-
companyament a l’escolaritat o també en les poĺıtiques de beques, i el cert
debilitament de les actuacions que incideixen en el fora-escola, tenen a veu-
re, com a mı́nim parcialment, amb la reducció del finançament per part
del Departament d’Ensenyament dels Plans educatius d’entorn o de ĺınies
de subvencions a programes d’activitats extraescolars o a determinats ajuts
econòmics adreçats a les famı́lies socialment desfavorides. Les dades d’alum-
nat del Departament d’Ensenyament també destaquen un cert estancament
de l’evolució de l’oferta formativa d’educació infantil de primer cicle i de
PQPI, després d’anys de creixement, que coincideix també amb una reducció
del cofinançament per part del Departament d’Ensenyament, en el primer
cas, i amb l’eliminació del finançament per part del Departament d’Empresa
i Ocupació, en el segon. Alhora, la pèrdua d’importància de la formació ocu-
pacional i de determinats programes de transició escola-treball també està
influenciada per la reducció del finançament per part del Departament d’Em-
presa i Ocupació (que han vist reduir els fons socials europeus que rebien).
El fet que la poĺıtica educativa local s’articuli de manera compartida entre
administracions local i autonòmica afavoreix aquestes dependències.

Val a dir que el Panel 2012 també evidencia que, si bé augmenten els con-
venis de col·laboració entre ajuntaments i Departament d’Ensenyament, les
dificultats financeres d’ambdues administracions, que introdueixen incerteses
i pèrdues de suport en la planificació mixta i en la gestió de les competències
compartides o delegades, han pogut debilitar les relacions que mantenen
aquestes administracions, i que són necessàries per desplegar de manera efec-
tiva una poĺıtica educativa cada cop més descentralitzada i desconcentrada
territorialment. Aquesta també és una situació que incorpora debilitat al
procés de descentralització.

En definitiva, l’anàlisi del Panel 2012 sembla indicar la combinació d’un in-
crement de la corresponsabilitat educativa dels ajuntaments (més esforços
en planificació, diversificació i avaluació) amb una certa contracció de la in-
tensitat en el desplegament de determinades poĺıtiques educatives locals, en
part com a conseqüència de la reducció dels pressupostos en educació dels
ajuntaments i en part també com a resultat de la reducció del finançament
que aquests rebien d’altres administracions, especialment del Departament
d’Ensenyament. Aquesta contracció, a més, afecta a àmbits d’actuació en els
que els ajuntaments han assumit recentment un protagonisme més gran, la
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qual cosa debilita el procés de descentralització poĺıtica en matèria d’educa-
ció i pot debilitar en el futur la mateixa corresponsabilitat creixent assumida.

6.3 Cap a on anem? La crisi del procés de descen-
tralització (el procés de recentralització de
la poĺıtica educativa?)

El Govern Central està elaborant la futura Llei de racionalització i sostenibi-
litat de l’Administració local, actualment Avantprojecte de llei, que modifica,
entre d’altres ordenaments, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, amb l’objectiu de clarificar i diferenciar el sistema
de competències municipals del de l’Administració autonòmica i garantir la
sostenibilitat financera dels serveis que presten els ajuntaments (d’acord amb
els principis de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressu-
postària i sostenibilitat financera).

L’esmentada Llei 7/1985 atribüıa als ajuntaments, tal com s’ha esmentat
precedentment, les competències de participar en la programació de l’ense-
nyament i cooperar amb l’Administració educativa en la creació, construcció
i manteniment dels centres docents públics, intervenir en els seus òrgans de
gestió i participar en la vigilància del compliment de l’escolaritat obligatòria
(art. 25.2), malgrat que els donava la possibilitat de poder promoure tota
classe d’activitats i serveis públics que contribüıssin a satisfer les necessitats
de la població (art. 25.1), d’assumir l’exercici de competències per delegació
de l’Administració de l’Estat, de les Comunitats Autònomes i altres entitats
locals (art. 27.1) i de realitzar activitats complementàries de les pròpies d’al-
tres Administracions públiques en àmbits com els de l’educació (art. 28).
Sobre la base d’aquesta possibilitat d’ampliar els àmbits d’actuació, i per do-
nar resposta a les demandes socials existents, molts ajuntaments van assumir
històricament funcions més enllà de les competències pròpiament atribüıdes.

Precisament, l’Avantprojecte de Llei de Bases del Règim Local (18/2/2013),
en primer lloc, distingeix les competències pròpies i per delegació de les com-
petències impròpies, i afegeix que aquestes només es podran assumir quan no
es posi en risc financer la realització de les competències pròpies, no hi hagi
duplicitats amb les competències autonòmiques i es garanteixi la sostenibili-
tat financera de les noves competències o activitats econòmiques assumides,
respectant en tot cas el principi d’eficiència i la resta de requeriments de
la legislació d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (art. 7.4).

86



s’elimina aix́ı l’article 28 de la Llei 7/1985, que preveia la possibilitat de rea-
litzar activitats complementàries de les pròpies en matèria d’educació (com-
petències impròpies).

En segon lloc, l’Avantprojecte de Llei (versió 18/2/2013) preveu eliminar al-
gunes de les competències educatives pròpies dels ajuntaments previstes en
la Llei 7/1985, espećıficament les de participar en la programació de l’ense-
nyament, cooperar amb l’administració educativa en la creació, construcció
i manteniment dels centres docents públics i intervenir en els seus òrgans
de gestió, i limita les competències pròpies, en tot cas, a participar en la
vigilància del compliment de l’escolaritat obligatòria i cooperar amb les Ad-
ministracions educatives corresponents en l’obtenció dels solars necessaris per
a la construcció de nous centres docents (art. 25.2), tot i que deixa la porta
oberta als ajuntaments a promoure activitats i prestar serveis públics que
respectin els principis d’eficiència, estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera (art. 25.1). Aquest Avantprojecte també estableix el traspàs al
Departament d’Ensenyament dels mitjans financers, materials i personals a
cost estàndar i de la titularitat dels serveis que es corresponguin amb l’e-
xercici de les competències que hagin deixat de ser pròpies dels ajuntaments
(disposició addicional quinzena; disposició transitòria vuitena).

En tercer lloc, en els municipis més petits de 20.000 habitants, l’Avantpro-
jecte de Llei (versió 18/2/2013) també estableix el trasllat de competències
pròpies en la prestació de serveis comuns i obligatoris a les Diputacions, quan
aquesta prestació no acompleixi amb els mı́nims d’eficiència establerts per po-
der prestar els serveis (d’acord amb els costos estàndars previstos en atenció
a les economies d’escala) (art. 26.3). Les Diputacions, doncs, prestaran part
de les competències prestades fins ara pels ajuntaments amb l’objectiu d’a-
conseguir economies d’escala amb uns serveis comuns centralitzats i reduir
estructures administratives que no siguin eficients i sostenibles.

Alhora, en quart lloc, en els municipis més grans de 20.000 habitants, l’A-
vantprojecte de Llei (versió 18/2/2013) estableix la possibilitat de delegar
competències en matèria d’educació als ajuntaments, com ara la creació,
manteniment i gestió de les escoles bressol o la realització d’activitats comple-
mentàries als centres docents, amb l’objectiu d’evitar duplicitats amb l’Ad-
ministració de l’Estat i les Comunitats Autònomes (art. 27.2). Aquesta
delegació de competències, però, sempre es realitzarà amb les garanties de
transferència del finançament que correspongui (art. 27.5) i amb l’acceptació
expressa per part del municipi (art. 27.4).
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I finalment, en cinquè lloc, l’Avantprojecte de Llei (versió 18/2/2013) pre-
veu deixar sense efecte els convenis vigents subscrits entre administracions
autonòmica i local sobre l’exercici de competències i serveis municipals (dis-
posició addicional dissetena).

D’una banda, val a dir que la modificació d’aquest ordenament està fonamen-
tada en les disfuncions generades durant anys en relació amb l’assumpció de
competències que no eren pròpies dels ajuntaments, i que va comportar l’as-
sumpció de responsabilitats en la creació de recursos, programes i serveis
educatius sense tenir garantits els mitjans financers necessaris per sostenir-
los, especialment evident en l’actual context de crisi econòmica i de reducció
dels ingressos econòmics de les administracions públiques.

D’altra banda, però, cal afegir que actualment els ajuntaments, també dels
municipis més petits de 20.000 habitants, desenvolupen una bateria d’actua-
cions creixentment diversificada tal com demostra el Panel 20123 , la majoria
d’elles no considerades com a competències pròpies per l’Avantprojecte de
Llei de Bases del Règim Local. Per a les diferents tipologies de poĺıtiques
considerades, amb algunes excepcions, al voltant d’una tercera dels munici-
pis manifesta disposar-ne amb la participació dels ajuntaments, en la seva
majoria, amb finançament municipal propi.

Convé recordar que moltes d’aquestes actuacions promogudes per part dels
ajuntaments responen a necessitats socials existents, són complementàries a

3Per exemple, el 61,4% dels ajuntaments de municipis entre 10.000 i 20.000 habitants
planifica en educació; el 47,7%, diversifica les seves actuacions; el 86,4%, desenvolupa ac-
tuacions de promoció d’activitats educatives més enllà de l’horari lectiu (el 77,3% amb
finançament municipal); el 93,2%, actuacions de suport d’activitats educatives dins de
l’horari lectiu (88,6% amb finançament municipal); el 68,2%, programes de vinculació
de l’escola al territori (54,5%); el 84,1%, centres oberts, ludoteques, casals infantils, etc.
(68,2%); el 65,9%, programes d’acompanyament i formació de famı́lies (47,7%); el 75,0%,
programes de dinamització de les AMPA dels centres educatius (47,7%); el 81,8%, pro-
grames de lluita contra l’absentisme (63,6%); el 50,0%, projectes educatius a les escoles
relacionats amb la millora de l’èxit escolar (34,1%); el 75,0%, programes d’incentivació
i orientació formativa (59,1%); el 45,5%, programes de transició entre etapes educatives
(29,5%); el 72,7%, programes de diversificació curricular (54,5%); el 50,0%, programes de
promoció de la convivència i mediació escolar (25,0%); el 75,0%, actuacions de promoció
de l’equitat en l’admissió (36,4%); el 68,2%, tallers d’estudi assistit, tutories d’acompa-
nyament i altres programes de reforç escolar (52,3%); el 90,9%, beques i ajuts de suport
a l’escolaritat (75,0%); el 36,4%, Programes de Qualificació Professional Inicial (29,5%);
el 59,1%, programes de transició escola-treball (40,9%); el 65,9%, formació ocupacional
(47,7%); el 90,0%, centres de formació d’adults (77,3%); i el 88,6%, escoles de música i/o
dansa (84,1% amb finançament municipal).
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la intervenció d’altres administracions i sovint només tenen sentit si es gestio-
nen i es proveeixen com a recursos, programes i serveis de proximitat, i des de
la proximitat, situats en el territori. Dif́ıcilment molts d’aquests dispositius
podran ser agrupats per aconseguir estalvis mitjançant economies d’escala
i, per bé que el Departament d’Ensenyament o les Diputacions realitzin un
esforç de desconcentració territorial important, dif́ıcilment aquestes adminis-
tracions podran suplir abordatges plenament integrats al territori sense la
intervenció, també, dels ajuntaments.

En altres paraules, amb el pretext d’evitar duplicitats i fomentar economies
d’escala, l’aplicació d’aquest nou ordenament podria neutralitzar la interven-
ció de les administracions locals i provocar en darrer terme la reducció de
la intensitat, la qualitat i la diversitat de les poĺıtiques educatives desenvo-
lupades a escala local, sense que altres administracions suplissin plenament
l’esforç i el paper de dinamització i promoció de poĺıtiques educatives locals
assumits pels ajuntaments.

Aquestes reflexions afecten especialment a aquells àmbits d’actuació menys
formalitzats i on els ajuntaments assumeixen un paper més determinant, com
pot ser el de l’acompanyament a l’escolaritat o el de la coordinació d’actua-
cions a escala local.

De fet, la limitació de la intervenció dels ajuntaments suposarà la reducció
neta de la despesa pública global en educació i conseqüentment també de
la inversió destinada a determinades poĺıtiques educatives. El Panel 2012,
per exemple, demostra que la majoria d’ajuntaments complementa amb re-
cursos propis les poĺıtiques de beques i ajuts ja existents del Departament
d’Ensenyament i d’altres ens locals. O el Panel també constata que hi ha
serveis educatius de titularitat del Departament d’Ensenyament, que no són
competència pròpia dels ajuntaments, i que compten amb aportacions de fi-
nançament directes o indirectes per part de les administracions locals, per
exemple, a través de la cessió i assumpció de despeses de locals, del pagament
de determinats professionals o altres. La pràctica demostra ja en l’actualitat
que una eventual eliminació de la inversió que destinen els ajuntaments en
aquests àmbits no suposa necessàriament un increment de la inversió amb
la mateixa intensitat per part de les administracions que tenen assumida la
competència, per contrarestar-ho, i més encara en l’actual context de restric-
cions pressupostàries. Si bé és cert que els ajuntaments assumeixen sovint
despeses en educació que no els correspondria, per cobrir determinades ne-
cessitats no cobertes, també ho és que, si no ho fan aquests, o amb aquests,
les altres administracions no sempre donen respostes a aquestes necessitats.
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Això fa que, en darrer terme, ben sovint, no comptar amb la participació dels
ajuntaments comporta reduir els ajuts atorgats o les places de determinats
recursos educatius disponibles.

En definitiva, aquest ordenament, que inicia un procés de recentralització
en matèria d’educació oposat al procés de descentralització poĺıtica endegat
d’ençà pràcticament de la constitució dels primers ajuntaments democràtics,
trenca amb el model de desenvolupament de poĺıtiques educatives vigent al
nostre páıs en els darrers anys. Aquest model busca donar respostes més in-
tegrals i comprensives als problemes i als reptes educatius actuals a través del
foment del treball integrat entre els agents educatius del territori i de la cer-
ca de corresponsabilitats compartides entre el Departament d’Ensenyament
i els ajuntaments, per exemple, amb la creació d’estructures de coordinació
o amb la signatura de convenis de col·laboració. És a dir, aquest ordenament
planteja la necessitat de separar per clarificar competències de les diferents
administracions, de reduir duplicitats i de limitar la corresponsabilitat dels
ajuntaments en matèria d’educació, quan la mateixa Llei d’Educació de Ca-
talunya, per exemple, planteja la necessitat d’implicació i d’integració de
les actuacions de les diferents administracions, l’assumpció compartida de
responsabilitats i de competències, i quan el Panel 2012 demostra que els
ajuntaments estan assumint un posicionament cada cop més actiu i corres-
ponsable.

Finalment, val a dir que l’anàlisi dels Panels 2010 i 2012 posen l’accent en
les desigualtats territorials existents en el desplegament de poĺıtiques edu-
catives, i constaten que aquestes desigualtats han tendit a reduir-se en fun-
ció de la grandària del municipi i també de la corresponsabilitat, tot i que
aquests segueixen essent encara factors de diferenciació territorial. Aquest
nou ordenament juŕıdic afegeix (velles) noves desigualtats territorials, per
raó de l’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera dels ajuntaments
i també de la grandària del municipi (en funció de si és més gran o no de
20.000 habitants). Aquests factors determinaran la capacitat d’intervenció
dels ajuntaments en matèria d’educació i, en certa manera també, la corres-
ponsabilitat educativa de les diferents administracions afectades i el model de
donar respostes a les necessitats educatives existents més o menys integrades
al territori. En definitiva, els retorns derivats de l’increment de corresponsa-
bilitat educativa dels ajuntaments estarien en joc en els municipis on aquests
tinguin més limitada la seva intervenció.
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Annex

Taula 2.37: Corresponsabilitat dels ajuntaments en matèria d’edu-
cació en funció de les caracteŕıstiques socials del municipi.
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Planificació 
Mitj. 47.672,1 15,5 39,5 16,5 74,5 48,2 34,0 21,2 77,1 84,8 54,7 16,5 19,9 1.048,0 

N 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 72 

No 
planificació 

Mitj. 18.017,1 14,5 41,9 16,5 75,4 30,4 39,2 30,0 76,9 77,7 56,3 12,4 16,9 1.120,6 

N 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 

Diversificació 
alta 

Mitj. 50.445,6 15,3 40,1 16,4 74,3 47,8 34,0 21,5 76,4 89,8 57,6 17,7 18,7 1.005,7 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 64 

Diversificació 
baixa 

Mitj. 21.452,4 14,7 39,8 16,6 75,7 36,8 37,9 26,6 78,3 68,9 49,5 10,9 19,5 1.174,2 

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 30 

Avaluació 
Mitj. 54.914,9 15,3 40,0 16,4 74,1 50,3 33,0 21,4 76,2 86,6 53,9 17,5 17,6 1.002,0 

N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 41 

No avaluació 
Mitj. 29.474,2 15,0 40,0 16,6 75,4 39,2 37,1 24,6 77,7 79,8 55,7 13,8 20,1 1.103,9 

N 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 53 

Total 
Mitj. 40.781,2 15,1 40,0 16,5 74,8 44,1 35,3 23,2 77,1 82,8 54,9 15,4 19,0 1.059,5 

N 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 94 

Font: elaboració pròpia a partir del Panel de poĺıtiques públiques locals d’educació 2012.

Nota: caselles fosques, diferències estad́ısticament significatives.

Taula 2.38: Grau d’acord sobre la suficiència de recursos en funció
de l’evolució del pressupost en educació. [n=99]
Als darrers anys els recursos destinats a 
educació s’han incrementat 
proporcionalment a les necessitats 

Evolució del pressupost 

Total S’han 
reduït 

Han 
augmentat 

Sense canvis 

Molt o bastant d'acord 29,4 75,0 43,1 37,4 

Poc o gens d'acord 70,6 25,0 56,8 62,6 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

Total (n) 51 4 44 99 

Font: elaboració pròpia a partir del Panel de poĺıtiques públiques locals d’educació 2012.
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Taula 2.39: Evolució del pressupost en educació en funció de les
caracteŕıstiques socials del municipi. [n=99]

  

Població 
% 

estrangers 
% dèficit 

instructiu 
RFDB per 

hab. 

% Coneix. 
català 

(parla) 

Taxa 
escol. 

0-2 
anys 

Taxa 
escol. 17 

anys 

Despesa 
munic. 

per càpita 

Taxa 
graduació 

a l'ESO 

S’ha reduït 
Mitj. 36.601,4 16,0 40,0 16,6 75,5 36,2 82,3 1.094,9 76,7 

N 51 51 51 51 51 51 51 47 51 

Ha augmentat 
Mitj. 27.682,8 8,8 41,6 15,5 75,6 35,4 65,6 982,2 80,7 

N 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Sense canvis 
significatius 

Mitj. 46.816,6 14,7 39,9 16,4 73,9 34,3 84,9 1.028,0 77,1 

N 44 44 44 44 44 44 44 43 44 

Total 
Mitj. 40.781,2 15,1 40,0 16,5 74,8 35,3 82,8 1.059,5 77,1 

N 99 99 99 99 99 99 99 94 99 

Font: elaboració pròpia a partir del Panel de poĺıtiques públiques locals d’educació 2012.

Taula 2.40: Evolució del nombre de treballadors en funció de la
grandària i de l’evolució del pressupost del municipi, per municipis
més grans de 10.000 habitants (2011). [n=99]

Evolució treballadors 
Ha augmentat el 

nombre de 
treballadors 

Ha disminuït el 
nombre de 

treballadors 

S’ha mantingut 
el nombre de 
treballadors 

Total Total (n) 

Entre 10.000 i 20.000 habitants 6,8 11,4 81,8 100,0 44 

Entre 20.000 i 50.000 habitants 5,9 32,4 61,8 100,0 34 

Entre 50.000 i 100.000 habitants 15,4 15,4 69,2 100,0 13 

Més de 100.000 habitants ,0 62,5 37,5 100,0 8 

Total 7,1 23,2 69,7 100,0 99 

Hi ha hagut reducció  3,9 23,5 72,5 100,0 51 

No hi ha hagut canvis 9,1 22,7 68,2 100,0 44 

Hi ha hagut augment 25,0 25,0 50,0 100,0 4 

Font: elaboració pròpia a partir del Panel de poĺıtiques públiques locals d’educació 2012.
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Figura 2.14: Corresponsabilitat en l’escolarització equilibrada en
funció de la corresponsabilitat en educació.
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Font: elaboració pròpia a partir del Panel de poĺıtiques públiques locals d’educació 2012.
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Taula 2.41: Corresponsabilitat en l’escolarització equilibrada en
funció de les caracteŕıstiques educatives del municipi.

Actuacions de 
promoció de 
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Sí 
Mitj. 0,328 0,306 44.303,6 15,9 12,0 46,8 15,2 19,0 5,9 

N 84 84 84 84 84 84 67 79 62 

No 
Mitj. 0,338 0,305 21.055,8 10,4 5,7 29,0 10,5 11,6 2,5 

N 15 15 15 15 15 15 8 14 5 

Total 
Mitj. 0,329 0,305 40.781,2 15,1 11,0 44,1 14,7 17,9 5,6 

N 99 99 99 99 99 99 75 93 67 

Font: elaboració a partir del Panel de poĺıtiques públiques locals d’educació 2012, i de
dades del Departament d’Ensenyament.
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Taula 2.42: Relació entre les taxes d’escolarització i les caraca-
teŕıstiques socials del municipi.

  
  

Taxa 
escolarització 

0_2 anys 

Taxa 
escolarització 
pública 0_2 

anys 

Taxa 
bruta 
PQPI 

Taxa bruta 
adults (25-84 

anys) per 
1.000 

habitants 

Taxa bruta 
escolarització 

als 17 anys 

Taxa 
escolarització 
al batxillerat 
(16-17 anys) 

Taxa 
escolarització 

a FP (16-19 
anys) 

Despesa de 
l'ajuntament 

per càpita 

Correl. de 
Pearson 

,010 ,129 ,084 -,083 -,120 -,070 -,156 

Sig. 
(bilateral) 

,913 ,171 ,377 ,381 ,205 ,462 ,098 

N 114 114 114 114 114 114 114 

Població 

Correl. de 
Pearson 

-,018 -,168 ,026 -,027 ,075 ,076 ,122 

Sig. 
(bilateral) 

,845 ,066 ,780 ,765 ,417 ,410 ,182 

N 121 121 121 121 121 121 121 

Dèficit 
instructiu 

Correl. de 
Pearson 

-,309** -,071 ,107 ,093 -,024 -,162 ,117 

Sig. 
(bilateral) 

,001 ,437 ,243 ,311 ,794 ,076 ,202 

N 121 121 121 121 121 121 121 

RFDB per 
habitant 
(Milers 
d'euros) 

Correl. de 
Pearson 

,474** ,171 -,103 -,056 ,192*** ,314** ,009 

Sig. 
(bilateral) 

,000 ,060 ,261 ,543 ,034 ,000 ,918 

N 121 121 121 121 121 121 121 

Coneixement 
del català 

(parla) 

Correl. de 
Pearson 

,322** ,125 -,004 ,007 ,359** ,433** ,153 

Sig. 
(bilateral) 

,000 ,172 ,963 ,935 ,000 ,000 ,094 

N 121 121 121 121 121 121 121 

Aturats per 
100 

habitants 
>16 anys 

Correl. de 
Pearson 

-,391** -,167 ,220*** ,072 -,056 -,206*** ,163 

Sig. 
(bilateral) 

,000 ,067 ,015 ,431 ,544 ,024 ,074 

N 121 121 121 121 121 121 121 

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Ensenyament.
Nota: ** La correlació és significativa al nivell 0,01 (bilateral). *** La correlació és
significant al nivell 0,05 (bilateral).

95



Taula 2.43: Taxes d’escolarització en funció de la grandària i la
capitalitat del municipi.

  

Taxa 
escolarització 

0_2 anys 

Taxa 
escolarització 

pública 0_2 
anys 

Taxa 
bruta 
PQPI 

Taxa bruta 
adults (25-84 

anys) per 1.000 
habitants 

Taxa bruta 
escolarització 

als 17 anys 

Taxa 
escolarització 
al batxillerat 
(16-17 anys) 

Taxa 
escolarització 

a FP (16-19 
anys) 

Entre 10.000 i 
20.000 habitants 

Mitj. 39,1483 29,0431 2,6366 16,914 77,316 54,622 11,376 

N 58 58 58 58 58 58 58 

Entre 20.000 i 
50.000 habitants 

Mitj. 33,0625 20,845 3,0217 18,815 83,125 51,678 17,058 

N 40 40 40 40 40 40 40 

Entre 50.000 i 
100.000 habitants 

Mitj. 32,4077 16,4231 3,1738 13,454 81,638 52,623 17,654 

N 13 13 13 13 13 13 13 

Més de 100.000 
habitants 

Mitj. 30,3 14,38 3,636 17,54 90,72 56,72 19,14 

N 10 10 10 10 10 10 10 

Total 
Mitj. 35,681 23,7653 2,9042 17,222 80,808 53,607 14,57 

N 121 121 121 121 121 121 121 

Capitalitat 
Mitj. 37,6333 21,07 4,351 21,017 115,107 71,15 24,04 

N 30 30 30 30 30 30 30 

No capitalitat 
Mitj. 35,0374 24,6538 2,4273 15,971 69,501 47,824 11,448 

N 91 91 91 91 91 91 91 

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Ensenyament.
Nota: caselles fosques, diferències estad́ısticament significatives.

Taula 2.44: Relació entre les taxes d’escolarització als diferents
nivells.

    
Taxa 

escolarització 
0_2 anys 

Taxa 
escolarització 

pública 0_2 
anys 

Taxa 
bruta 
PQPI 

Taxa bruta 
adults (25-84 

anys) per 1.000 
habitants 

Taxa bruta 
escolaritzaci
ó als 17 anys 

Taxa 
escolarització 
al batxillerat 
(16-17 anys) 

Taxa 
escolarització 

a FP (16-19 
anys) 

Taxa 
escolarització 

0_2 anys 

Correl. de Pearson 1 ,659** -0,007 -0,061 0,114 ,261** 0,01 

Sig. (bilateral)   0 0,941 0,509 0,214 0,004 0,912 

N 121 121 121 121 121 121 121 

Taxa 
escolarització 

pública 0_2 anys 

Correl. de Pearson ,659** 1 -0,038 0,005 -0,157 -0,07 -,199*** 

Sig. (bilateral) 0   0,675 0,96 0,085 0,443 0,029 

N 121 121 121 121 121 121 121 

Taxa bruta PQPI 

Correl. de Pearson -0,007 -0,038 1 0,069 ,360** ,198*** ,405** 

Sig. (bilateral) 0,941 0,675   0,45 0 0,029 0 

N 121 121 121 121 121 121 121 

Taxa bruta adults 
(25-84 anys) per 
1.000 habitants 

Correl. de Pearson -0,061 0,005 0,069 1 0,01 -0,077 0,161 

Sig. (bilateral) 0,509 0,96 0,45   0,917 0,4 0,078 

N 121 121 121 121 121 121 121 

Taxa bruta 
escolarització als 

17 anys 

Correl. de Pearson 0,114 -0,157 ,360** 0,01 1 ,861** ,810** 

Sig. (bilateral) 0,214 0,085 0 0,917   0 0 

N 121 121 121 121 121 121 121 

Taxa 
escolarització al 
batxillerat (16-17 

anys) 

Correl. de Pearson ,261** -0,07 ,198*** -0,077 ,861** 1 ,507** 

Sig. (bilateral) 0,004 0,443 0,029 0,4 0   0 

N 121 121 121 121 121 121 121 

Taxa 
escolarització al 
batxillerat (16-17 

anys) 

Correl. de Pearson 0,01 -,199*** ,405** 0,161 ,810** ,507** 1 

Sig. (bilateral) 0,004 0,443 0,029 0,4 0   0 

N 121 121 121 121 121 121 121 

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Ensenyament.
Nota: ** La correlació és significativa al nivell 0,01 (bilateral). *** La correlació és
significant al nivell 0,05 (bilateral).

96



Figura 2.15: Evolució de les actuacions d’escolarització equilibra-
da en funció de la corresponsabilitat de l’ajuntament en matèria
d’educació.
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Font: elaboració pròpia a partir del Panel de poĺıtiques públiques locals d’educació 2012.
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Figura 2.16: Percentatge de municipis amb planificació mixta entre
Ajuntament i Departament d’Ensenyament i finançament munici-
pal de l’oferta.
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Font: elaboració pròpia a partir del Panel de poĺıtiques públiques locals d’educació 2012.
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Taula 2.45: Relació entre l’evolució del pressupost i les poĺıtiques
de provisió d’oferta en funció del tipus d’oferta.

  

Evolució del pressupost (sense comptar la 
despesa en escoles bressol) 

S’ha 
reduït 

S’ha 
augmentat 

Sense canvis 
significatius 

Total 

Programes de 
Qualificació 

Professional Inicial 

Ha augmentat 41,1 0,0 58,9 100,0 

Ha disminuït 100,0 0,0 0,0 100,0 

S'ha mantingut igual 43,2 6,8 50,0 100,0 

Total 45,3 4,7 50,0 100,0 

Altres programes 
de transició escola-

treball  

Ha augmentat 33,3 10,9 55,8 100,0 

Ha disminuït 80,6 9,7 9,7 100,0 

S'ha mantingut igual 36,0 4,0 60,0 100,0 

Total 42,0 5,8 52,2 100,0 

Formació 
ocupacional 

Ha augmentat 38,4 15,2 46,3 100,0 

Ha disminuït 63,1 0,0 36,9 100,0 

S'ha mantingut igual 42,6 4,2 53,2 100,0 

Total 46,8 5,1 48,1 100,0 

Dispositius Locals 
d’inserció laboral 

Ha augmentat 42,9 7,1 50,0 100,0 

Ha disminuït 70,0 0,0 30,0 100,0 

S'ha mantingut igual 44,1 5,1 50,8 100,0 

Total 47,0 4,8 48,2 100,0 

Centres de 
formació d'adults 

Ha augmentat 59,1 4,5 36,4 100,0 

Ha disminuït 50,0 25,0 25,0 100,0 

S'ha mantingut igual 52,3 1,5 46,2 100,0 

Total 53,8 3,3 42,9 100,0 

Escoles de música 
i/o dansa 

Ha augmentat 58,9 0,0 41,1 100,0 

Ha disminuït 59,3 20,3 20,3 100,0 

S'ha mantingut igual 50,0 3,1 46,9 100,0 

Total 52,3 3,5 44,2 100,0 

Ensenyaments 
artístics 

Ha augmentat 62,6 12,6 24,7 100,0 

Ha disminuït 100,0 0,0 0,0 100,0 

S'ha mantingut igual 40,0 0,0 60,0 100,0 

Total 45,5 2,3 52,2 100,0 

Font: elaboració pròpia a partir del Panel de poĺıtiques públiques locals d’educació 2012.
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Taula 2.46: Relació entre l’existència de poĺıtiques d’acompanya-
ment a l’escolaritat i les caracteŕıstiques socials del municipi.
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Promoció d’activitats educatives més enllà de l’horari 
lectiu 

Suport d’activitats educatives dins de l’horari lectiu 

Programes de vinculació de l’escola al territori +++ - - - 

Centres oberts, ludoteques, casals infantils, etc. - - - 

Programes d’acompanyament i formació de famílies 

Programes de dinamització de les AMPA  

Programes de lluita contra l’absentisme  - - - +++ - - - 

Projectes educatius a les escoles relacionats amb la 
millora de l’èxit escolar  

+++ - - - - - - 

Programes d’incentivació i orientació formativa 

Programes de transició entre etapes educatives  +++ +++ - - - 

Programes de diversificació curricular  - - - 

Programes de promoció  de la convivència i la 
mediació escolars 

+++ +++ +++ +++ 

Comissió social de centre 

Tallers d’estudi assistit, tutories d'acompanyament i 
altres programes de reforç escolar 

+++ 

Font: elaboració pròpia a partir del Panel de poĺıtiques públiques locals d’educació 2012.
Nota: ‘+++’ correspon a una relació positiva estad́ısticament significativa; ‘- - -’.
correspon a una relació negativa estad́ısticament significativa.
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Figura 2.17: Programes d’acompanyament a l’escolaritat en funció
del tipus de finançament.

59,6% 

60,6% 

64,6% 

68,7% 

70,7% 

73,7% 

74,7% 

75,8% 

76,8% 

77,8% 

81,8% 

86,9% 

87,9% 

90,9% 

97,0% 

36,4% 

38,4% 

52,5% 

38,4% 

54,5% 

60,6% 

64,6% 

62,6% 

60,6% 

56,6% 

65,7% 

73,7% 

73,7% 

78,8% 

92,9% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Programes de transició entre etapes educatives 

Programes de promoció de la convivència i mediació escolar 

Projectes educatius a les escoles relacionats amb la millora 
de l'èxit escolar 

Comissió social de centre 

Programes de transició escola-treball 

Programes d'acompanyament i formació de famílies 

Programes de vinculació de l'escola al territori 

Programes d'incentivació i orientació formativa 

Programes de diversificació curricular 

Programes de dinamització de les AMPA dels centres 
educatius 

Tallers d'estudi assistit i altres programes de reforç escolar 

Centres oberts, ludoteques, casals infantils 

Programes de lluita contra l'absentisme 

Promoció d'activitats educatives més enllà de l'horari lectiu 

Suport d'activitats educatives dins de l'horari lectiu 

Sí Sí amb finançament municipal 

percentatge d'ajuntaments 

Font: elaboració pròpia a partir del Panel de poĺıtiques públiques locals d’educació 2012.
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Taula 2.47: Relació entre l’evolució (augment o disminució) de
les poĺıtiques d’acompanyament a l’escolaritat i les caracteŕıstiques
socials del municipi.
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Promoció d’activitats educatives més enllà de l’horari 
lectiu 

Suport d’activitats educatives dins de l’horari lectiu 

Programes de vinculació de l’escola al territori 

Centres oberts, ludoteques, casals infantils, etc. 

Programes d’acompanyament i formació de famílies 

Programes de dinamització de les AMPA  

Programes de lluita contra l’absentisme  

Projectes educatius a les escoles relacionats amb la 
millora de l’èxit escolar  

+++ 

Programes d’incentivació i orientació formativa - - - - - - 

Programes de transició entre etapes educatives  - - - 

Programes de diversificació curricular  

Programes de promoció  de la convivència i la 
mediació escolars 

Comissió social de centre +++ 

Tallers d’estudi assistit, tutories d'acompanyament i 
altres programes de reforç escolar 

Font: elaboració pròpia a partir del Panel de poĺıtiques públiques locals d’educació 2012.
Nota: ‘+++’ correspon a una relació positiva estad́ısticament significativa; ‘- - -’.
correspon a una relació negativa estad́ısticament significativa.
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Taula 2.48: Evolució de les poĺıtiques d’acompanyament a l’escola-
ritat en funció de la grandària del municipi.

    

Entre 
10.000 i 
20.000 

habitants 

Entre 
20.000 i 
50.000 

habitants 

Entre 
50.000 i 
100.000 

habitants 

Més de 
100.000 

habitants 
Total Total 

Actuacions de promoció 
d’activitats educatives més 
enllà de l’horari lectiu 

Ha augmentat 23,7 6,3 41,7 12,5 18,9 17 

Ha disminuït 13,2 34,4 33,3 37,5 25,6 23 

S'ha mantingut 63,2 59,4 25 50 55,6 50 

Actuacions de suport 
d’activitats educatives dins 
de l’horari lectiu 

Ha augmentat 9,8 14,7 15,4 37,5 14,6 14 

Ha disminuït 7,3 38,2 7,7 25 19,8 19 

S'ha mantingut 82,9 47,1 76,9 37,5 65,6 63 

Programes de vinculació de 
l’escola al territori 

Ha augmentat 20 13 15,4 25 17,6 13 

Ha disminuït 10 17,4 7,7 25 13,5 10 

S'ha mantingut 70 69,6 76,9 50 68,9 51 

Centres oberts, ludoteques, 
casals infantils, etc. 

Ha augmentat 8,1 10 0 14,3 8,1 7 

Ha disminuït 2,7 16,7 0 14,3 8,1 7 

S'ha mantingut 89,2 73,3 100 71,4 83,7 72 

Programes 
d’acompanyament i 
formació de famílies 

Ha augmentat 27,6 23,1 30 25 26 19 

Ha disminuït 3,4 26,9 10 25 15,1 11 

S'ha mantingut 69 50 60 50 58,9 43 

Programes de dinamització 
de les AMPA dels centres 
educatius  

Ha augmentat 27,3 12 16,7 14,3 19,5 15 

Ha disminuït 3 36 8,3 42,9 18,2 14 

S'ha mantingut 69,7 52 75 42,9 62,3 48 

Programes de lluita contra 
l’absentisme  

Ha augmentat 13,9 25 27,3 25 20,7 18 

Ha disminuït 0 9,4 0 0 3,4 3 

S'ha mantingut 86,1 65,6 72,7 75 75,9 66 

Projectes educatius a les 
escoles relacionats amb la 
millora de l’èxit escolar   

Ha augmentat 27,3 21,7 33,3 14,3 25 16 

Ha disminuït 0 8,7 0 28,6 6,3 4 

S'ha mantingut 72,7 69,6 66,7 57,1 68,8 44 

Programes d’incentivació i 
orientació formativa 

Ha augmentat 12,1 20 22,2 25 17,3 13 

Ha disminuït 3 12 11,1 0 6,7 5 

S'ha mantingut 84,8 68 66,7 75 76 57 

Programes de transició 
entre etapes educatives 

Ha augmentat 10 17,4 12,5 25 15,3 9 

Ha disminuït 0 13 12,5 0 6,8 4 

S'ha mantingut 90 69,6 75 75 78 46 

Programes de diversificació 
curricular 

Ha augmentat 6,3 14,3 40 33,3 15,8 12 

Ha disminuït 0 14,3 0 0 5,3 4 

S'ha mantingut 93,8 71,4 60 66,7 78,9 60 

Programes de promoció de 
la convivència i mediació 
escolar 

Ha augmentat 18,2 5,6 23,1 42,9 18,3 11 

Ha disminuït 9,1 16,7 7,7 14,3 11,7 7 

S'ha mantingut 72,7 77,8 69,2 42,9 70 42 

Comissió social de centre 

Ha augmentat 0 13 20 50 10,3 7 

Ha disminuït 0 13 0 0 4,4 3 

S'ha mantingut 100 73,9 80 50 85,3 58 

Tallers d’estudi assistit, 
tutories d'acompanyament i 
altres programes de reforç 
escolar 

Ha augmentat 13,3 20 38,5 25 21 17 

Ha disminuït 23,3 26,7 30,8 25 25,9 21 

S'ha mantingut 63,3 53,3 30,8 50 53,1 43 

Font: elaboració pròpia a partir del Panel de poĺıtiques públiques locals d’educació 2012.
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Taula 2.49: Evolució de les poĺıtiques d’acompanyament a l’escola-
ritat en funció de la corresponsabilitat en educació.
  
  
  
  

Planificació  Implementació Avaluació 

Total 

Sí No 
Diversificació 

alta 
Diversificació 

baixa 
Sí No 

Promoció d’activitats 
educatives més enllà de 
l’horari lectiu  

Ha augmentat 17,8 25 18,8 19,2 21,4 16,7 18,9 

Ha disminuït 27,4 12,5 26,6 23,1 35,7 16,7 25,6 

S'ha mantingut 54,8 62,5 54,7 57,7 42,9 66,7 55,6 

Suport d’activitats 
educatives dins de 
l’horari lectiu 

Ha augmentat 16 10,5 13,8 16,1 18,2 11,5 14,6 

Ha disminuït 22,7 10,5 23,1 12,9 22,7 17,3 19,8 

S'ha mantingut 61,3 78,9 63,1 71 59,1 71,2 65,6 

Programes de 
vinculació de l’escola al 
territori 

Ha augmentat 18,3 15,4 17,5 17,6 20,6 15 17,6 

Ha disminuït 11,7 23,1 14 11,8 17,6 10 13,5 

S'ha mantingut 70 61,5 68,4 70,6 61,8 75 68,9 

Centres oberts, 
ludoteques, casals 
infantils, etc.  

Ha augmentat 7,1 13,3 4,8 16,7 7,7 8,5 8,1 

Ha disminuït 7,1 13,3 6,5 12,5 12,8 4,3 8,1 

S'ha mantingut 85,7 73,3 88,7 70,8 79,5 87,2 83,7 

Programes 
d’acompanyament de 
famílies 

Ha augmentat 28,3 16,7 28,1 18,8 31,6 20 26 

Ha disminuït 15 16,7 17,5 6,3 13,2 17,1 15,1 

S'ha mantingut 56,7 66,7 54,4 75 55,3 62,9 58,9 

Programes de 
dinamització de les 
AMPA  

Ha augmentat 21 15,4 19,6 19 22,2 17,1 19,5 

Ha disminuït 21 7,7 21,4 9,5 27,8 9,8 18,2 

S'ha mantingut 58,1 76,9 58,9 71,4 50 73,2 62,3 

Programes de lluita 
contra l’absentisme  

Ha augmentat 21,1 14,3 19,4 24 23,8 17,8 20,7 

Ha disminuït 2,8 7,1 3,2 4 2,4 4,4 3,4 

S'ha mantingut 76,1 78,6 77,4 72 73,8 77,8 75,9 

Projectes educatius a les 
escoles  

Ha augmentat 25,9 25 22 35,7 29,4 20 25 

Ha disminuït 5,6 0 6 7,1 11,8 0 6,3 

S'ha mantingut 68,5 75 72 57,1 58,8 80 68,8 

Programes d’orientació 
formativa 

Ha augmentat 17,7 18,2 20,8 9,1 16,2 18,4 17,3 

Ha disminuït 8,1 0 9,4 0 5,4 7,9 6,7 

S'ha mantingut 74,2 81,8 69,8 90,9 78,4 73,7 76 

Programes de transició 
entre etapes educatives  

Ha augmentat 15,7 14,3 10,4 36,4 11,1 18,8 15,3 

Ha disminuït 7,8 0 8,3 0 3,7 9,4 6,8 

S'ha mantingut 76,5 85,7 81,3 63,6 85,2 71,9 78 

Programes de 
diversificació curricular  

Ha augmentat 19,7 0 20 4,8 27,8 5 15,8 

Ha disminuït 4,9 7,7 7,3 0 2,8 7,5 5,3 

S'ha mantingut 75,4 92,3 72,7 95,2 69,4 87,5 78,9 

Programes de promoció 
de la convivència 
escolar 

Ha augmentat 19,6 8,3 16 30 24,1 12,9 18,3 

Ha disminuït 13 8,3 12 10 17,2 6,5 11,7 

S'ha mantingut 67,4 83,3 72 60 58,6 80,6 70 

Comissió social de 
centre 

Ha augmentat 13,7 0 10,2 10,5 10,7 10 10,3 

Ha disminuït 3,9 6,7 6,1 0 7,1 2,5 4,4 

S'ha mantingut 82,4 93,3 83,7 89,5 82,1 87,5 85,3 

Tallers d’estudi assistit i 
altres programes de 
reforç escolar 

Ha augmentat 22,7 15,4 18,3 28,6 21,1 20,9 21 

Ha disminuït 22,7 38,5 28,3 19 23,7 27,9 25,9 

S'ha mantingut 54,5 46,2 53,3 52,4 55,3 51,2 53,1 

Font: elaboració pròpia a partir del Panel de poĺıtiques públiques locals d’educació 2012.
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Taula 2.50: Participació en xarxes locals en funció de les carac-
teŕıstiques socials del municipi.

Participa a 
xarxa local 

Població 
Dèficit 

instructiu 
RFDB 

per hab. 
% sector 

concertat 

Taxa 
escolar. 
pública 
0-2 anys 

Taxa 
graduació 

a l'ESO 

Taxa 
bruta 

escolar. 
17 anys 

Taxa 
escola. 

FP (16-19 
anys) 

Taxa adults 
(25-84 

anys) per 
1.000 hab. 

Despesa 
ajuntament 
per càpita 

  Sí 
Mitj. 45562,4 39,9 16,5 44,9 21,8 77,1 85,2 16,5 17,8 1056,1 

N 82 82 82 82 82 82 82 82 82 77 

  No 
Mitj. 17718,9 40,4 16,6 40,2 29,7 76,9 71,4 10,4 24,8 1074,5 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

Total 
Mitj. 40781,2 40,0 16,5 44,1 23,2 77,1 82,8 15,4 19,0 1059,5 

N 99 99 99 99 99 99 99 99 99 94 

Font: elaboració pròpia a partir del Panel de poĺıtiques públiques locals d’educació 2012.
Nota: caselles fosques, diferències estad́ısticament significatives.

Figura 2.18: Percentatge d’ajuntaments segons el tipus de treball
transversal realitzat. [n=99]
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Coordinació puntual 

Font: elaboració pròpia a partir del Panel de poĺıtiques públiques locals d’educació 2012.
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Figura 2.19: Percentatge d’ajuntaments segons la evolució de les
poĺıtiques educatives locals. [n=99]
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Font: elaboració pròpia a partir del Panel de poĺıtiques públiques locals d’educació 2012.
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Caṕıtol 3

La governança de les politi-
ques de gent gran. Instituci-
ons, xarxes i nous paradigmes

Jezabel Cartoixà, Georgina Rafecas, Leonardo D́ıaz, Francisco
Catena

1 Introducció

Un dels reptes fonamentals de les poĺıtiques socials és donar respostes a
les necessitats que planteja una societat cada vegada més envellida i amb
col·lectius de gent gran creixents i amb recursos i necessitats heterogènies.
Aquest conjunt de respostes especialitzades defineixen un àmbit espećıfic o
subsistema de poĺıtica social que anomenem ‘poĺıtiques de gent gran’. En
aquest subsistema conviuen diferents esferes institucionals -governamental,
mercantil, familiar o associativa- on intervenen múltiples actors amb recur-
sos i preferències en conflicte.

Des de l’inici de la democràcia els municipis han participat activament en
aquestes poĺıtiques desplegant una variada oferta de serveis i programes. La
Llei de Bases del Govern Local i la legislació espećıfica defineixen els àmbits
competencials dels municipis determinats, fonamentalment, per la grandària
dels mateixos. A la legislació especial destaca la Llei de Serveis Socials de
Catalunya que regula un model de benestar descentralitzat des de la Genera-
litat cap a l’administració local a través de serveis socials d’atenció primària
i especialitzada. Aquest marc institucional ha configurat un sistema complex
de poĺıtiques públiques caracteritzat per la natura eminentment transversal
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d’aquestes actuacions i per la pròpia diversitat i dinamisme del món local.

Aquestes poĺıtiques han tingut importants transformacions en els últims anys
com a reflex dels canvis sociodemogràfics, de les concepcions sobre el benestar
i la vellesa i dels canvis en els models organitzatius de gestió. Aquests canvis
s’estan plantejant en un context de crisi econòmica que ha posat a prova
les estructures de l’estat de benestar amb una forta tensió entre les deman-
des socials creixents i els forts ajustos pressupostaris. Finalment, el debat
obert sobre l’organització territorial de Catalunya i el projecte de Llei de
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local impulsat pel govern
d’Espanya, configuren un escenari institucional molt dinàmic amb tensions
entre les tendències centralitzadores i descentralitzadores.

Des de la dimensió conceptual, es destaquen dos factors que han tingut un
gran impacte en el sistema de poĺıtiques públiques de gent gran. En primer
lloc, la implementació de la Llei d’atenció a les persones en situació de de-
pendència (LAPAD), concebuda com un instrument bàsic per al desenvolupa-
ment del ‘quart pilar de l’estat de benestar’, ha significat un canvi estratègic
en el model de protecció del benestar. El reconeixement de drets subjectius
per a l’accés a determinats serveis i prestacions d’aquests col·lectius, entre
els quals destaquen la gent gran, ha suposat posar en valor el paper de les
famı́lies, i sobretot de les dones, com un suport fonamental en l’atenció de la
gent gran. Els problemes en la implementació de la llei, que s’han intensificat
amb la crisi econòmica, han provocat una gran tensió que afecta de manera
directa els governs locals.

L’altre factor de gran influència ha estat l’impuls i promoció del paradigma
de l’envelliment actiu des de l’Organització Mundial de la Salut. La idea
de l’envelliment actiu està estretament vinculada als problemes de la de-
pendència ja que l’optimització de les oportunitats de participació, seguretat
i autonomia de les persones grans, poden prevenir situacions de dependència.
Però l’envelliment actiu és més que una poĺıtica preventiva per millorar la
qualitat de vida de la gent gran ja que atén el canvi de valors i expectati-
ves col·lectius que no resten inclosos en les poĺıtiques tradicionals de gent
gran. Al seu torn, aquest paradigma promou fórmules de govern horitzontal
amb una participació activa de la societat civil en el disseny i gestió de les
poĺıtiques. En aquest sentit, el municipi, apareix com un àmbit ideal atès que
la proximitat afavoreix les interaccions, el coneixement mutu i la participació
ciutadana.

A la figura 3.1 s’exposen sintèticament alguns elements que caracteritzen al
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subsistema de poĺıtiques municipals de gent gran. Al requadre central, en
ombrejat, es remarca el paper dels serveis socials i altres àrees del govern com
a impulsores d’actuacions de promoció i atenció social i d’altres matèries que
afecten la gent gran. Com tota poĺıtica social, es destaca la intervenció de
diferents actors que interactuen en aquest sistema des d’esferes institucionals
diferenciades: les famı́lies, el mercat, el tercer sector i altres nivells de govern.
Finalment, aquest sistema es troba en un context en el qual es revelen factors
d’un fort impacte en aquestes poĺıtiques com: la crisi econòmica, la imple-
mentació de la LAPAD, el paradigma de l’envelliment actiu i la proposta de
reforma del règim local.

Figura 3.1: Diagrama de les poĺıtiques municipals de gent gran.

Font: Elaboració pròpia.

1.1 Propòsits i abast de l’anàlisi

El propòsit d’aquest treball és realitzar un anàlisi dels resultats del Panel
20121 de gent gran dels municipis de més de 10.000 habitants de Catalu-
nya. No es pretén fer una lectura exhaustiva de les poĺıtiques locals de gent
gran ni una descripció detallada de cadascun dels temes que es van consultar
als municipis. Més aviat es busca ressaltar les dades més significatives que

1Cal recordar que l’any de recollida de la inforamció és, sempre i per tots els Panels,
l’any anterior a l’edició de l’informe. En aquest cas per tant, la informació fa referència
a l’any 2011. Igualment succeeix amb el Panel 2010 (dades de l’any 2009). Els objectius
generals del Panel i la metodologia de recerca es desenvolupen a la Introducció d’aquest
llibre.

109



expliquen, de manera sintètica, les principals orientacions i caracteŕıstiques
d’aquestes poĺıtiques. En definitiva, aquestes aportacions pretenen ser una
contribució propositiva per millorar la qualitat de les actuacions públiques i
la qualitat de vida de les persones.

L’anàlisi s’estructura a partir de preguntes bàsiques que permeten indagar
sobre quatre dimensions de les poĺıtiques públiques que s’analitzen a partir
de diferents indicadors i variables. La primera és la dimensió estratègica que
busca conèixer el per què de les poĺıtiques i indaga sobre els objectius i els
instruments que ajuden a definir les estratègies locals. Aquests últims inclo-
uen la planificació, l’avaluació i els sistemes d’informació sobre gent gran. La
disponibilitat d’aquests instruments és un indicador de qualitat per a l’ela-
boració, implementació i seguiment de les poĺıtiques de gent gran.

La segona dimensió atén a aspectes substancials i es pregunta ‘quines ac-
tuacions’ van fer els municipis durant l’any 2011. En aquest cas, al Panel
es va consultar als municipis sobre 30 actuacions reagrupades en dues grans
tipologies anomenades ‘Atenció social i millora de les condicions de vida’, i
‘Promoció individual i social’. Els municipis han respost sobre la disponibi-
litat i evolució d’aquestes actuacions aix́ı com sobre la col·laboració d’altres
actors en la seva implementació. Aquest mapa d’actuacions permet distingir
prioritats, tendències i xarxes de col·laboració.

La tercera dimensió respon a la pregunta de ‘com ho fan’ i s’ocupa dels
aspectes organitzatius i de recursos. En aquest cas el Panel indaga especial-
ment sobre les estructures poĺıtiques i tècniques i sobre els recursos humans
dedicats a la gent gran. D’aquesta manera es pot diferenciar els models orga-
nitzatius i les capacitats municipals per gestionar els temes de gent gran. En
particular, s’ha consultat sobre els canvis que s’han donat en els últims anys
en les estructures organitzatives i de personal aix́ı com en els pressupostos
destinats a aquestes poĺıtiques. A partir d’aquests canvis es poden deduir
algunes hipòtesis referides a la continüıtat d’aquestes poĺıtiques o l’impacte
de la crisi econòmica sobre aquestes.

L’última dimensió, es refereix als aspectes relacionals i busca indagar sobre
les entitats governamentals que interactuen amb els municipis, els tipus de
suports que reben d’aquestes i les preferències municipals per consultes o
assessorament en temes de gent gran. El propòsit aqúı és definir el mapa i la
tipologia de les xarxes d’interacció multinivell. Per a cada actuació realitza-
da es va consultar sobre la col·laboració d’altres actors, governamentals i no
governamentals, i sobre l’evolució de les mateixes en els últims anys. A par-
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tir d’aquests resultats s’ha dissenyat un mapa d’actuacions i xarxes d’actors
que intervenen en diferents àmbits de les poĺıtiques locals. En aquest apartat
també s’analitzen les interaccions amb les entitats del tercer sector i alguns
indicadors com l’existència d’entitats de gent gran, suports econòmics cap a
les mateixes i vincles d’aquestes amb les diferents actuacions municipals.

2 La dimensió estratègica de les poĺıtiques

de gent gran

2.1 Importància de les poĺıtiques de gent gran

Hi ha múltiples raons per pensar que les poĺıtiques de gent gran tenen una
importància central per als municipis. En primer lloc, com s’assenyalava a
l’Informe 20102, la progressió demogràfica del col·lectiu de majors de 65 anys
seguirà augmentant en els propers anys fins arribar a gairebé el 20% del to-
tal de la població catalana l’any 2020. Això implica que augmentaran les
demandes i necessitats espećıfiques d’aquests sectors de la població amb un
previsible augment dels recursos i actuacions públiques dedicades a aquests
col.lectius. Al seu torn, els profunds canvis que s’observen en l’estructura i
pautes culturals de la societat catalana, obliguen a una revisió i innovació
constant de les poĺıtiques públiques.

A aquests factors, cal afegir el fet que es tracta d’un col·lectiu amb un pes
electoral molt important que actualment supera el 20% del padró electoral
en els municipis majors de 10.000 habitants. Si tenim en compte que el nivell
d’abstenció de les persones majors de 65 anys és el més baix de tots, podem
induir que el pes electoral d’aquests col·lectius supera una quarta part de
l’electorat en les eleccions municipals. Finalment, els problemes vinculats a
la gent gran han ocupat un lloc central en les agendes públiques dels últims
anys per iniciatives governamentals com la LAPAD que han tingut un fort
impacte social.

Els resultats del Panel 2012 reflecteixen un alt consens poĺıtic sobre la im-
portància d’aquests temes a nivell municipal. El 76% dels municipis consul-
tats coincideix que hi ha un acord poĺıtic que dóna continüıtat a les poĺıtiques

2Rivero, T. ‘Estratègies i reptes de les poĺıtiques públiques de gent gran’. A L. Dı́az
(ed.), i reptes de Poĺıtiques públiques dels municipis catalans. Barcelona: Fundació Carles
Pi i Sunyer, 2011.
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de gent gran, i el 71% reconeix que els reptes més importants que planteja
la gent gran estan inclosos en les agendes poĺıtiques. Si comparem aquestes
respostes amb les d’altres panels estudiats al 2012 (educació, participació
ciutadana, habitatge i salut pública) observem que a gent gran hi ha una
percepció notòriament més positiva, amb una diferència de més de 10 punts
amb la mitjana de les respostes dels altres panels, respecte del consens poĺıtic
o inclusió en les agendes.

Respecte a l’arrelament d’aquestes poĺıtiques en el món local s’ha d’assenya-
lar que des de l’inici de la democràcia els temes de gent gran formen part
del nucli bàsic d’actuacions en poĺıtiques socials que han impulsat els ajun-
taments3. La progressiva institucionalització i descentralització dels serveis
socials ha definit un àmbit amb competències municipals creixents i consoli-
dades. Al seu torn, aquestes poĺıtiques es legitimen a partir dels suports que
ofereixen els actors externs que interactuen cont́ınuament amb les adminis-
tracions. Aquestes xarxes, que s’analitzen més endavant amb detall, mostren
un conjunt de serveis i prestacions, com ara els casals, amb una forta impli-
cació del teixit associatiu que afavoreix la seva estabilitat i continüıtat.

No obstant això, encara que es reconeix que les poĺıtiques de gent gran im-
porten, els municipis poden definir diferents estratègies per articular les ac-
tuacions municipals segons les seves preferències, competències, capacitats,
demandes i necessitats espećıfiques. Al Panel s’han considerat alguns indi-
cadors que permeten reconèixer tendències en les estratègies que segueixen
els municipis per organitzar la gestió de les seves poĺıtiques. Entre aquests
indicadors hi ha els principals objectius o prioritats que orienten aquestes ac-
tuacions i la utilització d’instruments bàsics en el disseny de poĺıtiques com:
la planificació, els sistemes d’informació i l’avaluació de les mateixes.

2.2 Objectius i prioritats de les poĺıtiques munici-
pals de gent gran

Des del Panel es va demanar als municipis que seleccionessin i prioritzessin
fins a tres objectius d’un total de sis propostes temàtiques diferents. Aques-
tes propostes, que es van detectar en el primer Panel 2008, expressen grans
ĺınies d’actuació que habitualment orienten les accions municipals. Aquestes
opcions, que no són necessariament excloents, serveixen per distingir on es

3FCM. 20 Anys d’Ajuntaments Democràtics. Barcelona: Federació Catalana de Muni-
cipis, 1999.
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concentren els esforços i recursos que despleguen els municipis.

Si es consideren els objectius assenyalats com a primera prioritat, es desta-
quen només tres que concentren gairebé la totalitat de les preferències. El
més destacat, amb un 66,3% de les preferències, fa referència a ‘l’atenció de
persones grans en situació de dependència’. En segon lloc, el 15,8% de mu-
nicipis ha prioritzat aquelles actuacions que tenen a veure amb l’envelliment
actiu i saludable’ i en tercer lloc, el 13,7% dels casos ha seleccionat com a
primera prioritat les actuacions dirigides a l’atenció de situacions de risc so-
cial’ (Veure Taula 3.1).

Si es consideren els casos que han seleccionat alguna d’aquestes opcions entre
les tres principals prioritats, el 89% van seleccionar l’atenció a la dependència,
el 74% van seleccionar envelliment actiu i un 67% van seleccionar actuacions
vinculades al risc social. Per a la resta d’opcions plantejades, l’objectiu més
esmentat entre les tres principals prioritats ha estat la millora en la gestió
i administració municipal (34%), seguida de la promoció i l’enfortiment de
relacions socials (26%) i, finalment, l’adequació d’infraestructures i serveis
(9%).
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Taula 3.1: Principals objectius de treball en matèria de gent gran
durant l’any 2011. [n=95]

De 10.001 a 

20.000 h. 

De 20.001 a 

50.000 h. 

De 50.001 a 

100.000 h. 

Més de 

100.000 h. 
Catalunya 

Atenció a persones grans en situació de 

dependència (Implementació de la Llei de 

Autonomia i Dependència, Serveis 

d'Atenció Domiciliària...) 

66,7 71,4 63,6 42,9 66,3 

Promoció de l'envelliment actiu i saludable 

(prevenció i formació en salut, actuacions 

d'oci i cultura, promoció de l'exercici 

físic...) 

11,9 14,3 27,3 28,6 15,8 

Actuacions per a situacions de risc social 

(pobresa, aïllament social, dones...) 
19,0 8,6 9,1 14,3 13,7 

Millora en la gestió i l'organització de 
l’administració municipal (millorar sistemes 
d'informació, planificació, formació de 
recursos humans...)  

0 2,9 0 14,3 2,1 

Promoció i enfortiment de la participació i 

les relacions socials (òrgans i processos 

participatius, voluntariat, 

associacionisme...) 

2,4 0,0 0,0 0,0 1,1 

Adequació d’infraestructures i serveis 

(accessibilitat, equipament públic i 

habitatge...) 

0,0 2,9 0,0 0,0 1,1 

Font: Elaboració pròpia a partir del Panel de gent gran 2012.

Aquests resultats, molt similars als del Panel 2010, mostren la preeminència
que tenen les actuacions vinculades a l’atenció de persones majors en situ-
ació de dependència en les poĺıtiques municipals. El fet que es privilegïın
aquestes estratègies demostra l’impacte que han tingut el desplegament de
la LAPAD, llei 39/2006 i de l’aplicació de la Llei de Serveis Socials de Cata-
lunya. En ambdós casos es tracta de poĺıtiques concebudes des de nivells de
govern que s’implementen de forma descentralitzada amb una participació de
les instàncies locals en les fases d’execució. Aquest alt nivell de priorització
es correspon amb el pes que té l’atenció domiciliària a persones grans en el
conjunt de serveis socials. Es calcula que el 78% de la despesa de serveis
socials d’Espanya es destina a atenció domiciliària i el 79% dels usuaris d’a-
quest servei són persones grans4.

D’altra banda, no és menor la importància de les estratègies centrades en
l’envelliment actiu si es té en compte que aquestes actuacions no són pres-
criptives ni disposen del finançament de les actuacions vinculades a situacions

4AEDGSS. El valor de la proximidad [Servicios Sociales y Ayuntamientos]. Asociación
Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, 2013.www.directoressociales.com
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de dependència. La seva inclusió en les agendes locals parla del reconeixe-
ment del paradigma de l’envelliment actiu com a concepció integral per al
disseny i execució de les poĺıtiques. Aquest reconeixement ja es va evidenciar
en el Panel 2010 amb el 86% dels municipis de Catalunya que afirmaven que
organitzaven les seves actuacions a partir del concepte d’envelliment actiu.
Al seu torn, les dades comparatives entre els Panels 2010 i 2012 mostren que
pràcticament s’han duplicat els municipis que van seleccionar com a prime-
ra prioritat aquest objectiu -del 8,6% al 15%. En aquest sentit, s’aprecien
els efectes que han tingut en els últims anys les mesures de sensibilització i
promoció de noves formes de concebre i tractar el tema de la vellesa. Segons
les dades del Panel 2012, el 59% dels municipis de Catalunya va realitzar
alguna actuació vinculada amb l’Any Europeu de l’Envelliment Actiu i de la
Solidaritat Intergeneracional.

Les estratègies centrades en les persones en situació de risc social -pobresa,
maltractament, äıllament social, etc.-, demostren la importància que tenen
per als municipis aquells col.lectius més vulnerables i que requereixen una
atenció especial. Si comparem les dades dels Panels 2010 i 2012 observem
que la proporció de municipis que han seleccionat aquests objectius es manté
constant. No obstant això, quan es comparen les actuacions espećıfiques
adreçades a col·lectius en situació de risc social entre aquests anys, s’adver-
teix un augment significatiu entre els municipis que les han promogut. El
cas més destacat és el dels programes sobre la pobresa on gairebé el 70%
dels municipis amb programes espećıfics assenyalen que han augmentat les
actuacions en els últims anys. Aquest creixement en la gestió assistencial i
d’emergència mostra l’impacte de la crisi econòmica que condiciona la dispo-
nibilitat de recursos i esforços per part dels serveis socials.

La resta d’objectius proposats en el Panel no tenen la mateixa importància
en la definició de les estratègies cap a les poĺıtiques de gent gran. Aquests
resultats es repeteixen en els diferents Panels i el canvi més destacat que
s’observa entre els Panels 2010 i 2012 es dóna en l’opció ‘adequació d’infra-
estructures i serveis’ que va passar del 15,4% al 9% entre les tres prioritats
més esmentades. L’escassa rellevància d’aquest objectiu contrasta amb la
importància que diferents institucions o especialistes assignen a l’hàbitat o
a l’entorn f́ısic a la vida de les persones grans. Això pot ser degut a que es
tracta d’assumptes que no són competència directa de les àrees de serveis
socials i per tant no conformen el nucli central de les seves actuacions.

Un altre objectiu no prioritari es la millora en la gestió i l’organització mu-
nicipal. Això pot tenir relació amb la percepció positiva dels municipis sobre
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la capacitat dels serveis locals per atendre les demandes i necessitats de la
gent gran, aix́ı com sobre la formació dels professionals dedicats a aquestes
matèries. Aquesta bona valoració en la qualitat de la gestió contrasta amb
dèficits estructurals de disseny, execució i avaluació dels serveis socials asse-
nyalats en alguns estudis5. A continuació, s’analitzen diferents instruments
consultats al Panel -planificació, informació i avaluació- que permeten valo-
rar la qualitat de la gestió en el disseny de les poĺıtiques públiques.

2.3 Els instruments per al disseny de les poĺıtiques

Les poĺıtiques públiques a Espanya han estat caracteritzades per un estil de
gestió reactiu abocat a la immediatesa i amb poques capacitats per preveure
i desenvolupar estratègies al llarg del temps6. Les poĺıtiques de gent gran no
són una excepció si tenim en compte que gairebé la meitat dels municipis no
tenen cap tipus de planificació vinculada a la gent gran. Una mica més de la
meitat dels municipis consultats han assenyalat que tenen algun tipus de pla
vinculat a la gent gran. Entre les tipologies de plans, el 15,8% disposa d’un
pla espećıfic dedicat a la gent gran, mentre que en altres casos aquestes ac-
tuacions poden estar incloses en un pla general (22,1%) o en plans sectorials
(16,8%). En general, la planificació està més estesa entre els municipis més
grans, mentre que els plans sectorials només es donen entre els municipis de
menys de 50.000 habitants (Veure Taula 3.2).

D’altra banda, que la meitat dels plans vigents siguin anteriors a l’any 2005
i una tercera part anteriors al 2002, mostra que hi ha una experiència consi-
derable que pot ser molt útil a l’hora de valorar les experiències i transferir
els coneixements.

Un segon indicador que assenyala la consistència i qualitat de les poĺıtiques
és el sistema d’informació. Aquest sistema inclou tots aquells instruments
imprescindibles per detectar els problemes i necessitats, preveure situacions
futures i conèixer l’impacte de les actuacions públiques. Els resultats del
Panel semblen confirmar les conclusions d’altres estudis sobre la debilitat
dels sistemes d’informació de serveis socials7. És molt baix el percentatge de
municipis que tenen instruments sistemàtics per a la detecció de demandes
i necessitats. Dins de les fórmules consultades en el Panel, la més comuna

5Cortada, N., et al. L’agenda de treball per al desenvolupament organitzatiu i de gestió
dels serveis socials locals. Barcelona: Diputació de Barcelona, 2011.

6Subirats, J.; Gomà, R. Poĺıticas Públicas en España. Barcelona: Editorial Ariel, 1998.
7Cortada, Op. cit.
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és la que fa referència al contacte directe amb les entitats del tercer sector
(63,2%), una tercera part utilitza els indicadors i les enquestes de satisfacció
d’usuaris i només el 14,7% té informació periòdica proporcionada per una ins-
titució especialitzada com pot ser un Observatori. Finalment, el 23,2% dels
municipis ha realitzat estudis puntuals sobre gent gran. Aquests resultats
mantenen les tendències d’altres anys que mostren un major desplegament
instrumental entre els municipis més grans.

L’últim indicador consultat al Panel és l’avaluació de les poĺıtiques. Només
una quarta part dels municipis va realitzar algun tipus d’avaluació de les
poĺıtiques de gent gran. Pràcticament la totalitat d’aquestes avaluacions van
ser realitzades pel personal del propi ajuntament i majoritàriament es van
plasmar en informes i memòries tècniques. En aquest cas també es repetei-
xen els resultats dels Panels 2008 i 2010 el que indica un escàs progrés en la
utilització d’aquests instruments.

Taula 3.2: Instruments pel disseny i gestió de les poĺıtiques de gent
gran. Percentatge de municipis segons disponibilitat d’instruments
de planificació, informació, coneixement i avaluació.

De 10.001 a 

20.000 h. 

De 20.001 a 

50.000 h. 

De 50.001 a 

100.000 h. 

Més de 

100.000 h. 
Catalunya 

P
la

n
if

ic
a

c
ió

 

Hi ha algun tipus de pla o 
planificació  

35,7 60,0 72,7 85,7 52,6 

Pla general que inclou actuacions 
en temes de gent gran 

9,5 31,4 36,4 28,6 22,1 

Pla específic de gent gran 2,4 14,3 45,5 57,1 15,8 

Diversos plans sectorials que 
inclouen actuacions en temes de 
gent gran 

23,8 17,1 0,0 0,0 16,8 

In
fo

r
m

a
c

ió
 i

 c
o

n
e

ix
e

m
e

n
t 

Estudis puntuals sobre gent gran 23,8 22,9 18,2 28,6 23,2 

Enquestes de satisfacció d’usuaris  19,0 37,1 45,5 57,1 31,6 

Aplicació d’un sistema 
d’indicadors pel seguiment i/o 
avaluació de les actuacions de 
gent gran 

16,7 34,3 72,7 85,7 34,7 

Informació periòdica 
proporcionada per una institució 
especialitzada de l'Ajuntament 
(p.e.Observatori) 

14,3 14,3 9,1 28,6 14,7 

Reunions de treball amb entitats 
del tercer sector per a recollir 
demandes i propostes 

59,5 68,6 63,6 57,1 63,2 

Altres 9,5 20,0 9,1 28,6 14,7 

Avaluació Algun tipus d'avaluació integral 9,5 22,9 63,6 57,1 24,2 

Font: Elaboració pròpia a partir del Panel de gent gran 2012.
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En śıntesi, els municipis planifiquen poc, els sistemes d’informació són febles
i l’avaluació és una pràctica molt poc estesa. Però tot i que aquests indica-
dors mostren una “perfomance” deficitària per a la majoria dels municipis,
l’autovaloració de les seves capacitats de gestió és més positiva. Més del 90%
dels casos valoren positivament l’adequació dels serveis locals per atendre i
donar resposta als problemes de la gent gran.

Al seu torn, el 66% dels casos consultats estan molt o bastant d’acord res-
pecte de la disponibilitat dels recursos i eines municipals per detectar noves
necessitats i el 55% consideren que tenen idees innovadores per afrontar nous
reptes. Possiblement aquestes percepcions positives tinguin a veure amb l’e-
levada valoració que tenen sobre els professionals dedicats a la gent gran, ja
que un 84% dels municipis estan molt o bastant d’acord amb que aquests
tenen una formació adequada. Per tant, aquesta dissonància entre la bona
autovaloració de la gestió i la baixa qualitat dels instruments de disseny i
avaluació, pot explicar-se per una cultura de la gestió centrada en pràctiques
professionals individualitzades més que en estratègies de gestió sistemàtiques
8.

3 Dimensió estructural i de recursos

La formalització i estabilitat de les fórmules organitzatives i la disponibi-
litat de certs recursos es poden interpretar en termes d’institucionalització
d’aquestes poĺıtiques per que garanteixen la seva continüıtat i qualitat. En
aquest apartat s’analitzen alguns indicadors vinculats a les estructures orga-
nitzatives i de recursos que permeten una aproximació a les caracteŕıstiques
i tipologies dels dissenys institucionals de les poĺıtiques municipals de gent
gran (Veure taula 3.3).

En primer lloc, s’analitzen les estructures organitzatives, que com s’ha dit,
estan estretament vinculades a la xarxa de serveis socials. Aquestes xarxes
es caracteritzen per la seva heterogenëıtat organitzativa, plantilles professi-
onals normalitzades amb ràtios definits per la legislació i un major pes de
les funcions directives9. Al Panel es distingeixen un nivell poĺıtic i un al-
tre tècnicoadministratiu. L’estudi d’algunes variables consultades al Panel
-existència d’una regidoria en gent gran, departament tècnic, etc.- permeten
analitzar indicadors d’interès com la disponibilitat, especialització funcional

8Cortada, Op. cit.
9Cortada, Op. cit.

118



i la transversalitat de les estructures municipals dedicades a gent gran.

En segon lloc, s’estudien els recursos humans segons algunes variables -vincles
laborals, dedicació horària, etc.- que permeten analitzar indicadors claus com:
la disponibilitat, quantitat, estabilitat i dedicació del personal.

Al tercer apartat, s’analitza l’impacte de la crisis econòmica dels últims anys
segons els canvis a les estructures organitzatives, a les plantilles de personal
i als pressupostos dedicats a gent gran.

Finalment, s’analitzen les tipologies de municipis segons la disponibilitat d’es-
tructures tècnicoadministratives i de personal i les seves capacitats per a
desenvolupar poĺıtiques de gent gran.

Taula 3.3: Indicadors i variables d’estructures i recursos.

Dimensions Indicadors Variables considerades 

E
s
tr

u
c

tu
r

a
 

      Política 
Disponibilitat 
Dedicació 
Especialització 

Regidories amb competències 
delegades 
Dedicació del regidor/a 
Dependència de Regidories 
Regidories segons 
especialització 

Tècnico-
administrativa 

Disponibilitat 
Dedicació 
Especialització 
Transversalitat 
Impacte de la crisi 

Existència OTA 
Dependència orgànica 
OTA segons especialització 
OTA segons matèries 
compartides 
Responsable tècnic 
Mecanismes estables de 
coordinació 
Canvis estructures 

R
e

c
u

r
s
o

s
 

Personal 

Disponibilitat 
Quantitat 
Especialització 
Dedicació 
Estabilitat 
Impacte de la crisi 

Existència i quantitat de 
professionals 
Àmbit de dedicació 
Vincle laboral 
Dedicació horària 
Canvis a la plantilla i en les 
hores de dedicació 
Percepció de la formació 

Pressupost Impacte de la crisi Canvis pressupostaris 

Font: Elaboració pròpia.
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3.1 Estructures organitzatives

3.1.1 Estructura poĺıtica

Al Panel 2012 s’ha consultat als municipis sobre la disponibilitat de regido-
ries amb competències delegades en temes de gent gran i sobre la dedicació i
especialització de les matèries a les quals es dediquen. Els resultats mostren
que el 83% dels municipis de Catalunya disposen d’una regidoria delegada
amb competències espećıfiques en matèria de gent gran i que un 44% dels
municipis inclouen la denominació de ‘gent gran’ en el nom de la regidoria.
Aquestes proporcions augmenten als municipis de més població (veure taula
3.4).

Respecte de la especialització, gairebé la totalitat d’aquestes regidories (99%)
comparteixen les seves funciones amb altres matèries. Les matèries compar-
tides més comuns són les vinculades a temes de benestar social: el 82% vin-
culades a serveis socials, el 47% a dones, el 38% a immigració i el 32% a salut
i infància. En śıntesis, l’anàlisi d’aquestes dades mostra que la matèria gent
gran està inclosa als màxims nivells de decisió d’un bon nombre de munici-
pis i que aquestes estructures estan estretament vinculades als serveis socials.

Taula 3.4: Existència de regidors delegats amb competències ex-
clusives o compartides en gent gran.

Disponibilitat regidoria  
De 10.001 a 

20.000 h. 

De 20.001 a 

50.000 h. 

De 50.001 a 

100.000 h. 

Més de 

100.000 h. 
Catalunya  

No [n=95] 21,4 16,7 10,0 0,0 16,8 

Si [n=95] 78,6 83,3 90 100 83,2 

Dedicació 

regidories 

[n=79] 

Exclusiva  35,7 41,7 40,0 50,0 1,3 

Compartida 42,9 41,7 50,0 50,0 98,7 

Font: Elaboració pròpia a partir del Panel de gent gran 2012.

3.1.2 Estructura tècnica

En relació a les estructures tècniques, al Panel 2012 s’ha consultat als munici-
pis sobre la disponibilitat d’un organisme tècnicoadministratiu especialitzat
en temes de gent gran (OTA), la dependència orgànica i nivell d’especialit-
zació d’aquest organisme i la disponibilitat d’un responsable tècnic en temes
de gent gran.
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La taula 3.5 mostra que el 73,7% dels municipis disposen d’un OTA. La
existència dels OTA es dóna en la totalitat dels municipis majors de 50.000
habitants i en menor proporció als municipis més petits. Gairebé la totalitat
dels OTA de gent gran (95,7%) depenen orgànicament d’una regidoria.

Respecte de la especialització, el 67,1% d’aquests organismes comparteixen
la gestió amb altres matèries. Això vol dir que, a diferència de les estructu-
res poĺıtiques, hi ha un major nivell d’especialització als organismes tècnics
dedicats a la gent gran. En el cas dels OTA que comparteixen la gestió amb
altres matèries es dóna una situació similar a les regidories: la majoria com-
parteix matèries amb benestar social destacant els temes de Serveis Socials
(65%) i matèries vinculades a Dona i Salut (42%).

Finalment, el 71,6% del municipis disposen d’un responsable tècnic en temes
de gent gran. Alhora, el 81,4% dels OTA especialitzats en temes de gent
gran tenen un responsable tècnic en matèria de gent gran. A més, hi ha 11
municipis, tots de menys de 50.000 habitants, que no disposen d’un OTA
especialitzat però, en canvi tenen un tècnic responsable d’aquestes matèries.
Si es sumen tots els municipis que disposen d’OTA i/o responsables tècnics,
la proporció de casos amb algun nivell d’especialització orgànica en temes de
gent gran ascendeix al 85%.
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Taula 3.5: Percentatge d’ajuntaments segons els recursos organit-
zatius en matèria de gent gran: organismes tècnicoadministratius
i/o responsables tècnics.

  

De 10.001 

a 20.000 

habitants 

De 20.001 

a 50.000 

habitants 

De 50.001 

a 100.000 

habitants 

Més de 

100.000 

habitants 

Catalunya 

OTA  

Disponibilitat [n=95] 61,9 74.3 100,0 100,0 73,7 

Comparteix gestió [n=70] 69,2 73,1 72,7 28,6 67,1 

Dependència 

orgànica 

[n=70] 

D’Alcaldia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

D'una Regidoria 96,2 96,0 100,0 85,7 95,7 

D'un altre àmbit 3,8 4,0 0,0 14,3 4,3 

Responsable tècnic 

Disponibilitat [n=95] 54,8 77,1 100,0 100,0 71,6 

Algun tipus d’organització 

Amb OTA i responsable tècnic 38,1 65,7 100,0 100,0 60,0 

Només OTA; o només 

responsable tècnic 
40,5 20,0 0,0 0,0 25,3 

Sense OTA ni responsable tècnic 21,4 14,3 0,0 0,0 14,7 

Font: Elaboració pròpia a partir del Panel de gent gran 2012.

3.1.3 Transversalitat en l’àmbit de gent gran

Com s’ha pogut constatar, tant les regidories com els departaments tècnics
de gent gran solen compartir la gestió amb altres matèries, sobretot, amb
temes de benestar social. Però aquesta situació no garanteix que els temes
de gent gran es gestionin de forma coordinada entre les diferents unitats o
àrees. De fet, el 48% dels municipis consultats pel Panel estan poc o gens
d’acord amb que les estructures de l’Ajuntament treballin de forma transver-
sal i coordinada sobre els temes de gent gran.

Per a aprofundir en aquesta matèria, al Panel 2012 s’ha consultat sobre la
existència de diferents mecanismes de coordinació intramunicipal per tractar
temes de gent gran. Amb excepció de cinc casos, tots el municipis consul-
tats reconeixen que tenen algun espai transversal de coordinació horitzontal,
però en la majoria dels casos (87%) es tracta d’experiències de ‘coordinació
puntual en algunes actuacions’ (veure taula 3.6). En canvi, aquelles opci-
ons de coordinació més sistematitzades, només han estat mencionades per
un 34% de municipis. D’aquests últims espais, els més mencionats en ordre
d’importància han estat: ‘la programació anual conjunta d’activitats amb

122



pressupost assignat’ (23%); l’existència ‘d’una comissió o taula que s’encar-
rega de fixar criteris i pautes comunes’ (12%); i ‘un programa transversal de
coordinació entre totes les àrees’ (20%).

Els mecanismes sistemàtics són més freqüents entre els municipis més petits.
El fet que: a menor grandària hi hagi més transversalitat, pot explicar-se
perquè les entitats amb estructures organitzatives més simples tenen major
facilitat de coordinació horitzontal. Però, no deixa de ser paradoxal que
els municipis més grans, que més necessiten aquests espais, per la lògica
tendència a la fragmentació de la gestió que tenen les organitzacions més
complexes i especialitzades, pràcticament no esmentin aquests espais.

Taula 3.6: Percentatge d’ajuntaments segons els mecanismes trans-
versals de coordinació. Possibilitat de més d’una resposta. [n=95]

De 10.001 a 

20.000 h. 

De 20.001 a 

50.000 h. 

De 50.001 a 

100.000 h. 

Més de 

100.000 h. 
Catalunya 

La coordinació és puntual en algunes 

actuacions 
85,7 88,6 100,0 71,4 87,4 

Hi ha una programació anual conjunta 

d’activitats amb pressupost assignat 
38,1 17,1 0,0 0,0 23,2 

Hi ha una comissió,  taula que 

s'encarrega de fixar criteris i pautes 

comunes 

16,7 11,4 9,1 0,0 12,6 

Hi ha un programa transversal de 

coordinació entre totes les àrees 
23,8 20,0 9,1 14,3 20,0 

Font: Elaboració pròpia a partir del Panel de gent gran 2012.

3.1.4 Personal

Les dades del Panel 2012 relatives a la disponibilitat, quantitat, estabilitat
i dedicació del personal municipal dedicat a la gent gran són similars a les
obtingudes en els Panels 2008 i 2010. Amb excepció de sis casos, tots els
municipis de Catalunya disposen de personal que es dedica, d’una manera o
altre, a temes de gent gran amb una mitjana de 4,8 treballadors per munici-
pi. La totalitat d’aquesta comunitat de professionals suma 458 treballadors,
dels quals: el 52,2% són laborals, 29,5% són funcionaris i 18,3% tenen altres
tipus de contractes. Respecte de la dedicació horària per setmana, el 56%
dels treballadors del caṕıtol 1 té una dedicació de més de 30 hores, un 24%
entre 11 i 30 hores i un 20% dedica menys de 10 hores (veure taula 3.7).

Els municipis més grans disposen de plantilles més nombroses, amb vincles
laborals més estables i major dedicació horària: més de tres quartes parts dels
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municipis majors de 50.000 habitants tenen funcionaris amb una mitjana de
10 treballadors per municipi, en canvi, només el 21% dels municipis de menys
de 20.000 habitants compten amb funcionaris i la mitjana de professionals és
de 4 treballadors per municipi. En relació a la dedicació horària, la taula 3.7
mostra que una elevada proporció de municipis de més de 50.000 habitants
tenen treballadors amb més de 30 hores de dedicació setmanal, en canvi com
més petit és el municipi, hi ha major proporció de casos amb treballadors
amb baixa dedicació horària.

Finalment, el Panel ha sol·licitat als municipis que facin una valoració so-
bre la formació del seu personal. El resultat és molt positiu: el 80% dels
municipis considera que els recursos humans que treballen en temes de gent
gran tenen una formació adequada. Aquesta percepció coincideix amb les
conclusions d’altres treballs que destaquen la bona capacitació i experiència
dels professionals i observen, com a punts febles, l’alt grau d’autogestió i
d’individualisme professional10.

Taula 3.7: Presència de treballadors en l’àmbit de gent gran se-
gons categoria professional i dedicació. Possibilitat de més d’una
repsosta.

  

De 10.001 a 

20.000 

habitants 

De 20.001 a 

50.000 

habitants 

De 50.001 a 

100.000 

habitants 

Més de 

100.000 

habitants 

Catalunya 

Existència treballadors [n=95] 

Sí 90,0 97,0 100,0 100,0 94,7 

No 10,0 0,3 0,0 0,0 5,3 

Categoria professional [n=94] 

Funcionaris 27,0 50,0 72,7 71,4 44,9 

Laborals 83,8 82,4 45,5 57,1 79,8 

Altres tipus contracte 16,2 35,3 63,6 57,1 32,6 

Dedicació [n=88] (Treballadors Capítol 1) 

Menys de 10 hores setmanals 47,2 23,5 9,1 0,0 29,5 

Entre 11 i 20 hores setmanals 41,7 35,3 18,2 0,0 33,0 

Entre 20 i 30 hores setmanals  22,2 14,7 27,3 28,6 20,5 

Més de 30 hores setmanals 44,4 58,8 81,8 100,0 59,1 

Font: Elaboració pròpia a partir del Panel de gent gran 2012.

10Cortada, Op.cit.

124



3.1.5 Canvis en les estructures i recursos de gent gran

Com s’ha esmentat en la introducció, les poĺıtiques de gent gran es desenvo-
lupen en un context de grans canvis poĺıtics i econòmics. A nivell poĺıtic, es
destaquen els canvis en les coalicions de govern de diferents administracions,
sobretot a nivell local, que afecten tant la conformació dels equips de govern
com les prioritats de les poĺıtiques. A nivell econòmic, la crisi de l’economia
espanyola ha tingut un fort impacte en les administracions locals que han
hagut d’ajustar els seus pressupostos davant un escenari amb menys recur-
sos i més demandes socials. Per conèixer l’impacte d’aquests factors en les
poĺıtiques de gent gran s’ha consultat als municipis sobre els canvis, en els
últims dos anys, de les estructures organitzatives, les plantilles de personal i
els pressupostos dedicats a temes de gent gran.

En primer lloc cal assenyalar l’impacte que ha tingut l’aplicació de la LAPAD
a nivell local, obligant a un bon nombre de municipis a reorganitzar o adap-
tar la forma en què gestionen aquests serveis. D’acord amb els resultats del
Panel 2012, un 56% dels municipis consultats ha creat un servei i/o un pro-
grama espećıfic per a implementar-la. En els municipis de més de 50.000
habitants aquestes transformacions s’han operat en més del 85% dels casos.
Ara, si es consideren altres efectes de la llei, com contractació de personal o
convenis amb altres entitats, la proporció de casos arriba al 65%11. Aquest
fort impacte de la llei als dissenys institucionals dels municipis es correspon
amb la importància que té, com objectiu prioritari, l’atenció de les persones
dependents a les poĺıtiques municipals.

En segon lloc, la majoria dels municipis assenyala que tant les estructures
organitzatives com les plantilles de personal dedicades a gent gran s’han man-
tingut estables en els últims anys. En el primer cas, tres quartes parts dels
municipis no han realitzat cap canvi en les seves estructures organitzatives
i només un 12% han creat estructures noves o han reorganitzat les existents
(Veure taula 3.8). En el cas del personal, l’estabilitat és encara més gran,
ja que gairebé el 90% dels municipis ha mantingut les seves plantilles o les
hores que aquestes dediquen a temes de gent gran.

11Alguns comentaris puntuals sobre altres efectes, destaquen que la implementació de
la llei ha permès un major coneixement en la matèria, un reforçament dels pressupostos
de serveis socials i un major coneixement sobre la població vulnerable.
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Taula 3.8: Percentatge d’ajuntaments segons els canvis en les es-
tructures i recursos municipals realitzats. [n=95]

De 10.001 a 

20.000 h. 

De 20.001 a 

50.000 h. 

De 50.001 a 

100.000 h. 

Més de 

100.000 h. 
Catalunya 

Canvis en OTA 

S'ha creat una estructura 

organitzativa nova 
9,5 11,4 9,1 42,9 12,6 

S'ha reestructurat l’organisme 

existent 
11,9 11,4 27,3 14,3 13,7 

S’ha eliminat l'organisme existent 4,8 0,0 0,0 14,3 3,2 

S’ha canviat el responsable tècnic 9,5 11,4 9,1 28,6 11,6 

Altres 2,4 5,7 0,0 0,0 3,2 

Canvis en la plantilla 

Sí, ha augmentat 4,8 5,7 9,1 28,6 7,4 

Sí, ha disminuït 4,8 0,0 9,1 0,0 3,2 

No, s’ha mantingut  90,5 94,3 81,8 71,4 89,5 

Canvis en la dedicació 

Sí, han augmentat les hores 14,3 8,6 9,1 0,0 10,5 

Sí, han disminuït les hores  2,4 8,6 9,1 0,0 5,3 

No, s’ha mantingut les hores 83,3 82,9 81,8 100,0 84,2 

Font: Elaboració pròpia a partir del Panel de gent gran 2012.

En relació als recursos econòmics destinats a aquest àmbit hi ha major pro-
porció de municipis que senyalen canvis encara que la tendència predominant
és l’estabilitat. La taula 3.9 mostra que un 55% dels municipis no consideren
que hi hagi hagut canvis significatius en el pressupost, per contra un 24%
han assenyalat que hi ha hagut augment i un 21% que hi ha hagut reducció.
Als municipis majors de 100.000 habitants hi ha una tendència major a aug-
mentar els pressuposts. En la resta de municipis els percentatges per a cada
opció són més dispersos tot i que en els més petits hi ha una clara tendència
a l’augment.

En el cas dels municipis que han realitzat reducció en el pressupost (19 de
95), un 35% assenyala que aquesta oscil·la en una proporció del 10% al 30%.
Aquests municipis han assenyalat majoritàriament que la reducció ha estat
similar a la d’altres poĺıtiques del municipi (70%) o inclús inferior (20%).
D’altra banda, els municipis que han augmentat els pressupost (23 de 95),
han assenyalat amb percentatges propers al 40% que l’augment oscil·la en
una proporció d’entre el 10% i el 20%, i consideren majoritàriament que
aquest augment és superior al d’altres poĺıtiques del municipi (65%).
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Taula 3.9: Percentatge d’ajuntaments segons els canvis en el pres-
supost dedicat a gent gran.

  
De 10.001 a 

20.000 h. 

De 20.001 a 

50.000 h. 

De 50.001 a 

100.000 h. 

Més de 

100.000 h. 
Catalunya 

Situació del pressupost respecte l'any anterior [n=95] 

Hi ha hagut reducció 16,7 25,7 27,3 14,3 21,1 

Hi ha hagut augment 23,8 20,0 18,2 57,1 24,2 

No hi ha hagut canvis significatius 59,5 54,3 54,5 28,6 54,7 

Proporció en que s'ha reduït el pressupost [n=19] 

Fins a 10% 33,3 44,4 0,0 0,0 31,6 

Fins a 20% 16,7 11,1 66,7 100,0 26,3 

Fins a 30% 33,3 22,2 33,3 0,0 26,3 

Més del 30% 16,7 22,2 0,0 0,0 15,8 

Valoració de la reducció en comparació a d’altres polítiques [n=19] 

Similar a d'altres polítiques del municipi 85,7 66,7 33,3 100,0 70,0 

Major  0,0 22,2 0,0 0,0 10,0 

Menor  14,3 11,1 66,7 0,0 20,0 

Proporció en que s'ha augmentat el pressupost [n=23] 

Fins a 10% 40,0 85,7 50,0 0,0 47,8 

Fins a 20% 40,0 14,3 50,0 50,0 34,8 

Més del 20% 20,0 0,0 0,0 50,0 17,4 

Valoració de l'augment en comparació a d’altres polítiques [n=23] 

Similar a d'altres polítiques del municipi 20,0 28,6 0,0 25,0 21,7 

Major  70,0 57,1 100,0 50,0 65,2 

Menor 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

No es pot valorar 10,0 14,3 0,0 25,0 13,0 

Font: Elaboració pròpia a partir del Panel de gent gran 2012.

3.2 La dimensió substancial

Aquesta dimensió es refereix a les intervencions municipals dirigides a aten-
dre les necessitats i demandes dels col·lectius de gent gran. Al Panel s’ha
consultat als municipis sobre 30 actuacions que s’agrupen en dues grans tipo-
logies anomenades ‘Atenció social i millora de les condicions de vida’ -a partir
d’ara ‘Atenció social’- i ´Promoció social’ (veure taula 3.10). Les condicions
i caracteŕıstiques amb què s’han implementat aquestes activitats s’analitzen
a partir d’alguns indicadors com l’extensió -nom de municipis que desen-
volupen aquestes estratègies-, la diversitat -quantitat de temes que aborda
cada municipi-, l’evolució -increment de les intervencions en els últims anys-
i col·laboració d’altres actors en la gestió. Aquest últim punt s’analitza de
manera més detallada en el bloc d’anàlisi sobre la dimensió relacional.
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La primera tipologia, ‘atenció social’, comprèn un conjunt de prestacions i
serveis vinculades al suport a les persones grans -en temes com habitatge,
transport, equipaments, etc.-, i aquells programes dirigits als col·lectius en
situació de risc social -pobresa, äıllament, maltractament, etc. Al Panel s’ha
tractat de forma particular les actuacions de suport a les famı́lies cuidadores
on s’analitzen les diferents estratègies dirigides a aquests col·lectius.

La segona tipologia, ‘promoció social’, inclou un conjunt d’actuacions que
busquen potenciar el desenvolupament individual i social de les persones
grans. A nivell individual són intervencions que busquen desenvolupar les
capacitats de l’individu com a agent que decideix sobre el seu propi enve-
lliment. Les activitats consultades tenen a veure amb la formació, l’oci, la
cultura i el foment de l’activitat f́ısica. A nivell social, es busca potenci-
ar la dimensió relacional dels individus com a agents socials que intervenen
enriquint el capital social d’una comunitat. Des d’aquesta perspectiva les
actuacions consultades tenen a veure amb l’enfortiment del món associatiu i
de la vida comunitària, de les relacions intergeneracionals o de les condicions
estructurals i de serveis que puguin facilitar la implicació de la gent gran en
els afers públics.

Finalment, s’ha inclòs un apartat espećıfic per analitzar la repercussió que ha
tingut la declaració de l’Any Europeu de l’Envelliment Actiu i la Solidaritat
Intergeneracional en les poĺıtiques municipals de gent gran.

Taula 3.10: Indicadors i variables d’actuacions municipals.
Dimensions Indicadors Variables 

Atenció social 

i millora de 

condicions de 

vida 

Extensió  

Diversitat  

Evolució  

Implicació altres actors* 

Impacte 

-  Canvi estructures organitzatives per LAPAD  

-  Recolzament famílies cuidadores 

-  Millora condicions de vida 

-  Col·lectius en situació de risc social 

Promoció 

social 

-  Promoció i l’estímul del desenvolupament 

individual 

- Promoció i l’enfortiment de les relacions socials 

i de la participació ciutadana 

Any Europeu  

Envelliment 

Actiu 

Extensió  

Impacte 

-  Adhesió 

-  Programa activitats 

*Aquest indicador s’analitza a l’apartat de la dimensió relacional.

Font: Elaboració pròpia.
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3.2.1 Actuacions d’atenció social i millora de les condicions
de vida

Els resultats de Panel 2012 mostren diferències significatives en l’extensió i
diversitat de les actuacions municipals d’atenció social. La taula 3.11 ofereix
un mapa general que relaciona actuacions i municipis de diferent tram de
població. S’han considerat un total de 16 actuacions vinculades a ‘recolza-
ment per a la millora de les condiciones de vida’ i als ´programes dirigits a
col·lectius en situació de risc social’.

En una lectura global d’aquests resultats s’observa que l’atenció social està
més estesa entre els municipis més grans. Al seu torn, aquests municipis tenen
una mitjana d’actuacions més alta, el que implica una major diversificació
temàtica en la oferta de serveis. En l’anàlisi de cada actuació, s’observa que
hi ha temes que estan àmpliament estesos -el suport a les famı́lies cuidado-
res i els programes de risc social-, mentre que d’altres -residències assistides,
mobbing immobiliari o habitatges tutelats -s’han implementat per un nom-
bre més redüıt de municipis.

En els últims dos anys la tendència majoritària ha estat mantenir l’oferta de
programes i serveis en temes d’atenció social i entre els municipis que han
realitzat canvis, ha predominat l’increment per sobre de la disminució de
la oferta. Aquesta tendència incremental ha estat més acusada en algunes
actuacions com els programes sobre pobresa o els serveis d’ajuda a domicili
vinculats a les famı́lies cuidadores on més del 65% dels municipis informen
sobre augments en les seves actuacions. En aquest cas, com a factor expli-
catiu es podria senyalar la crisi econòmica que ha incrementat els ı́ndexs de
pobresa, i la implementació de la LAPAD amb una repercussió directa en
l’oferta de serveis a famı́lies cuidadores.

D’altra banda les accions municipals que més han decrescut són aquelles vin-
culades a l’habitatge (readaptació o rehabilitació, habitatge públic adaptat
o residències assistides), i temes vinculats amb l’immigració. En el cas de
l’habitatge un factor explicatiu és la crisi del sector immobiliari que ha tingut
gran impacte en les poĺıtiques locals d’habitatge. Mentre que en temes d’im-
migració la disminució de les actuacions pot estar vinculada al descens de
fluxos migratoris o a la pèrdua de pes d’aquests temes a les agendes poĺıtiques.
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Taula 3.11: Percentatge d’ajuntaments i mitjana d’actuacions d’a-
tenció social per municipi durant l’any 2011. [n=95]

Actuacions 
De 10.001 a 

20.000 h. 

De 20.001 a 

50.000 h. 

De 50.001 a 

100.000 h. 

Més de 

100.000 h. 
Catalunya 
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Suport a les famílies cuidadores 61,90 74,29 81,82 85,71 71,3 

Transport públic 50,0 71,4 72,7 100,0 64,2 

Actuacions de millora de 
l'entorn físic i la mobilitat 

60,7 50,0 100,0 50,0 63,1 

Punts d'informació i 
assessorament 

47,6 54,3 72,7 100,0 56,8 

Rehabilitació i adaptació 
d'habitatges 

50,0 45,7 81,8 85,7 54,7 

Centres de dia 52,4 45,7 63,6 57,1 51,6 

Serveis de biblioteca 40,5 37,1 63,6 42,9 42,1 

Menjadors per a gent gran 31,0 37,1 63,6 71,4 40,0 

Habitatge públic adaptat 21,4 37,1 63,6 85,7 36,8 

Residències assistides 38,1 28,6 27,3 42,9 33,7 

Iniciatives contra 'mobbing' 
immobiliari 

11,9 22,9 36,4 42,9 21,1 

Habitatges tutelats 4,8 20,0 9,1 14,3 11,6 

Mitjana actuacions [n=12]  4,8 5,2 7,4 8,0 5,5 

R
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c
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o
c
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l 

Pobresa 66,7 67,6 63,6 85,7 68,1 

Aïllament social 64,3 67,6 63,6 100,0 68,1 

Fragilitat 57,1 50,0 63,6 100,0 58,5 

Maltractament 57,1 61,8 63,6 85,7 61,7 

Immigració 40,5 47,1 18,2 42,9 40,4 

Mitjana actuacions [n=5] 2,9 2,9 2,7 4,1 3,0 

Mitjana Total actuacions  [n=17] 7,0 7,6 9,1 11,4 7,8 

Font: Elaboració pròpia a partir del Panel de gent gran 2012.

3.2.2 Accions de recolzament per a la millora de les condi-
cions de vida

Al Panel s’ha consultat sobre un conjunt d’actuacions que busquen millo-
rar les condicions de vida i l’autonomia de les persones grans. Aquestes
actuacions, dotze en total, tenen una implementació diferenciada entre els
municipis consultats. Les més esteses, en més de la meitat dels municipis,
són les vinculades a: suport famı́lies cuidadores, transport públic, ajudes
econòmiques per la rehabilitació i adaptació dels habitatges, millora de l’en-
torn f́ısic i la mobilitat, punts d’informació i assessorament i centres de dia.
Un segon grup d’actuacions, esteses entre el 30% i el 45% dels municipis, in-
clouen: menjadors, habitatge públic adaptat, residències assistides i serveis
de biblioteca. Finalment, menys del 25% dels municipis disposen de iniciati-
ves contra el mobbing immobiliari i habitatges tutelats. Com es pot apreciar
a la taula 3.11 aquestes actuacions són més freqüents en els municipis de més
de 50.000 habitants.
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Encara que la tendència majoritària ha estat l’estabilitat en la oferta d’a-
quests serveis, cal destacar que en sis actuacions, més del 30% dels municipis
ha augmentat l’oferta, i únicament en una actuació -ajudes a la rehabilitació
d’habitatge- la proporció de casos que ha disminüıt l’oferta ha estat superior
a l’augment.

En relació a les entitats que intervenen en la prestació d’aquests serveis,
la col·laboració es més freqüent amb entitats governamentals que amb ens
no-governamentals. Les proporcions més altes d’intervenció d’entitats gover-
namentals es donen a les activitats de suport econòmic per a la rehabilitació
d’habitatges (41%), millora de l’entorn f́ısic i la mobilitat (27%), habitatge
públic adaptat i centres de dia (21%), residències assistides (17%) i transport
públic (15%). Justament, aquestes són les actuacions que registren proporci-
ons més altes en la disminució de l’oferta de serveis. En canvi, els àmbits amb
major intervenció de les entitats no-governamentals han estat els menjadors
i centres de dia (10% i 12% respectivament).

3.2.3 El recolzament a faḿılies cuidadores

Al Panel 2012 s’ha dedicat un apartat espećıfic a les actuacions municipals
de recolzament a les famı́lies cuidadores de gent gran amb dependència. En
aquest apartat s’han consultat sobre cinc modalitats d’actuacions diferencia-
des. Casi tres quartes parts dels municipis va realitzar alguna activitat de
recolzament a les famı́lies cuidadores en una proporció superior al 80% en
els municipis de més 50.000 habitants, i del 62% en els de menys de 20.000
habitants.

Pràcticament tots els municipis amb suport a les famı́lies cuidadores va rea-
litzar serveis d’ajuda a domicili. De la resta d’activitats consultades, la més
estesa és la formació per a familiars -71%-, seguida de les activitats de grups
de suport o ajuda mútua -57%-, els cursos de cuidador no familiars -54%- i la
menys estesa són les prestacions econòmiques no reconegudes per la LAPAD,
realitzades pel 30% dels municipis.

Pel que fa a l’evolució d’aquestes activitats s’observa una tendència general a
mantenir o, en menor proporció, a augmentar l’oferta de serveis. Les presta-
cions econòmiques són les úniques activitats amb una proporció considerable
de casos -20%- que senyalen que han disminüıt l’oferta de serveis. Els serveis
d’ajuda a domicili, en canvi, són les activitats que més han augmentat -per

131



un 62% dels municipis.

Finalment, el recolzament a les famı́lies cuidadores és un àmbit amb xarxes
de col·laboració diverses i esteses en totes les activitats. La majoria dels
municipis amb activitats de formació i suport als grups de ajuda mútua, han
ofert aquests serveis amb l’intervenció d’altres ens, fonamentalment governa-
mentals amb excepció de l’ajuda a domicilio en que el 70% d’aquests serveis
son prestats sol pel ajuntament.

3.2.4 Actuacions dirigides als col·lectius en situació de risc
social

Les actuacions dirigides cap a aquests col·lectius tenen una llarga tradició
en les poĺıtiques socials, sobretot les de tipus assistencial, que intervenen
en la detecció, prevenció i tractament de les persones en situació de risc o
exclusió social. Des del Panel s’ha consultat als municipis sobre sis tipus
d’actuacionsd’ac-tu-a-cions diferents que inclouen temes que afecten també
a altres col·lectius -com pobresa, maltractament o immigració-, i temes més
propis de la gent gran -com a äıllament o fragilitat.

Les dades del Panel mostren que aquestes actuacions estan molt esteses en-
tre els ajuntaments consultats i alhora, són les que més han crescut en els
últims anys. Els programes més estesos, impulsats per tres quartes parts
dels municipis, són els adreçats a persones grans pobres. La lluita contra la
pobresa és un dels objectius centrals de les poĺıtiques socials dels últims anys
i que més ha augmentat entre els municipis del Panel (70%). Aquesta dada
va en consonància amb les conclusions de diferents estudis que adverteixen
que “la pobresa a Catalunya té rostre de persona gran”12, i demanda que els
municipis hi dediquin importants esforços. La fragilitat, l’äıllament social i
el maltractament, també són actuacions que han crescut els últims anys i que
reflecteixen un augment de les necessitats i demandes socials. Els programes
vinculats a la immigració, tot i que en menor mesura, també han crescut en
els últims anys, el que indica que aquests col·lectius tenen un elevat nivell de
vulnerabilitat social.

Finalment cal destacar que en aquest tipus d’actuacions és on s’observa una
major participació d’altres entitats governamentals i no governamentals que

12Ayllön, S. i Ramos, X. Dinàmica de la pobresa a Catalunya. Qui entra, qui surt i
qui és queda a la pobresa?. Barcelona: Departament d’Economia Aplicada UAB-Fundació
Jaume Bofill, 2008.
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col·laboren amb l’Ajuntament per impulsar aquestes accions. En particular,
cal destacar el paper que tenen altres entitats del tercer sector i les entitats
religioses o vinculades a les esglésies, que són les més citades entre els muni-
cipis consultats.

3.2.5 Les actuacions de promoció social i participació ciutada-
na

El segon mapa d’actuacions que s’analitza té en compte tretze actuacions
consultades al Panel sobre temes de promoció social i participació ciutadana
(veure taula 3.12). Els municipis de la prov́ıncia de Barcelona han desenvo-
lupat una mitjana de 7,5 actuacions, augmentant en els trams poblacionals
més grans. En aquesta descripció s’observa que les actuacions vinculades al
desenvolupament individual estan més esteses, i conseqüentment la mitjana
per municipi és major, que les que promouen les relacions socials o la parti-
cipació ciutadana.

Es podria considerar que les reduccions pressupostàries municipals motivades
per la crisi econòmica poden haver afectat les actuacions de promoció social
ja que no són d’obligat compliment o no atenen a necessitats peremptòries.
No obstant això, segons la percepció dels propis municipis, en els dos últims
anys s’ha mantingut o augmentat l’oferta de pràcticament totes les actua-
cions de promoció social. En nou de les tretze actuacions, més del 30% dels
municipis va indicar que s’havien prodüıt increments en l’oferta. Les actu-
acions que presenten menor increments són: el suport al teixit associatiu
(15%), les accions comunitàries (13%), la promoció d’òrgans de participació
(4%) i els programes d’habitatge compartit (0%). Un dels factors que poden
explicar la continüıtat o el creixement d’aquestes estratègies és que en ge-
neral es tracta d’accions que requereixen pocs recursos per implementar-se i
compten amb el suport i col·laboració d’altres entitats.

L’extensió de les actuacions de desenvolupament individual és molt homogènia
en tots els trams de població amb mitjanes molt elevades. Tradicionalment
els municipis han potenciat la formació no permanent, les activitats d’oci
i cultura i l’activitat f́ısica. En els últims temps també s’han estès les de
formació permanent com: cursos sobre noves tecnologies, programes de for-
mació en col·laboració amb les universitats a través de formes diverses, etc.
Cal assenyalar que moltes d’aquestes activitats, prop del 50%, són impulsa-
des amb el suport d’entitats governamentals i no-governamentals. Aquestes
xarxes de suport, que s’analitzen en detall més endavant (veure l’apartat
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Xarxes de suport) s’implementen a través de diferents espais com: casals,
centres ćıvics, etc. que compten amb els seus propis programes d’activitats.

Taula 3.12: Percentatge d’ajuntaments i mitjana d’actuacions de
promoció social i participació ciutadana durant el 2011. [n=95]
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Actuacions de formació 

permanent 
88,1 68,6 90,9 100 81,9 

Cursos i accions de formació no 

permanent 
95,2 91,4 100 100 94,7 

Accions destinades a fomentar 

l'activitat física 
95,2 94,3 100 100 95,7 

Actuacions d'oci i cultura 83,3 94,3 100 100 90,4 

Mitjana actuacions [n=4] 3,8 3,5 3,9 4,0 3,7 
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Actuacions de foment de les 

relacions Intergeneracionals 
54,8 54,3 90,9 66,7 59,6 

Actuacions de suport al teixit 

associatiu 
69,0 91,4 100,0 100,0 83,0 

Accions comunitàries amb gent 

gran 
50,0 40,0 63,6 66,7 48,9 

Projectes de Banc de temps, 

Bon veïnatge i suport mutu 
28,6 40,0 45,5 66,7 37,2 

Promoció del voluntariat dins 

de les associacions de gent gran 
52,4 57,1 81,8 100,0 60,6 

Parelles lingüístiques i/o altres 

actuacions de promoció de la 

convivència 

35,7 60,0 63,6 16,7 46,8 

Promoció d'habitatge compartit 4,8 5,7 45,5 83,3 14,9 

Horts urbans i altres accions de 

relació amb l'entorn 
26,2 31,4 63,6 0,0 30,9 

Mitjana actuacions  [n=8] 3,4 3,7 5,6 4,7 3,9 
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Ajuntaments que han generat 

processos i/o òrgans de 

participació ciutadana 

39,3 79,2 100,0 100,0 67,7 

Mitjana total actuacions  6,7 7,5 9,6 9,0 7,5 

Font: Elaboració pròpia a partir del Panel de gent gran 2012.

L’oferta d’actuacions centrades en la dimensió relacional, tenen una distribu-
ció més heterogènia i, en general, menys estesa entre els municipis consultats.
Amb excepció del suport al teixit associatiu, estès en més del 80% dels mu-
nicipis, en la resta d’actuacions consultades només quatre superen el 60% i
les altres cinc han estat impulsades per menys del 50% dels municipis. En
aquest cas, s’adverteix una major correlació entre la mida del municipi i
l’oferta de programes, ja que en la mesura que augmenta la dimensió del mu-
nicipi creix el nombre d’actuacions. Caldria destacar la importància que té
la promoció del voluntariat dins de les associacions de gent gran, al 61% dels

134



municipis, que constitueix un actiu valuós per diferents programes socials, i,
d’altra banda, el poc pes de les acciones comunitàries, en un 40% dels casos,
que reflecteix un estil de gestió més centrat en l’atenció individual. Aquest
conjunt d’actuacions s’ha de complementar amb les dades sobre els casals de
gent gran recollits en el Panel 2010. Els casals, estesos a la totalitat dels
municipis amb una mitjana de quatre per municipi, tenen una àmplia oferta
d’activitats canalitzades des de diferents models de gestió -publiques, priva-
des o d’entitats no lucratives- que constitueixen un nucli molt important de
les relacions socials i de la participació.

Respecte de la participació ciutadana, al Panel s’ha consultat sobre la dis-
ponibilitat de diferents mecanismes de participació ciutadana. Els municipis
majors de 50.000 habitants desenvolupen poĺıtiques més actives cap a aquests
objectius. La preeminència dels espais estables és una tendència comuna de
les poĺıtiques de participació ciutadana que prioritzen espais més formals, ga-
rantistes i més senzills de gestionar. El 60% dels municipis disposen d’òrgans
de participació, el 20% disposa de processos participatius i el 15% compta
amb altres mecanismes. Les fórmules més dinàmiques, de durada limitada i
habitualment vinculades a la planificació, encara que són més valorades per
la qualitat participativa, tenen també majors costos de funcionament i exi-
geixen una major dedicació als que les gestionen. Finalment, s’ha incorporat
una pregunta subjectiva de valoració de la participació de la gent gran. La
meitat dels municipis valoren positivament -estan molt o bastant d’acord-
la promoció que fa l’ajuntament per la participació de la gent gran en els
projectes de construcció d’equipaments i actuacions en els espais públics.

Aquesta valoració positiva també es molt àmplia -en gairebé el 70% dels
municipis- respecte de l’implicació de les persones grans en les poĺıtiques de
l’Ajuntament. La dada és significativa si la comparem amb altres resultats
menys positius d’altres panels: només el 13,1% valoren positivament la par-
ticipació ciutadana en el Panel de Participació Ciutadana i el 11,3% en el de
Salut Pública. Cal tenir en compte que aquesta percepció més participativa
de les persones grans té a veure amb els resultats de diferents estudis que
assenyalen que aquests col·lectius tenen nivells més elevats d’associacionisme
i participació en les activitats públiques que la resta de la població.

3.2.6 Les repercussions de l’Any Europeu de l’envelliment ac-
tiu

La finalitat de la declaració de l’Any Europeu de l’Envelliment Actiu i la
Solidaritat Intergeneracional impulsat per la Unió Europea ha estat la pro-
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moció i sensibilització dels principis de l’envelliment actiu entre la societat
i les institucions responsables de les poĺıtiques públiques. A Catalunya, di-
ferents institucions com la Generalitat i diferents ens locals, han promogut
un conjunt d’activitats i suports a totes les entitats que intervenen en les
poĺıtiques de gent gran. Des del Panel, s’ha consultat als municipis sobre
la seva adhesió a aquestes activitats i sobre l’impacte que han tingut en la
programació de la gestió.

Com antecedent cal destacar que més del 86% dels municipis consultats en
el Panel 2010 afirmaven que concebien i organitzaven les seves actuacions en
matèria de gent gran a partir del principi de l’envelliment actiu. Aquest re-
coneixement i acceptació generalitzada d’aquest paradigma es reafirma amb
els resultats del Panel 2012 en el que un 60% dels municipis han realitzat
activitats vinculades a aquesta declaració. Les activitats més destacades han
estat les de sensibilització, promogudes pel 89% dels municipis i el debat i
l’intercanvi d’informació (60%). Alguns municipis han estès aquests compro-
misos i accions a altres actors socials i han realitzat accions de formació al
personal del municipi.

És interessant destacar que aquesta iniciativa no s’ha limitat només a acti-
vitats de sensibilització o informació sinó que també ha tingut un impacte
destacat en la programació i gestió de les activitats. A partir d’aquesta ini-
ciativa, tres quartes parts dels municipis han previst realitzar alguna acció
vinculada a la planificació, l’enfortiment de xarxes socials o la reorganització
de les estructures administratives.

En śıntesi, aquesta iniciativa de la Unió Europea ha tingut un impacte positiu
ja que una proporció alta de municipis s’han sumat com a agents promotors
de l’envelliment actiu amb estratègies concretes per millorar la seva imple-
mentació a nivell local.

4 La dimensió relacional

Les poĺıtiques de gent gran es configuren a partir de l’intervenció d’actors
governamentals i no governamentals que influeixen des del mercat, les admi-
nistracions, la societat civil i les famı́lies. A nivell governamental el model de
gestió s’articula, en gran mesura, a partir de la xarxa de serveis socials que
concentren bona part de les actuacions vinculades amb la gent gran. Aquests
serveis s’organitzen de forma descentralitzada i defineixen les competències
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intergovernamentals a partir de les capacitats de cada entitat. La mida del
municipi és el patró que defineix el nivell d’actuació municipal dels serveis
d’atenció bàsica i especialitzada. Al seu torn, la coordinació i col·laboració
entre els diferents nivells de govern pot estar definida a través de mecanismes
formals, com els convenis programa, o pot estar canalitzada a través d’actu-
acions espećıfiques.

Com ja es va esmentar en la introducció, els nous paradigmes de gestió pro-
mouen l’enfortiment de les xarxes horitzontals amb una participació activa
dels ciutadans en diferents fases de les poĺıtiques. Per tant, cada vegada hi
ha més interès en conèixer quines entitats participen, en quins àmbits i amb
quina freqüència. Aquest interès ha estat recollit pel Panel que indaga sobre
les interaccions dels municipis amb entitats governamentals i no governamen-
tals per a la gestió de les poĺıtiques de gent gran. A continuació s’analitzen
els resultats recollits en el Panel sobre les xarxes d’interacció governamentals
i no governamentals.

4.1 Les xarxes governamentals

Pel que fa a les xarxes amb entitats governamentals, en el Panel 2012 es
recullen els suports rebuts pels municipis per part d’altres entitats, aix́ı com
quines són les entitats de referència i la participació municipal en xarxes es-
pecialitzades. En relació a les xarxes de suport, es consulta sobre el suport en
temes variats -formació, finançament o assessorament- de diferents entitats
governamentals. A partir d’aquestes xarxes de suport s’observa un mapa
d’interaccions amb diferències notòries tant en l’extensió com en la natura
dels suports (veure figua 3.2).

Respecte l’extensió, l’entitat que s’ha relacionat amb més municipis a través
d’algun tipus de suport és la Diputació. Aquesta entitat és la que ha prestat
una major varietat de suports a una proporció més alta de municipis. La
segona entitat amb més relacions és la Generalitat, però en aquest cas els
suports es concentren en el finançament amb una menor proporció de casos
que assenyalen suports en formació o assessorament. Finalment, la tercera
entitat que destaca en l’abast del seu suport és el Consell Comarcal tot i que,
en aquest cas, les interaccions es concentren en els municipis més petits. Les
altres entitats consultades -Consorcis, Mancomunitats, Administració Esta-
tal i Unió Europea- tenen un paper testimonial i secundari en les relacions
amb els municipis.
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Figura 3.2: Percentatge d’ajuntaments segons el suport rebut d’or-
ganismes governamentals en matèria de gent gran (possibilitat de
més d’una resposta). [n=95]
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Font: Elaboració pròpia a partir del Panel de gent gran 2012.

Aquest mapa d’interaccions es pot complementar amb l’anàlisi del suport
que diferents entitats governamentals proporcionen als municipis en el des-
plegament de les activitats de gent gran (veure figura 3.3). D’acord amb les
dades del Panel, el 95% dels municipis va contestar que havia rebut algun
tipus de suport d’altres entitats governamentals per implementar alguna de
les trenta actuacions sobre les quals es va sol·licitar informació.

Si sumem totes les activitats consultades al Panel que efectivament van exe-
cutar els municipis -1663 actuacions entre 95 municipis-, podem constatar que
un 27% d’aquestes es van implementar amb la col·laboració d’altres entitats
governamentals. Aquesta col·laboració presenta diferents nivells d’intensitat
segons els àmbits d’actuació. Aproximadament una quarta part de les actu-
acions desenvolupades en temes de promoció social es van realitzar amb el
suport d’entitats governamentals mentre que aquesta proporció ascendeix al
37% en les actuacions d’atenció social.

Aquesta informació es complementa amb una valoració qualitativa dels mu-
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nicipis sobre les entitats de referència per sol·licitar assessorament en temes
de gent gran. A partir d’aquesta informació es distingeixen diferents nodes
referencials que varien d’acord amb la grandària dels municipis. Les entitats
de referència seleccionades com a primera opció pels municipis són, en ordre
d’importància la Diputació (42%), els Consells Comarcals (19%), el Depar-
tament de Benestar Social (24%) i finalment, un altre Ajuntament (10%).
Entre els municipis més petits destaquen les preferències vers els Consells
Comarcals i altres ajuntaments, mentre que en els municipis més grans, les
entitats de referència són la Diputació i la Generalitat. Aquest ordenament
qualitatiu reflecteix, d’una banda, certa correspondència amb els suports que
presten aquestes entitats als municipis i, de l’altra, les diferències en les xar-
xes segons la grandària dels municipis.

Finalment, des del Panel s’analitzen les xarxes especialitzades en temes de
gent gran en què participen els municipis. En aquest cas, només una tercera
part dels municipis consultats (27%) forma part d’aquestes xarxes. La major
part dels municipis que intervenen en aquestes xarxes estan vinculades a la
Xarxa Local Sad -Servei d’atenció domiciliària (47%)- i al Grup d’Envelli-
ment Actiu (39%) ambdues, iniciatives de la Diputació de Barcelona.

L’última reflexió es refereix a l’autonomia que tenen els municipis per definir
les seves poĺıtiques de Gent Gran. Com ja s’ha esmentat, aquestes poĺıtiques
estan estretament vinculades al desplegament territorial dels serveis socials
i l’aplicació de la legislació espećıfica que afecta a la gent gran. En aquest
model, els municipis s’encarreguen d’executar les actuacions mentre que els
aspectes normatius, de planificació o de finançament, corresponen a entitats
governamentals superiors. Per tant, pot deduir-se que les estratègies locals
estan molt condicionades a les decisions, recursos o regulacions d’altres ni-
vells de govern. No obstant això, el 60% dels municipis entenen que les seves
poĺıtiques tenen autonomia més enllà del suport o estratègies d’altres entitats
governamentals. Aquesta percepció es pot fonamentar en el fet que, segons
les dades del Panel 2012, gairebé la meitat del total d’actuacions implemen-
tades pels municipis han estat impulsades pels propis Ajuntaments sense la
col·laboració de cap altra entitat. Aquesta dada reafirma la valoració positiva
que tenen la majoria dels municipis sobre les seves capacitats per al disseny
i implementació de les poĺıtiques.

139



Figura 3.3: Xarxa de suport d’entitats governamentals a les actu-
acions de gent gran. [n=95]
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4.2 Les xarxes no-governamentals

L’existència de relacions fluides entre les administracions municipals i les en-
titats no-governamentals faciliten la governança horitzontal i la participació
ciutadana en les decisions públiques. Les múltiples interaccions que es poden
donar entre aquests actors, constitueixen xarxes de poĺıtiques públiques amb
modalitats estructurals i funcionals diverses. Per l’anàlisi d’aquestes xarxes
s’ha tingut en compte les dades recollides al Panel pel que fa a les entitats
especialitzades en temes de gent gran i les interaccions que es donen en la
implementació d’aquestes poĺıtiques.

En relació a les entitats especialitzades en gent gran, gairebé la totalitat dels
municipis consultats (96%) tenen entitats o associacions de gent gran amb
una mitjana de 4,4 entitats per municipi, superant les 20 en els municipis més
grans. Al seu torn, tots aquests municipis han aportat algun tipus de suport
econòmic a aquestes entitats amb una mitjana de 12.700 euros per any, el que
mostra un teixit associatiu especialitzat, nombrós, estès i amb importància
en les agendes locals. D’acord amb les dades del Panel 2010, més del 70%
dels municipis les consideraven com la primera entitat no governamental de
referència a la qual es dirigien els ajuntaments per impulsar poĺıtiques de
gent gran. La seva importància es confirma en el Panel 2012 ja que aquests
actors són els més esmentats pels municipis (70,5%) com aquelles que ajuden
o col·laboren en les actuacions dirigides a la gent gran. En resum, aquestes
entitats respresenten un paper central en el disseny i implementació de les
poĺıtiques públiques locals de gent gran.

Altres entitats consultades al Panel tenen menys pes destacant, en orde d’im-
portància: les entitats del tercer sector (52%), les fundacions i/o obres socials
d’entitats financeres (42%), les entitats religioses (38%), les associacions de
vëıns (28%), les empreses privades (16%) i finalment els sindicats (6%).

En relació a les interaccions, les dades del Panel mostren que l’ajuda o
col·laboració de les entitats no governamentals varia segons el tipus d’ac-
tuacions. Com s’observa als quadres de la segona columna de la figura 3.4,
les actuacions de promoció social són les que tenen una major proporció de
municipis que han mencionat alguna entitat en qualsevol de les actuacions
consultades. En canvi, la intervenció d’aquests actors està menys estesa en
las activitats espećıfiques de situació de dependència (33,3%), de recolzament
a famı́lies cuidadores (20%), o en situació de risc social (38,0%). En aquest
cas, la mida del municipi no apareix com un factor decisiu que expliqui la
intervenció d’aquestes entitats en les actuacions, encara que s’observa major
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participació en els municipis més grans, sobretot en els del tram de 50 a 100
mil habitants.

Finalment, la col·laboració espećıfica de cadascuna de les entitats en els di-
ferents àmbits mostren, d’una banda, certa especialització i, de l’altra, di-
ferències en la diversitat d’entitats que intervenen. En l’àmbit de la promoció
social els actors més esmentats pels municipis són les entitats de gent gran i
les entitats del tercer sector. En les diferents actuacions de suport per a per-
sones en situació de dependència, en canvi, destaquen les entitats del tercer
sector, seguides de les empreses privades i fundacions. En les actuacions de
suport a les famı́lies cuidadores destaquen les entitats del tercer sector i les
fundacions. Finalment en les actuacions dirigides a persones en risc social
destaquen les entitats del tercer sector i les entitats religioses.

Figura 3.4: Xarxa de col·laboració amb entitats no-governamentals
a les actuacions de gent gran. [n=95]
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5 Apunts finals

5.1 Les poĺıtiques de gent gran importen

En els últims temps les poĺıtiques municipals de gent gran afronten dife-
rents reptes determinats pels canvis de valors i concepcions sobre la vellesa,
les transformacions sociodemogràfiques, la rediscussió de les competències
municipals i una aguda i prolongada crisi econòmica que condiciona les agen-
des públiques. En aquest context canviant i complex, les dades del Panel,
permeten una aproximació a les estratègies, els recursos institucionals, les
actuacions i les xarxes d’interacció desplegades pels municipis segon dades
del Panel 2012. A partir d’aquestes dades s’aporten algunes reflexions que
sintetitzen els principals resultats de cadascun dels apartats d’aquest treball.

La primera observació que cal destacar és que les poĺıtiques de gent gran
tenen un ampli nivell de reconeixement poĺıtic i de consolidació institucional
en la majoria dels municipis estudiats. No s’ha de perdre de vista la im-
portància del col·lectiu de gent gran com un dels principals demandants dels
serveis locals i com un actor influent en les decisions públiques. El consens
de les diverses forces poĺıtiques sobre els programes vinculats a la gent gran o
la inclusió dels seus problemes a les agendes locals, és reconegut per la major
part dels municipis consultats. Un altre indicador rellevant en aquest sentit
és que en la majoria dels ajuntaments hi ha estructures poĺıtiques i tècniques
especialitzades en aquests col·lectius. Segurament la institucionalització dels
serveis socials i les conseqüències de la implementació de la LAPAD han aju-
dat d’una manera decisiva a enfortir la institucionalització de les poĺıtiques
de gent gran. Finalment, en un moment en que els pressupostos municipals
minven, paradoxalment els serveis socials han incrementat els seus recursos.
Això es veu reflectit en les poĺıtiques de gent gran que són les úniques, de les
cinc poĺıtiques estudiades en els Panels 2012, en què la majoria dels munici-
pis ha mantingut o augmentat els recursos pressupostaris i humans.

Si les persones grans importen, l’atenció a la dependència és la primera pri-
oritat que es fa visible en les poĺıtiques municipals. El desenvolupament del
quart pilar de l’estat de benestar seria impensable sense l’esforç dels governs
locals que “han fet bona la implementació de la LAPAD”13. Però l’aplicació
de la llei ha obligat a una reorganització interna dels municipis que en més
del 60% dels casos han creat nous serveis o programes especialitzats en temes

13Pelegŕı, X. El Sistema català de serveis socials (1977-2007): cultura i poĺıtica. Barce-
lona: Generalitat de Catalunya, 2010.
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de dependència. L’esforç i la dedicació que han hagut de fer els municipis per
implementar la llei es veuen reflectits en la definició de les prioritats de les
seves poĺıtiques. Un 66% dels municipis consultats ha triat com a principal
prioritat de la seva gestió ‘l’atenció a la gent gran en situació de dependència’.
Aquest nivell de priorització, similar al del Panel 2010, és previsible que es
mantingui en el futur tenint en compte que es tracta de drets subjectius re-
coneguts que afecten principalment a un col·lectiu cada vegada més nombrós.

La segona prioritat seleccionada pels municipis és la promoció de l’enve-
lliment actiu i saludable. Al Panel 2010 es va constatar el reconeixement
d’aquest paradigma, plantejat com un important objectiu estratègic utilit-
zat per la majoria dels municipis en la programació de les seves poĺıtiques.
Al 2012 s’observa un increment en les preferències municipals cap a aquest
objectiu que possiblement es degui a les tasques de sensibilització i formació
que promouen diferents institucions. De fet, més del 60% dels municipis, han
mostrat la seva adhesió, a través de diferents activitats, a l’Any Europeu de
l’Envelliment Actiu i la Solidaritat Intergeneracional i despleguen una pro-
porció elevada d’actuacions vinculades amb promoció social. Però, una cosa
és reconèixer i acceptar certs valors i principis i una altra és aplicar-los de
manera efectiva. Com es veurà més endavant, alguns dèficits en el disseny
de la gestió, la crisi econòmica o les pròpies inèrcies institucionals, són difi-
cultats que limiten una gestió exitosa d’aquest model. No obstant això, el
reconeixement i la legitimació d’aquest paradigma és un pas imprescindible
en la transformació de les pràctiques i estils de gestió.

L’atenció de les persones en situació de risc social és la tercera prioritat més
valorada pels municipis i demostra la importància que tenen els col·lectius
vulnerables i en perill d’exclusió social a les agendes locals. Cal destacar que
les actuacions referides a aquests col·lectius, especialment aquelles dirigides
als més pobres, són les que més han crescut en els darrers anys. Això demos-
tra que la crisi econòmica condiciona les agendes de les poĺıtiques socials que
han de donar resposta a les necessitats més urgents. Al seu torn, l’increment
de les demandes socials i l’atenció de les urgències, enforteix les tendències
reactives i de gestió individualitzada que han caracteritzat tradicionalment
els serveis socials.

Finalment, són molt pocs els municipis que han prioritzat l’adequació d’infra-
estructures i serveis o la millora en la gestió i l’organització municipal. En el
darrer cas, això es correspon amb la visió positiva que tenen els ajuntaments
respecte de la formació del seu personal i de les seves capacitats de gestió
per atendre les demandes de la gent gran. No obstant això, alguns estudis
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coincideixen que els dèficits en la qualitat de la gestió, limiten seriosament el
desenvolupament d’una gestió estratègica i integral de les poĺıtiques locals.
Alguns indicadors de qualitat testejats pel Panel -com la planificació, el sis-
tema d’informació, l’avaluació i els mecanismes de coordinació horitzontal i
vertical- confirmen aquests dèficits en un nombre important de municipis.

5.2 Dèficits en els instruments de gestió de quali-
tat

Les ràpides transformacions sociodemogràfiques i del sistema de valors obli-
guen a les administracions a estar atentes per detectar aquests canvis aix́ı
com a preveure les conseqüències futures. Malgrat la seva importància, només
el 15,8% dels municipis tenen plans espećıfics dedicats a la gent gran i gai-
rebé la meitat no tenen cap tipus de planificació -incloent plans generals o
sectorials- que abordi aquestes problemàtiques. A més d’aquestes mancances
en la previsió, són molt pocs els municipis que tenen formes sistemàtiques de
recollida de la informació.

El tercer instrument analitzat, l’avaluació, només ha estat impulsat per una
quarta part dels municipis. Tot i que la manca d’avaluació és un problema
comú a les poĺıtiques públiques de diferents nivells de govern, aquestes man-
cances són més accentuades en l’àmbit local i en les poĺıtiques socials. De fet,
la majoria de les experiències d’avaluació són realitzades pels propis equips
dels ajuntaments i són pocs els casos d’avaluacions externes.

Els darrers instruments analitzat són els mecanismes de coordinació entre les
estructures organitzatives dels ajuntaments. La transversalitat de la gestió
és una premissa de treball que busca conciliar la integralitat dels problemes
amb l’especialització funcional de les administracions. Més de la meitat dels
municipis reconeix que les seves estructures no treballen habitualment de for-
ma transversal. Al seu torn, la transversalitat s’instrumenta majoritàriament
a través de contactes puntuals entre les diferents àrees i són pocs els casos
amb instruments més sistemàtics de coordinació horitzontal.

Per tant, s’observa que la creixent institucionalització i desenvolupament
d’aquestes poĺıtiques no ha estat acompanyada d’estratègies de millora en la
qualitat de la gestió. Aquesta situació pot explicar-se per factors com les
inèrcies d’un estil de gestió reactiu o la crisi econòmica que reclama solu-
cions peremptòries a les necessitats més urgents. Un altre factor explicatiu
és el model de descentralització de les poĺıtiques de gent gran que reserva
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per al centre funcions estratègiques, com la regulació, el finançament i la pla-
nificació, i delega en la perifèria l’execució de les tasques. Aquest model de
governança que promou la intervenció de diferents actors té un biaix jeràrquic
que pot inhibir el desenvolupament de sistemes de poĺıtiques més autònomes.

5.3 Dissenys institucionals estables i consolidats

La majoria dels municipis mostren un nivell d’institucionalització consolidat
i estable. Això té a veure amb el desenvolupament de la xarxa de serveis so-
cials i de la legislació social que reconeixen competències i recursos espećıfics
per als municipis. Les dades del Panel confirmen la vinculació de les estruc-
tures poĺıtiques i tècniques de gent gran a l’àmbit de serveis socials aix́ı com
l’estabilitat i especialització d’aquestes dissenys institucionals.

Una àmplia majoria de municipis disposen d’estructures i de personal dedi-
cades a temes de gent gran: més del 80% dels municipis té una regidoria
amb competències delegades en temes de gent gran i el 86% disposa d’OTA
o responsable tècnic dedicats a aquesta matèria. D’altra banda, el 97% dels
municipis compten amb personal vinculat a l’àmbit de gent gran amb una
dedicació, per a més del 80% dels treballadors, que supera les 20 hores set-
manals.

D’altra banda, aquests dissenys institucionals han demostrat la seva solidesa
en un context poĺıtic i econòmic de grans canvis. En el peŕıode 2010-2011
no s’observen grans variacions ni en les estructures organitzatives ni en les
plantilles de personal. Aquesta estabilitat es correspon amb l’evolució dels
pressupostos dedicats a aquestes poĺıtiques entre 2010 i 2011: el 54,7% dels
municipis consultats els han mantingut, el 24,2% els han augmentat i el 21%
dels municipis els han redüıt. Al seu torn, quan es compara l’evolució dels
pressupostos amb altres poĺıtiques, la situació de gent gran és, en la majo-
ria dels casos, similar o més favorable que la d’altres poĺıtiques municipals.
Això no vol dir que els pressupostos siguin suficients per cobrir les necessitats
d’aquestes poĺıtiques, però, per un 60% dels municipis considera que hi ha
hagut un creixement adequat dels recursos destinats a aquests col·lectius.

5.4 Un mapa d’actuacions divers i en expansió

El conjunt de programes i serveis vinculats a la gent gran recollits en el
Panel, configura un mapa amb relleus contrastants d’acord a l’extensió, la
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diversitat, l’evolució i l’impacte de les intervencions. La mida de la població
del municipi i el desenvolupament dels dissenys institucionals són dos factors
rellevants que expliquen les diferències en l’extensió i diversitat en l’oferta
d’actuacions municipals. Les actuacions estan més esteses i són més diverses
entre els municipis més grans o amb més capacitat institucional.

Aquesta distribució d’actuacions es pot observar gràficament mitjançant un
ı́ndex amb tres tipus de municipis: els que tenen un nivell baix d’actuació
(que han assenyalat entre 6 i 13 actuacions), aquells amb un nivell mitjà
(entre 14 i 20), i els que tenen un nivell alt (entre 21 i 30). Com s’observa a
la taula 3.13, entre els municipis de més de 50.000 habitants predominen els
tipus mig-alt, mentre que en els de menys de 50.000 habitants predominen
els mig-baix.

Taula 3.13: Nivell d’actuacions realitzades durant 2011: Percen-
tatge de municipis per categoria. [n=95]

Nivell d’actuacions 
De 10.001 a 

20.000 h. 

De 20.001 a 

50.000 h. 

De 50.001 a 

100.000 h. 

Més de 

100.000 h. 
Total 

Nivell baix (6-13 actuacions) 31,7 35,3 0,0 14,3 28,0 

Nivell mig (14-20 actuacions) 58,5 44,1 45,5 14,3 48,4 

Nivell alt (21-30 actuacions) 9,8 20,6 54,5 71,4 23,7 

Font: Elaboració pròpia a partir del Panel de gent gran 2012.

D’altra banda, el desenvolupament institucional, mesurat en terme d’estruc-
tures organitzatives i de personal, té una relació directa amb la diversitat
d’actuacions que pot implementar cada Ajuntament. En relació a les capa-
citats organitzatives -disponibilitat d’OTA i de responsable tècnic- s’observa
que els municipis amb més activitats són els que disposen de més recursos.
La taula 3.14 mostra el resultat de creuar aquest ı́ndex amb les variables
‘Responsable Tècnic’ i ‘Organisme tècnicoadministratiu’. La major part dels
municipis amb un nivell alt d’actuacions tenen responsable tècnic (93%) o
OTA (87%). En canvi, el 41% dels municipis sense aquests recursos, tenen
un nivell baix d’actuacions. Aquestes dades mostren que la presencia d’un
responsable tècnic té major incidència en el desplegament d’activitats que la
disponibilitat d’OTA.
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Taula 3.14: Relació entre nivells d’actuació i disponibilitat de re-
cursos organitzatius. Percentatge d’ajuntaments. [n=95]

Nivell d’actuacions 

Responsable Tècnic Organisme tècnicoadministratiu 

Amb responsable 
tècnic 

Sense Responsable 
tècnic 

Amb OTA Sense OTA 

Nivell baix (6-13 actuacions) 53,8 46,2 53,8 46,2 

Nivell mig (14-20 actuacions) 71,1 28,9 75,6 24,4 

Nivell alt (21-30 actuacions) 90,9 9,1 90,9 9,1 

Total 71,0 29,0 73,1 26,9 

- 

+ 

+ 

- 

- 

+ 

+ 

- 

Font: Elaboració pròpia a partir del Panel de gent gran 2012.

En relació al tipus d’activitat, la proporció de municipis que ha realitzat actu-
acions de promoció social és més alta que la d’aquells que han intervingut en
temes d’atenció social. La raó fonamental és que la legislació de serveis socials
discrimina i delimita les competències municipals en les actuacions d’atenció
social d’acord amb la grandària del municipi o les competències reconegudes
a d’altres administracions. En canvi, en les actuacions de promoció social no
existeixen aquestes limitacions i s’aplica la clàusula d’apoderament general
on es reconeix la capacitat municipal per a realitzar totes les activitats que
contribueixin al benestar de la comunitat. Però, dins de les actuacions de
promoció social s’observa que aquelles que promouen l’empoderament indivi-
dual estan més esteses que aquelles que busquen enfortir les relacions socials.
Aquest biaix es podria explicar per l’estil de gestió de serveis socials, que
com s’ha esmentat, prioritza un tractament individualitzat dels casos.

Finalment, quan s’analitza l’evolució d’aquestes actuacions en els últims dos
anys, s’observa que l’oferta de serveis s’ha mantingut estable o, en una pro-
porció elevada de casos, s’ha incrementat. Són molt pocs els municipis que
registren una disminució en l’oferta de programes. Aquest procés d’estabilitat
amb creixement de les poĺıtiques de gent gran es correspon amb l’evolució de
les capacitats institucionals descrites precedentment. Aquest increment ha
estat més accentuat en aquells programes vinculats amb la crisis econòmica
-especialment en temes de pobresa- o al desenvolupament de poĺıtiques de
dependència com les ajudes a domicili per famı́lies cuidadores.
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5.5 Una governança jeràrquica amb xarxes especi-
alitzades

Com s’ha mencionat, les poĺıtiques de gent gran s’articulen fonamentalment
a partir de la xarxa de serveis socials que, de forma descentralitzada, re-
alitza els serveis i prestacions que constitueixen el nucli central d’aquestes
poĺıtiques. Aquest procés de descentralització ha ajudat a consolidar les
poĺıtiques locals de gent gran creant un marc institucional que garanteix
l’estabilitat de recursos i interaccions. En aquest model, les funcions es-
tratègiques estan reservades al centre, la Generalitat, que descentralitza cap
a la perifèria, els governs locals i altres actors no governamentals, les tasques
d’execució. Es podria dir que aquest model limita l’autonomia dels municipis
en el desplegament de les seves poĺıtiques i explica l’escàs desenvolupament
dels instruments de gestió de qualitat.

No obstant això, el 60% de municipis considera que les seves poĺıtiques de
gent gran tenen autonomia més enllà de les estratègies i el suport d’altres
entitats governamentals. Aquest nivell de resposta és sorprenent, tractant-se
d’una xarxa jeràrquica que concentra funcions i recursos vitals en els ni-
vells superiors. Entre els factors que expliquen aquesta situació cal esmentar
l’ampli recorregut històric de les poĺıtiques municipals de gent gran que han
consolidat un espai espećıfic d’actuacions i interaccions amb diferents enti-
tats. En segon lloc, segons les dades del Panel, només una tercera part de les
actuacions realitzades el 2011, han estat implementades amb l’ajuda d’altres
entitats governamentals. Al seu torn, el 49% del total d’actuacions, han estat
impulsades pels ajuntaments sense l’ajuda de cap entitat i un 25% amb l’a-
juda d’entitats no-governamentals. Això vol dir, que una proporció elevada
de les actuacions municipals es desenvolupa amb autonomia de les xarxes de
suport governamental. Si bé, un bon nombre d’aquestes intervencions no són
d’obligat compliment pels ens locals, sobretot les vinculades a la promoció
social, la seva implementació és decisiva per complir amb els reptes que plan-
teja el paradigma de l’envelliment actiu.

És interessant observar el paper que compleixen en aquestes xarxes les insti-
tucions governamentals intermèdies, com la Diputació o els Consells Comar-
cals. D’acord a l’extensió i diversitat de suports i a les pròpies preferències
municipals, les entitats de referència són en primer lloc la Diputació i en se-
gon lloc els Consells Comarcals. Aquests nodes compleixen una funció vital
en el funcionament de la xarxa perquè, a més de la prestació de determinats
serveis, són punts d’interacció bàsics per operativitzar la cooperació inter-
municipal. De fet, les xarxes de cooperació horitzontal intermunicipal més
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importants que esmenten els municipis -Xarxa Local Sad i Grup d’envelli-
ment actiu- estan vinculades a la Diputació. No obstant això, una proporció
alta de municipis, el 40%, entenen que la cooperació intergovernamental no
és adequada. Aquest problema ha estat destacat com un dels assumptes
vitals a resoldre ja que la governança en xarxa se centra en la participació
activa i cooperació entre diferents actors socials. Aquestes mancances van
quedar al descobert en les primeres etapes d’implementació de la LAPAD en
què es va evidenciar una ‘descoordinació generalitzada’ entre diferents nivells
de govern14.

Però el principal problema que apareix en l’horitzó d’aquest model de gestió
multinivell és el projecte de llei de Reforma de l’Administració Local proposat
pel govern d’Espanya. Aquest nou marc legal preveu una dràstica reducció
de les competències i recursos municipals alhora que centralitza potestats en
administracions supramunicipals. S’obre aix́ı un escenari carregat d’incerte-
ses sobre els objectius i funcions que poden desenvolupar els municipis en les
poĺıtiques de gent gran.

Respecte de les entitats no-governamentals, els municipis compten amb un
capital social nombrós, divers i amb certa especialització respecte de les ac-
tivitats impulsades pels ajuntaments. A diferència de les entitats gover-
namentals, vinculades principalment amb les activitats d’atenció social, les
no-governamentals es relacionen de forma més intensa amb l’àmbit de la pro-
moció social. En aquesta xarxa de col·laboració, destaquen les entitats de
gent gran que són els actors de referència en la elaboració de les poĺıtiques
i, a més, són els que tenen una major intervenció en les diferents actuacions
municipals. A la resta d’entitats consultades al Panel s’observen diferències
significatives entre aquelles amb nivells d’implicació més elevats amb les ac-
tivitats municipals, com les entitats del tercer sector o les vinculades a les
esglésies, i d’altres, com les empreses privades i els sindicats, amb nivells de
col·laboració mı́nims.

5.6 Els reptes de l’envelliment actiu

L’última observació d’aquestes conclusions té a veure amb els reptes que té
la implementació del paradigma de l’envelliment actiu en les poĺıtiques locals
de gent gran. El concepte de paradigma ens parla d’un marc d’idees acceptat
i comprensible que no només especifica instruments i objectius d’una poĺıtica
sinó també la pròpia naturalesa dels problemes. Les comunitats d’especialis-

14Pelegŕı, Op. cit.
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tes o institucions com l’Organització Mundial de la Salut o la Unió Europea
han contribüıt a legitimar aquestes idees que impliquen un canvi o supera-
ció d’altres paradigmes que fins al moment han estat predominants en les
poĺıtiques de gent gran. No obstant això, el fet que aquestes idees es donin
per fetes i siguin influents entre els decisors, no vol dir que la seva imple-
mentació sigui senzilla ni que hi hagi un full de ruta únic per assolir els seus
objectius. Optimitzar les oportunitats de salut, participació i seguretat de
les persones que envelleixen són propòsits que afecten diferents esferes de la
vida en què intervenen múltiples factors.

En l’àmbit les de poĺıtiques públiques entenem que la concepció de l’enve-
lliment actiu està associada a un estil de gobernança horitzontal en que es
busca donar poder als individus i enfortir les seves relacions per propiciar
una participació activa i integral en la vida comunitària. S’entén que l’escala
local és la més viable i efectiva per desenvolupar la dimensió relacional que
és vital per garantir la salut i la seguretat econòmica de les persones. Fac-
tors com la proximitat, l’escala redüıda, el coneixement mutu, l’existència
del teixit associatiu o la delimitació territorial que facilita una gestió integral
de les poĺıtiques, són alguns dels múltiples arguments que situen el municipi
com un actor central d’aquest model.

L’anàlisi de les poĺıtiques municipals mostra un escenari amb oportunitats
i amenaces per a la implementació d’aquest paradigma. En primer lloc, els
municipis coneixen i accepten el discurs de l’envelliment actiu, desenvolupen
múltiples activitats d’empoderament individual i social, i compten amb un
capital social que intervé activament en determinades activitats. Aquestes
són condicions necessàries però no suficients, alhora de projectar un camı́
que està carregat d’incerteses. Les tendències de recentralització de la ges-
tió pública, sobretot amb el projecte de Reforma de l’Administració Local,
van a contramarxa de les fórmules descentralitzadores i de governança ho-
ritzontal. Alhora, les inèrcies dels serveis socials i la pròpia dinàmica de la
crisi econòmica, propicien un model centrat en competències obligatòries i
en l’assistència de les necessitats peremptòries.A aquests factors cal afegir els
dèficits en la qualitat de la gestió detectats al Panel que generen un model
fragmentat, reactiu i descoordinat que s’allunya dels propòsits d’una gestió
activa, transversal i de govern multinivell.

Aquest contrast entre les fortaleses i debilitats del sistema, no pretén emfa-
titzar una visió pessimista tan pròpia en època de crisi. Al contrari, aquesta
contribució parteix de la base que les respostes que exigeix l’envelliment actiu
no són fàcils però que el coneixement i l’aprenentatge mutu poden contribuir
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a la superació de molts dels problemes i limitacions que aqúı s’esmenten.
Un exemple d’això són les 26 experiències considerades innovadores pels mu-
nicipis recollides en el Panel 2012. Aquestes bones pràctiques poden ser
exemples replicables sobre temes sensibles com la construcció de xarxes so-
cials, el treball transversal, la cooperació intergovernamental, el foment de
la participació, la formació en noves tecnologies, etc. De manera particular,
cal destacar el projecte ‘Xarxa de Ciutats Amigues de la Gent Gran’ que és
una estratègia integral per a la acció, que pot servir com a full de ruta per
avançar en el coneixement i l’experimentació de les dimensions que inclou
l’envelliment actiu.
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Caṕıtol 4

Les poĺıtiques locals d’habitat-
ge. Institucionalització, diver-
sitat i canvi

Albert Terrones, Gerard Serratusell

1 Introducció

L’habitatge és alhora una necessitat bàsica, una aspiració, un dret i una
mercaderia. L’origen de l’anomenat “problema de l’habitatge” es troba pre-
cisament en aquest caràcter polièdric de la seva definició i, especialment, en
la relació conflictiva que existeix entre la dimensió social i poĺıtica (necessitat,
dret) de l’habitatge i la seva dimensió econòmica (aspiració, mercaderia). La
pròpia poĺıtica d’habitatge es justifica amb la voluntat de gestionar el per-
manent desequilibri existent entre aquestes dimensions.

Una mostra d’aquest desequilibri es troba en el fet que, tant en l’etapa d’ex-
pansió econòmica com en l’actual situació de crisi, l’habitatge s’ha mantingut
com un element central de preocupació: ja sigui per les dificultats d’accés a
un mercat de preu molt elevat o per les dificultats de pagament d’hipoteques
o rendes de lloguer.

En ĺınia amb altres päısos del sud d’Europa, la poĺıtica d’habitatge a Ca-
talunya i Espanya és un dels pilars més dèbil de l’Estat de Benestar. Es
tracta d’un model molt diferenciat dels päısos del centre i nord d’Europa
degut a l’èmfasi en instruments de caràcter fiscal o ajuts a la promoció (“a la
pedra”) però sobretot, per la inexistència d’una oferta suficient d’habitatge
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públic que permeti efectivament desvincular la garantia del dret a l’habitatge
de les dinàmiques del mercat privat.

Els problemes relacionats amb l’habitatge tenen a més una forta repercussió
en l’àmbit local. La seva incidència en aspectes com ara desigualtats, segre-
gació social i ètnica de la població, impacte sobre el paisatge urbà, equilibri
territorial, manteniment del parc constrüıt, etc. converteix l’habitatge en un
element cŕıtic i estratègic en la gestió de ciutats i pobles. Els ajuntaments,
a més, com a administracions més properes a la ciutadania, són les primeres
en rebre les creixent demandes dels/de les ciutadans/es en relació a aquesta
matèria.

De fet, en els darrers anys els ajuntaments han vist incrementades tant l’e-
xigència com la capacitat d’actuació sobre el problema de l’habitatge en el
seu territori traduint-ho en una major implicació i l’adopció de rols cada
cop més centrals i de caràcter més estratègic. És un peŕıode en el que l’ha-
bitatge entra decididament en les agendes poĺıtiques dels governs municipals.

Han estat però uns anys de canvis profunds i ràpids tant en el context com
en la implementació de la poĺıtica local d’habitatge que s’han de tenir en
compte per a dissenyar-ne la poĺıtica en el mandat 2011-2015. La pròpia
poĺıtica d’habitatge ha experimentat una important redefinició tant des del
punt de vista material (objectius i instruments) com des de les bases de la
seva governança (agents, formes de relació, etc.).

L’objectiu d’aquesta publicació és analitzar la situació actual de les poĺıtiques
locals d’habitatge en un moment d’especial incertesa partint de les dades del
primer Panel de Poĺıtiques Públiques Locals d’Habitatge1.

Les dades del Panel coincideixen amb l’inici del mandat municipal 2011-2015.
Des del punt de vista de les poĺıtiques locals d’habitatge -aix́ı com en d’altres
àmbits de l’actuació municipal- el mandat municipal 2011-2015 s’inicia en un
marc de forta incertesa.

L’article està estructurat en sis parts:

• En la primera, s’analitza el context en què es desenvolupa la poĺıtica
local d’habitatge fent especial incidència en el canvi radical d’escenari

1Els objectius generals del Panel i la metodologia de recerca es desenvolupen a la
Introducció d’aquest llibre.
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que s’esdevé abans i després de l’any 2007.

• En segon lloc, s’analitza el procés d’expansió i consolidació de la poĺıtica
d’habitatge en l’àmbit de les administracions locals (institucionalitza-
ció) que s’esdevé sobretot durant l’etapa d’expansió econòmica.

• En tercer lloc, s’argumenta que aquest procés d’institucionalització s’ha
donat de forma asimètrica donant lloc a una pluralitat de models en
les poĺıtiques locals d’habitatge en els municipis de Catalunya.

• En quart lloc, es posa de manifest com la consolidació que els nous
instruments de la poĺıtica local d’habitatge havien assolit en els darrers
anys es veu qüestionada per l’aparició de nous problemes i reptes fruit
de les transformacions en l’escenari socio-econòmic en el que la poĺıtica
es desenvolupa.

• Finalment, s’analitzen les estructures de governança predominants en
la poĺıtica local d’habitatge incidint sobretot en la dimensió multinivell
d’aquesta poĺıtica local.

En les conclusions del treball, es planteja la qüestió de si els canvis observats
en la poĺıtica d’habitatge són resultat d’una adaptació a l’actual situació de
crisi o si, per contra, són indici d’un nou canvi de paradigma en la forma
d’entendre i gestionar les poĺıtiques d’habitatge des del territori.

El gruix de les dades d’aquest document provenen de la primera edició del
Panel de Poĺıtiques Públiques Locals d’Habitatge. En futures edicions l’ob-
jectiu és, de igual manera com ja succeeix amb altres poĺıtiques sectorials,
poder disposar de sèries temporals que permetin veure una evolució en la
gestió de l’habitatge a nivell local.

2 L’escenari de la poĺıtica d’habitatge: de

la bombolla a la crisi

Les poĺıtiques públiques tenen com a objectiu incidir sobre una determinada
situació que és considerada com a problemàtica. La identificació d’aquesta
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problemàtica -però sobretot la definició que se’n fa- és clau en la configuració
tant dels objectius com dels instruments d’una poĺıtica. Per aquest motiu,
totes les poĺıtiques públiques canvien per ajustar-se a la conjuntura sobre
la que pretenen actuar. Ara bé, d’entre les diferents poĺıtiques públiques
que integren l’anomenat Estat del Benestar la poĺıtica d’habitatge ha estat
històricament la més dinàmica i canviant. Això ha estat aix́ı, en part, per
la pròpia debilitat de la poĺıtica però, sobretot, pel caràcter canviant dels
objectius de la intervenció pública en matèria d’habitatge que s’exemplifica
en la contradicció inherent en aquesta poĺıtica definida alhora com a poĺıtica
social i com a poĺıtica econòmica.

Per aquest motiu, la situació de la poĺıtica d’habitatge l’any 2011 s’ha d’ana-
litzar tenint en compte l’actual situació de crisis econòmica però sense oblidar
que les principals ĺınies de la poĺıtica vigent són encara resultat del model
promogut a partir de l’any 2004, és a dir, en plena fase d’expansió econòmica.

Paradoxalment, és just a l’any 2007 -l’any que marca un canvi de tendència
en el cicle econòmic- quan s’aprova la Llei 18/2007, del dret a l’habitatge2,
just un any després de signar-se el Pacte Nacional per l’Habitatge 2007-2016
establint les bases d’un nou model de poĺıtica d’habitatge (també en el nivell
local)3. Ja abans, per mitjà de la figura dels Plans autonòmics, i amb la
important aportació econòmica dels plans estatals4, s’havien posat en fun-
cionament els principals instruments de l’actual model (ajuts subjectius al
pagament del lloguer, foment de l’HPO en règim de lloguer, ajuts a la reha-
bilitació d’edificis, borses d’habitatge de lloguer, etc.).

És també l’any 2007 quan l’habitatge apareix com el problema més impor-

2Modificada per la Llei 9/2011, de Promoció de l’Activitat Econòmica.
3El Pacte es va signar entre el Govern de la Generalitat, com a impulsor, altres ad-

ministracions (ajuntaments, consells comarcals, diputacions) i agents que participen en
el sector de l’habitatge (promotors amb ànim de lucre, cooperatives, fundacions, cons-
tructors, agents immobiliaris, fons d’inversió immobiliària, entitats sense ànim de lucre,
sindicats, col·legis professionals). En total, més de trenta entitats van subscriure el Pacte.
El Pacte és un document estratègic que recull compromisos i actuacions (fonamentalment
de caràcter públic) destinat a ser un acord marc i full de ruta per la poĺıtica d’habitatge.

4Pla Català per al Dret a l’Habitatge (Decret 454/2004) que regula per primer cop
aspectes clau en la poĺıtica d’habitatge dels anys següents, actualitzat un any després
per mitjà del decret 255/2005, que incorpora les novetats del Pla estatal 2005-2008 per
afavorir l’accés dels ciutadans a l’habitatge (Reial decret 801/2005). Paral·lelament al
Decret 454/2004 s’aprova també el Pla de Rehabilitació d’Habitatges de Catalunya (Decret
455/2004) que es mantindrà pràcticament inalterat fins a la seva inclusió Decret 13/2010
del Pla per al dret a l’habitatge del 2009-2012.
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tant a Catalunya5 consolidant-se en els llocs més alts de l’agenda poĺıtica de
tots els nivells de govern. El “problema de l’habitatge” en aquest peŕıode és
fonamentalment definit com un problema d’“accés” en el que es destaca la
població que resta exclosa del mercat de l’habitatge com a conseqüència de
l’elevat preu. Apareixen també altres problemàtiques relacionades com són
els casos d’assetjament immobiliari, la sobreocupació o l’infrahabitatge.

Aquesta situació definida llavors com de “crisi de l’habitatge” té el seu origen
tant en factors relacionats amb la demanda com, sobretot, amb l’oferta. Per
una banda, la situació demogràfica d’aquests anys contribueix a augmentar la
pressió de la demanda sobre el mercat de l’habitatge especialment en deter-
minats municipis i determinats segments del mercat. Ho fa fonamentalment
de tres formes. En primer lloc, la població de Catalunya experimenta un
fort creixement (un 7,6% d’increment únicament entre 2003 i 2007) sobretot
per l’aportació de la població procedent de l’estranger (entre el 2003 i 2007,
Catalunya incorpora 429.499 nous/ves ciutadans/es estrangers/res).

En segon lloc, l’augment de la demanda d’habitatge ve condicionat per l’ar-
ribada a l’edat d’emancipació de les cohorts de població més nombroses que
són resultat de l’anomenat baby boom de mitjans dels anys 1970.

En tercer lloc, els moviments residencials que s’esdevenen entre els propis
municipis provoquen un fort procés de redistribució de la població (sobretot
de tipus centre-perifèria al voltant de les principals ciutats) que transforma
l’estructura demogràfica de molts municipis i genera fortes pressions de de-
manda.

5Baròmetre de l’Opinió Pública 2007, Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat de
Catalunya, http://ceo.gencat.cat.
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Figura 4.1: Evolució dels habitatges acabats i preus de l’habitatge
lliure (E/m2).
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de Foment.

Per altra banda, paral·lelament a l’augment de la demanda es produeix una
forta expansió de l’oferta d’habitatge. Pel que fa a l’obra nova, la xifra
d’habitatges iniciats mostra una tendència creixent fins assolir el seu màxim
l’any 2006 on la xifra d’habitatges iniciats arriba als 88.000 anuals6. Entre
els anys 2004 i 2008 pràcticament es construeix un habitatge per cada nou
resident (423.420 nous habitatges i 550.759 nous residents). Pel que fa a les
transmissions d’habitatge el màxim arriba un any abans (2005) en el que es
produeixen més de 162.845 compravendes d’habitatge de les quals un 72%
corresponen a habitatges usats7.

Aquest increment de l’oferta conviu amb un fort i continuat augment dels

6Les dades sobre construcció d’habitatges provenen de la Secretaria d’Habitatge i Mi-
llora Urbana de la Generalitat de Catalunya.

7Les dades sobre transmissions patrimonials provenen del Ministeri de Foment del go-
vern espanyol, i provenen d’estad́ıstiques registrals.
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preus de l’habitatge en tots els segments convertint-se en l’element clau que
explica els nivells d’emergència que adquireix la crisis d’accessibilitat en el
debat poĺıtic i social sobre l’habitatge. A més, davant la manca d’oferta en
lloguer, els baixos nivells d’atur i, sobretot, els baixos tipus d’interès i els
criteris poc restrictius de concessió de crèdit, moltes famı́lies van adreçar-se
cap a la propietat, sovint, com s’ha posat manifest, en condicions de sobre
endeutament8.

Davant d’aquesta situació, la poĺıtica d’habitatge va dirigida, entre d’altres,
a crear una oferta d’habitatges de preu assequible (sobretot per a joves), a
fomentar el mercat del lloguer i l’ocupació d’habitatges vacants, a cofinançar
la rehabilitació privada, etc.

Ara bé, la situació que afronten els ajuntaments en relació a l’habitatge -aix́ı
com la situació dels propis ajuntaments- canvia radicalment a partir de finals
de 2007 i principis de 2008. Des del punt de vista demogràfic, es produeix
una relaxació dels factor que havien impulsat el creixement de la demanda
en el peŕıode anterior. Aix́ı, el creixement de la població entre 2008 i 2013
és sols del 2,4%. Novament, l’evolució de la població ve fonamentalment
determinada en termes agregats pel comportament del flux demogràfic entre
Catalunya i l’estranger. Tanmateix, l’increment de nous ciutadans estrangers
a Catalunya durant aquest peŕıode (50.687 persones) és clarament inferior
al ritme d’increment del peŕıode anterior9. També s’observa un refredament
en el volum de migracions internes entre els propis municipis catalans i, per
tant, una certa estabilització de la població.

Juntament amb el descens en el nombre de nous ciutadans estrangers, es
produeix un descens progressiu de la mida de les cohorts que accedeixen al
mercat de l’habitatge. Les noves generacions joves són cada cop menys nom-
broses i, per tant, la pressió que generen sobre el mercat immobiliari és cada
cop menor. Per contra, es manté l’augment continuat de persones grans,
producte de l’envelliment de la població esdevenint un repte cada cop més
present per les poĺıtiques d’habitatge (veure figura 4.2).

8Tant és aix́ı que l’import del crèdit hipotecari a les famı́lies per la compra d’habitatges
experimenta un augments propers al 25% anual entre 2004 i 2006.

9De fet, a partir de l’any 2009, el nombre d’immigrants procedents de l’estranger
pràcticament s’equilibra amb la xifra d’emigrants de resultes dels processos de retorn
als päısos d’origen. Aix́ı, com a resultat, l’any 2010 el saldo migratori amb l’estranger
aporta poc més de 5.500 persones, uns 10 cops menys que l’any 2008.
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Figura 4.2: Evolució del creixement natural i migratori a Catalu-
nya.
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moviment natural (INE).

Els principals canvis en el context socioeconòmic posterior a 2007 han de
buscar-se en els factors relacionats amb l’oferta d’habitatge que són els que
experimenten un canvi de tendència més acusat. L’indicador més evident és
la xifra de construcció de nou habitatge: mentre que la xifra d’habitatges
iniciats a l’any 2006 fou de 127.117, l’any 2012 s’inicien únicament 5.311
habitatges. La caiguda en el volum de compravendes genera en el territori
un volum molt elevat d’habitatge desocupat d’obra nova que no aconsegueix
comprador especialment en les zones que havien experimentat un major nivell
en la construcció d’habitatge nou durant l’etapa d’expansió -79.331 habitat-
ges per l’any 201210. Aquest fet contribueix a una reducció continuada dels
preus i un augment del temps necessari per vendre un habitatge.

Tanmateix, no tots els indicadors mostren una evolució negativa. Els tipus
d’interès baixos i la caiguda dels preus suposen una millora teòrica en in-
dicadors com l’esforç econòmic de les famı́lies en l’accés a l’habitatge o la

10Font: Secretaria d’habitatge i millora urbana. Generalitat de Catalunya.
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relació entre preu de l’habitatge i renda anual. En el pitjor moment de la
crisis d’accessibilitat a l’habitatge l’esforç econòmic teòric sense deduccions
(el percentatge d’ingressos que caldria dedicar al pagament d’un habitatge)
arriba a superar el 50% (40% amb deduccions), mentre que l’any 2013 es situa
en el 32,6% (32,6% amb deduccions). Igualment, la ratio entre salari anual
i la renda bruta disponible passa de 7,5 (2008) a 5,8 (2013)11. A més, les
dificultats de l’habitatge en propietat semblen estimular el desenvolupament
de l’habitatge de lloguer que per primer cop mostra un volum de contractes
per sobre del volum de transaccions. L’oferta d’habitatge en lloguer, tradi-
cionalment associada a habitatges antics situats en nuclis històrics, comença
a renovar-se i a diversificar-se per l’entrada en el mercat del lloguer de molts
habitatges que ja no troben sortida en el mercat de propietat.

En aquest context, la preocupació per l’habitatge perd pes entre les preo-
cupacions de la ciutadania, fins al punt de que sols un 1% el situa com el
principal problema a l’any 201312. Les tensions relacionades amb l’habitat-
ge passen a ser considerades en el marc de les manifestacions de la crisis.
Paral·lelament, però, guanyen visibilitat alguns aspectes concrets de la pro-
blemàtica residencial i molt especialment, les dificultats de pagament de les
hipoteques.

Ara bé, tot i aquesta poca presència, els desequilibris dels anys d’expansió
persisteixen, i fins i tot s’agreugen. La millora dels indicadors teòrics d’acces-
sibilitat no es tradueixen automàticament en una reducció de les necessitats
d’habitatge assequible ja que es produeix de forma paral·lela a la reducció de
la capacitat econòmica de les famı́lies a resultes de la crisis: descens salarial,
dificultat d’accés al crèdit i, sobretot, augment del nombre de persones atu-
rades que arriba al 23,8 l’any 201313.

A més, juntament amb aquest manteniment de problemes ja coneguts (pobla-
ció exclosa del mercat de l’habitatge, segregació social, deteriorament del parc
existent, etc.), apareixen amb força noves manifestacions de la problemàtica,
com són l’existència d’estocs d’habitatge sense acollida per part del mercat
(tant lliure com protegit), però sobretot, l’elevat nombre de desnonaments
de famı́lies amb dificultats per fer front al pagament de les rendes de lloguer
o a les quotes hipotecàries (entre 2007 i 2012 s’han iniciat en els jutjats un
total de 84.237 processos d’execució hipotecària). Aix́ı, el nucli en la pro-

11Font: Banc d’Espanya.
12Font: Baròmetre de l’Opinió Pública del Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat

de Catalunya.
13Font: Enquesta de Població Activa, Institut Nacional d’Estad́ıstica.
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blemàtica de l’habitatge passa de “l’accés” al “manteniment” dels habitatges.

Taula 4.1: El canvi de context en la poĺıtica local d’habitatge.
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3 El procés d’institucionalització de la po-

ĺıtica local d’habitatge

El peŕıode 2004-2011 pot definir-se com un peŕıode d’institucionalització de
la poĺıtica local d’habitatge. Durant aquests anys, l’habitatge assoleix una
presència rellevant i consolidada tant en l’agenda poĺıtica dels governs locals
com en el conjunt de poĺıtiques i serveis que aquests desenvolupen en els res-
pectius municipis. Aquesta institucionalització es concreta en elements com
una major visualització en l’organització poĺıtica dels ajuntaments, la creació
i consolidació d’estructures de gestió especialitzades amb recursos espećıfics
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o l’assumpció d’instruments de planificació, entre d’altres.

La institucionalització és producte de dos factors:

• Per una banda, arrel de la conjuntura socioeconòmica descrita en l’a-
partat anterior, augmenten les demandes i la pressió de la ciutadania
per a una major intervenció de les administracions públiques enfront
dels problemes d’accessibilitat econòmica aix́ı com d’altres situacions
considerades com a problemàtiques (la sobreocupació, l’infrahabitatge
o l’existència d’habitatges buits). Com a administracions més prope-
res als ciutadans, els ajuntaments no resten aliens a aquestes demandes.

• Per l’altra, el marc normatiu català i espanyol elaborat a partir de
2004 en l’àmbit de l’habitatge -però també en àmbits propers com l’ur-
banisme o la millora urbana- ha ampliat la capacitat d’actuació dels
municipis en el desenvolupament de la poĺıtica d’habitatge, ja sigui
posant a la seva disposició instruments nous, obrint vies per a la con-
certació de poĺıtiques o delegant atribucions.

En el procés d’institucionalització de la poĺıtica local d’habitatge poden
diferenciar-se com a mı́nim tres fases:

• Una primera fase de creació de les bases que pot situar-se entre 2004 i
2005

• Una etapa d’expansió de les poĺıtiques locals d’habitatge en els muni-
cipis (2006-2009)

• Una darrera fase d’estancament on els impactes de la crisi són evidents
(2010, en endavant)

Paradoxalment, la culminació del procés d’institucionalització acaba coinci-
dint amb un canvi de cicle econòmic que qüestiona i posa en crisi el model
de poĺıtica d’habitatge dissenyat per a fer front als reptes d’una conjuntura
d’expansió immobiliària.

El procés d’institucionalització de la poĺıtica local d’habitatge té almenys tres
caracteŕıstiques a destacar. En primer lloc, es desenvolupa amb una clara

163



orientació estratègica com posa de manifest la gran implantació dels Plans
Locals d’Habitatge com a instrument estratègic, integral i definidor de les
poĺıtiques municipals d’habitatge i com a document marc per a la concerta-
ció amb la Generalitat.

Segons les dades aportades pel Panel, l’any 2011 existien Plans Locals d’Ha-
bitatge (aprovats o en redacció) en 55 municipis de més de 10.000 habitants
(el 54,5% de casos). El major percentatge de PLH es troba de nou en els
municipis de més de 50.000 habitants tot i que l’augment d’aquests en un
any és notable, ja que en el 2011 un 76% de municipis en disposaven. En
els municipis entre 10.000 i 50.000 habitants la presència és menor (49%).
Són també els municipis majors de 50.000 habitants els que en declaren una
utilització més intensa des de l’àmbit tècnic (un 63% afirma que l’utilitza
amb una freqüència elevada davant del 19% que no l’utilitza mai). Entre la
resta de municipis la utilització és baixa: només el 23% afirma consultar el
PLH habitualment o amb molta freqüència davant del 28% que afirma que
no l’utilitza mai.

En segon lloc, la poĺıtica local d’habitatge aborda una definició integral de la
problemàtica d’habitatge i una orientació transversal dins de l’administració.
Això suposa una ampliació del catàleg de recursos habituals de les poĺıtiques
d’habitatge molt centrades històricament en la gestió de sòl i en la promoció
d’habitatge protegit (sobretot en règim de venda). La implicació en aspectes
com la rehabilitació, el control de l’ús del parc o la mediació en el mercat
privat de lloguer són exemples d’aquesta orientació que amplia l’àmbit d’ac-
tuació local més enllà de la definició estricte de les seves competències.

En tercer lloc, el model de poĺıtica local d’habitatge consolidat en aques-
ta etapa esdevé molt vinculat -i fins i tot, dependent- dels recursos i els
instruments autonòmics, per una banda, i de l’actuació dels agents privats,
per l’altra. La concertació (entre administracions públiques i entre agents
públics i privats) esdevé un instrument caracteŕıstic en la governança de les
poĺıtiques d’habitatge a nivell local.

A continuació s’analitzen diverses evidències d’aquesta institucionalització
de les poĺıtiques d’habitatge en els ens locals a partir, principalment, de les
dades del Panel de poĺıtiques públiques locals d’habitatge 2012.
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3.1 L’habitatge en l’estructura tècnica i poĺıtica
dels ajuntaments

Un primer indicador que mostra l’evidència d’aquesta institucionalització és
la presència de l’àmbit d’habitatge en el cartipàs municipal. L’existència de
regidories dedicades a l’habitatge (identificades a partir de l’aparició del con-
cepte “habitatge” en la denominació de la regidoria) permet valorar la volun-
tat del municipi de convertir l’habitatge en un àmbit estratègic de l’actuació
municipal. L’expansió de les regidories d’habitatge al territori es produeix
sobretot entre el mandat 2003-2007. En el mandat 2007-2011, només a la
prov́ıncia de Barcelona -de la que es disposa de dades per tots els municipis-
es passa de 44 a 78 regidories amb competències espećıfiques en matèria d’ha-
bitatge. Aquesta xifra es manté estable en el mandat 2011-2015 sent en els
municipis de major grandària poblacional on la presència d’aquestes regido-
ries és més habitual (veure taula 4.2).

Taula 4.2: Percentatge de municipis de Barcelona amb una regido-
ria d’habitatge segons mandat. [n=311]

Tram de població 2003-2007 2007-2011 2011-2015 

Menys de 5.000 habitants 5% 13% 9% 

Entre 5.000 i 20.000 habitants 18% 38% 42% 

Entre 20.000 i 50.000 habitants 40% 48% 52% 

Entre 50.000 i 10.000 habitants 17% 58% 58% 

Més de 100.000 hab. 100% 43% 71% 

Total 14% 25% 25% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les denominacions de dades del Servei de Govern

Local (Diputació de Barcelona).

Les dades del Panel mostren que un 87% dels municipis (majors de 10.000
habitants) disposen d’un regidor/a delegat amb competències espećıfiques en
matèria d’habitatge. En aquest cas, el Panel també permet incloure aquells
casos en què la paraula ‘habitatge’ no figura en la denominació de la regido-
ria però śı entre les seves responsabilitats. Tanmateix, només un 4,5% dels
ajuntaments disposa d’una regidoria dedicada exclusivament a l’habitatge.
En la major part dels casos, per tant, la competència d’habitatge apareix as-
sociada a d’altres com per exemple les d’urbanisme, territori, medi ambient
o joventut, per citar les que apareixen amb major freqüència.

Ara bé, on el procés d’institucionalització ha estat més evident, és en la
implantació, consolidació i/o potenciació d’estructures tècniques i adminis-

165



tratives de gestió especialitzades en habitatge i dotades de recursos materials
i humans espećıfics.

Segons les dades del Panel (figura 4.3), la major part dels municipis de Ca-
talunya disposaria d’algun àmbit de gestió especialitzat en habitatge. La
pràctica totalitat dels municipis majors de 20.000 habitants disposa d’aquest
tipus d’estructures (89%); en els municipis entre 10.000 i 20.000 habitants la
presència és menor però igualment elevada (56,5%).

Com a particularitats, apareixen dos tipus d’estructures molt caracteŕıstiques
de la poĺıtica local d’habitatge: les societats municipals i les oficines de pres-
tació de serveis d’habitatge.

Figura 4.3: Percentatge d’ajuntaments segons estructures de gestió
d’habitatge. [n=101]
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Panel d’Habitatge 2012.

En relació a les primeres, les poĺıtiques locals d’habitatge han estat un àmbit
particularment procliu per a la creació de societats municipals com a ens
instrumentals de gestió amb la finalitat principal de realitzar actuacions de
promoció i gestió d’habitatge protegit. Són estructures que apareixen vin-
culades sovint a altres àmbits d’actuació municipal com són l’urbanisme, la
gestió de sòl o la millora urbana.
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El 32,7 % dels municipis entrevistats disposava d’una societat municipal de-
dicada parcialment o integra a l’habitatge14, si bé es tracta d’estructures
particularment freqüents en municipis grans i mitjans. Aix́ı, el 100% dels
municipis majors de 100.000 i el 77% dels d’entre 50.000 i 100.000 habi-
tants disposava l’any 2011 d’una societat municipal amb l’habitatge com a
un dels seus objectius. Com mostra el Panel, les societats municipals són
l’instrument hegemònic per a la promoció local d’habitatge de protecció ofi-
cial (HPO, en endavant).

Mentre que l’existència de les societats municipals dedicades a l’habitatge
no es pot considerar com a una novetat, śı que ho és, en canvi, l’aparició
d’estructures dedicades a la prestació de serveis a la ciutadania en matèria
d’habitatge creades de forma concertada entre la Generalitat i els municipis
per a la gestió en el territori dels ajuts i programes existents als diferents
plans autonòmics d’habitatge15. El manteniment d’aquestes estructures és
conjunt entre la Generalitat i els municipis sota una fórmula d’encomana de
gestió en la que el finançament final és condicional al volum de tramitació
efectuada per l’ens local.

Les primeres estructures de prestació de serveis apareixen l’any 2005 i es
limiten a municipis grans i amb experiència prèvia en la gestió de serveis
d’habitatge, aix́ı com a Consells Comarcals. La fase d’expansió en el territo-
ri es produeix entre 2007 i 2008 amb la implantació en municipis cada cop més
petits i sense experiència prèvia en la prestació de serveis d’habitatge. Inici-
alment, van aparèixer en el territori diversos tipus d’estructures concertades
de prestació de serveis d’habitatge que reflectien la divisió de responsabilitats
en aquesta matèria entre diferents organismes de la Generalitat (Secretaria
d’Habitatge, ADIGSA i Secretaria de Joventut). Aix́ı, conviuen formalment
al mateix temps en el territori amb major o menor grau d’integració “Oficines
d’Habitatge”16, “Borses de mediació per al lloguer social” (Borses Socials)17

14Aquest percentatge augmentaria fins el 42% si només es tinguessin en compte els
municipis que disposen d’estructures administratives de gestió.

15Les primeres referències apareixen al decret 454/2004, Pla català de l’habitatge 2004
- 2007 i al decret 455/2004 del Pla de rehabilitació de Catalunya.

16Concertades amb la Secretaria d’Habitatge del Departament de Medi Ambient i Habi-
tatge (denominació vigent fins a 2011). Oferien fonamentalment serveis de rehabilitació i
control de l’habitabilitat. En l’actual legislatura, les seves funcions pertanyen a l’Agència
de l’Habitatge de Catalunya i a la Secretaria d’habitatge i Millora Urbana.

17Concertades amb l’empresa ADIGSA, actualment, inclosa en l’Agència Catalana de
l’Habitatge. Oferien serveis en l’àmbit de la gestió d’ajuts a l’allotjament i mobilització
del parc vacant per mitjà de la mediació en el mercat privat de lloguer.
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i “Borses de lloguer jove”18.

Partint d’aquesta fragmentació inicial, s’ha prodüıt una progressiva integra-
ció de les diferents estructures sota un model de finestreta única amb vocació
d’agrupar en un sol punt els serveis i la informació en relació a l’habitat-
ge. Això suposa unificar diferents estructures de tipus concertat però també,
integrar al catàleg serveis en matèria d’habitatge que s’ofereixen des del mu-
nicipi. Són les conegudes com a “Oficines Locals d’Habitatge”19.

De resultes d’aquests processos, el 62% dels municipis de l’enquesta disposa
d’algun conveni amb la Generalitat per a la prestació de serveis d’habitatge.
La major part (el 45% del total de municipis) són Oficines Locals d’Habitat-
ge (finestretes úniques) (55%), un 11% són exclusivament Borses de Lloguer,
ja sigui jove o social i un 2% són exclusivament Oficines d’Habitatge. Cal
tenir en compte, a més, l’existència de Punts d’informació o altres formes
no concertades amb la Generalitat. El 92% dels municipis majors de 50.000
habitants, i el 65% dels d’entre 20.000 i 50.000 habitants disposaven el 2011
d’una estructura conveniada.

Tot i que en el seu origen està vinculat a la gestió de programes i serveis
de la Generalitat, aquestes estructures han esdevingut una plataforma pel
desenvolupament d’actuacions dels propis municipis en matèria de serveis
d’habitatge, ja sigui com a programes autònoms o complementaris als serveis
reglats de caràcter autonòmic.

3.2 Els recursos de la poĺıtica local d’habitatge

Juntament amb regidories i estructures de gestió, la institucionalització és
visible també en l’augment de la dotació de recursos de tot tipus.

En primer lloc, segons les dades del Panel, el 84% de municipis de Catalunya
disposa de personal dedicat a l’àmbit d’habitatge. La totalitat de municipis

18Concertades amb la Secretaria de Joventut del Departament d’Acció Social i Ciuta-
dania (denominació vigent fins a 2011). Ofereixen serveis similars als de les borses socials
però espećıficament per a persones joves.

19A partir de 2012, es modifiquen els convenis entre Generalitat i els Ajuntaments,
entre d’altres punts, reconeixent i estenent la figura dels punts d’informació d’habitatge
i integrant les borses de lloguer joves a les borses de lloguer social. Veure, “Elements
de disseny per a la implantació d’una Oficina local d’habitatge”, Document de treball.
Barcelona: Diputació de Barcelona, 2008.

168



amb estructures de gestió, ja siguin societats municipals, oficines locals d’ha-
bitatges o serveis municipals propis disposen de personal dedicat a l’àmbit
de l’habitatge. En quant als municipis sense estructures de gestió en l’àmbit
d’habitatge un 45% disposen de personal.

Pel que fa al volum actual dels recursos humans, de manera global hi ha 447
treballadors dedicats a l’àmbit d’habitatge entre els municipis de Catalunya
que han participat en l’estudi. La taula 4.3 resumeix la mitjana de treba-
lladors en l’àmbit d’habitatge tant per tota Catalunya com per les variables
sobre grandària poblacional i existència d’estructures de gestió. Es tracta
d’estructures relativament petites en comparació amb altres poĺıtiques muni-
cipals. També és baix el nivell de funcionarització d’aquestes plantilles: del
total de treballadors de Catalunya dedicats a l’habitatge, el 19% són funcio-
naris.

Taula 4.3: Mitjana de treballadors en l’àmbit d’habitatge de Ca-
talunya, segons tram de població i segons estructures de gestió
tècniques existents. [n=100]

Número de 

municipis 

Mitjana de 

treballadors 
Desviació típica 

Trams de 

població 

De 10 a 20.000 habitants 46 2,15 1,75 

De 20 a 50.000 habitants 33 3,58 2,56 

De 50 a 100.000 habitants 13 7,77 6,23 

Més de 100.000 habitants 8 16,13 12,90 

Estructures 

organitzatives 

Sense estructura 29 1,24 1,78 

Amb estructures de gestió* 38 3,31 1,94 

Amb Societats Municipals 33 8,64 8,52 

        Catalunya 100 4,47 5,93 

* Qualsevol estructura de gestió que no sigui una societat municipal.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Panel d’Habitatge 2012.

En la taula 4.3 s’observa que els municipis majors de 100.000 habitants i
aquells que disposen de societats municipals dedicades a temes d’habitatge
disposen de mitjana d’un major nombre de professionals que la resta de ca-
tegories (16,13 i 8,64 respectivament) tot i que amb una major dispersió.

En segon lloc, la institucionalització és també perceptible en la disponibilitat
de recursos econòmics. La major implicació dels ens locals en matèria de
poĺıtica d’habitatge ha tingut un evident impacte a nivell de recursos dedi-
cats -però també obtinguts- per l’activitat relacionada amb l’habitatge. Les
dades procedents de les liquidacions anuals dels municipis mostren -fins a
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2009- un augment generalitzat de la despesa imputada en la funció “Urba-
nisme i Habitatge” en tots els grups de municipis però particularment entre
els municipis amb més població (més de 50.000 habitants). Ara bé, en els
darrers anys aquesta tendència s’inverteix iniciant-se una evident reducció de
la despesa destinada a aquesta finalitat. La figura 4.4 es mostra la evolució
de la despesa mitjana per ciutadà20.

Figura 4.4: Evolució de la despesa mitjana en habitatge dels mu-
nicipis del Panel d’Habitatge 2012 (Euros/habitant. [n=101]
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de les liquidacions d’ens locals publicades

pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. Dades procedents de la funció 43

fins a 2009 i del programa 15 exceptuant el grup de programa 155 pels anys 2010 i 2011.

Dades totals deflactades segons IPC acumulat extret de la web de l’INE a desembre de

cada any.

Finalment, les administracions locals també s’han anat dotant d’altres re-
cursos necessaris per tal de desenvolupar les poĺıtiques locals d’habitatge,
especialment en relació al sòl. En aquesta ĺınia, segons les dades del Panel
(veure figura 4.5), un 82% preveu reserves per a HPO en sòl urbanitzable
delimitat; un 66% disposa de sòl de titularitat municipal qualificat per HPO;
o un 55% disposa de sòl destinat a habitatge dotacional.

20En l’Annex es pot consultar també la taxa interanual de variació de la despesa total
en habitatge (figura 4.10 de la pàgina 197).
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Figura 4.5: Percentatge d’ajuntaments que disposen dels següents
recursos relacionats amb la gestió de sòl per habitatge protegit.
[n=100]
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Panel d’Habitatge 2012.

4 La diversitat de poĺıtiques locals d’ha-

bitatge

Les dades del Panel mostren com existeix un elevat nivell de diversitat en la
forma en com els municipis entenen i desenvolupen les poĺıtiques d’habitatge.
No existeix un únic model de poĺıtica d’habitatge com a realitat homogènia
sinó una pluralitat de poĺıtiques locals d’habitatge que s’ajusten a la pro-
blemàtica, als recursos i a la voluntat poĺıtica de cada municipi.

Aquest fet es relaciona amb la indeterminació del marc competencial de les
poĺıtiques locals d’habitatge. L’actuació dels ens locals en aquesta matèria no
és resultat d’un catàleg tancat de competències d’exercici obligatori i exclu-
siu, sinó de l’existència d’un seguit d’atribucions, funcions i instruments de
caràcter facultatiu que els municipis poden exercir en l’àmbit de l’habitatge.
Aquest tractament provoca un fort caràcter discrecional en l’execució de
les diferents atribucions i funcions. És a dir, a diferència d’altres poĺıtiques
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sectorials, tant el contingut com la intensitat de la poĺıtica local d’habitatge
de cadascun dels municipis no és tant fruit d’un mandat competencial clar
sinó fonamentalment de la voluntat dels municipis d’actuar i de fer-ho d’una
determinada manera.

En les actuacions que els municipis desenvolupen en la seva poĺıtica local
d’habitatge s’hi combinen competències formals de caràcter obligatori (com
la gestió de sòl o la potestat urbańıstica), instruments de caràcter reglat21

(registre únic de sol·licitants d’HPO), actuacions concertades amb altres ad-
ministracions (borses de lloguer, tramitació d’ajuts a la rehabilitació, etc.),
actuacions reglades però d’exercici potestatiu (promoció d’HPO) o actuacions
no reglades fruit de l’autonomia municipal (com la mediació en comunitats
de vëıns).

Amb l’objectiu d’estructurar, resumir i fer comprensible aquesta diversitat
en la poĺıtica local d’habitatge, es proposa un exercici de construcció de tipo-
logies o models per tal d’agrupar municipis de similars caracteŕıstiques. La
construcció de les tipologies parteix de cinc variables considerades com a ex-
plicatives de les diferències en la implementació de poĺıtiques sectorials i que
mostren una correlació positiva entre elles: la grandària poblacional, l’àmbit
geogràfic, els recursos humans, les estructures de gestió tècnica i l’adscripció
a xarxes. A la taula 4.4 es poden consultar les caracteŕıstiques predominants
de cada model segons les variables incloses en l’anàlisi de classificació i d’al-
tres utilitzades per a la definició final dels grups.

En concret, s’ha utilitzat la tècnica de l’anàlisi de correspondències múltiples
(ACM) per a condensar la informació en tres noves variables o dimensions
que explicaran la diversitat de models de gestió. Posteriorment, s’ha utilitzat
un anàlisi de classificació22 (ACL) com a mètode d’agrupació de municipis
que comparteixin unes caracteŕıstiques comunes formant grups homogenis
internament i significativament diferenciats entre śı. Aquest procés crea una
nova variable tipològica que permet classificar a cadascun dels municipis en
un model o un altre. Això permet incidir en els diferents perfils, dotant-los
de significat al creuar-los amb les pròpies variables utilitzades en l’anàlisi per
tal de veure’n les caracteŕıstiques principals23.

L’aplicació d’aquestes tècniques permet concloure que existeixen tres mo-

21Actuacions el contingut de les quals ve regulat per la normativa autonòmica o estatal.
22S’ha utilitzat l’anàlisi de classificació jeràrquica amb el mètode Ward i la distància

euclidiana al quadrat.
23Les variables desenvolupades en l’ATC es troben a l’Annex.
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dels teòrics que articulen una gran part de la diversitat observada en la
forma en com els municipis pensen i desenvolupen la seva poĺıtica d’habi-
tatge. Els municipis que pertanyen a cadascun dels models es diferencien
en aspectes com l’àmbit simbòlic-discursiu de la poĺıtica (objectius i preocu-
pacions), el nivell d’acord poĺıtic, el tipus actuacions a la que destinen més
recursos (en quant a personal i hores de dedicació), la participació en xarxes
o el nombre de treballadors. Ara bé, per sobre d’aquestes, la variable que
millor explica les diferències entre municipis és el tipus d’estructura de gestió
encarregada de la poĺıtica local d’habitatge.

Taula 4.4: Resum dels models de gestió de les poĺıtiques d’habitat-
ge identificats

Model 1: Competències pròpies Model 2: Concertat Model 3: HPO 

Nivell 
d’institucionalització  

Baix Alt  Molt alt 

Existència d’un 
acord polític1 

Baix (26%) Alt (65%) Alt (67%) 

Estructura 
poblacional i 

geogràfica 

Municipis  ≤ 20.000 habitants 
(67%) 
Situats  bàsicament a Barcelona  
(60%) i a Tarragona (30%) 

Municipis ≤ 50.000 habitants 
(100%) 
Situats  bàsicament a Barcelona  
(66%) i a Girona (23%) 

Municipis  ≥ 50.000 habitants (56%) 
Situats  majoritàriament a la província 
de Barcelona (83%) 

Recursos humans 

Pocs treballadors amb dedicació 
a  temes d’habitatge (54%) i un 
nombre màxim de 3 treballadors 
(37%) 

Tots disposen de treballadors 
(100%)  amb un màxim de 6  

Tots disposen de treballadors (100%) i 
la majoria en disposa de 7 o més (53%) 

Xarxes de suport 
Sense xarxes vinculades a 
habitatge (93%) 

La majoria amb xarxes vinculades 
a habitatge (51%) 

Amb xarxes vinculades a habitatge 
(83%) 

Estructures de gestió Sense OTA pròpia (97%) 
Amb OTA concertada (OLH, OH, 
Borsa, o similar) (97%)  

Societat Municipal (89%) 

Planificació  Pla Local habitatge (30%)  Pla Local habitatge (63%)  Pla Local habitatge (67%)  

Preocupacions2 

Dificultats per desenvolupar el 
planejament  (53,3%) 
Les persones sense llar (53,3%) 
Situació del sector (46,7%), 
Mal estat dels edificis (46,7%) 

Manteniment dels serveis 
(68,6%)  
Pagaments dels lloguers (65,7%)  
El preu de l’habitatge (62,9%)  
Persones sense llar (62,9%) 
Mal estat dels edificis (62,9)  

Pagaments dels lloguers (78%)   
Manteniment dels serveis (72,2%) 
Promoció i comercialització d’hpo (70%)  
El preu de l’habitatge (70%) 

Valoració dels 
àmbits més actius3 

Gestió de sòl i urbanisme 
(43,3%) 
Tramitació d’ajuts a 
l’allotjament (13%) 
Atenció al ciutadà (10%) 

Tramitació d’ajuts a l’allotjament 
(37,1%) 
Atenció al ciutadà (20%) 
Foment lloguer i mobilització 
parc desocupat (14,3%) 

Tramitació d’ajuts a l’allotjament (27%)  
Promoció i gestió d’HPO (20%) 
Foment lloguer (19,4%) 
Gestió del parc públic (11,1%) 

Tipologia de les 
actuacions més 

realitzades (índex 
d’intensitat) 4 

Competències pròpies (51%)  

Competències pròpies (45%) 
Polítiques autonòmiques (50%) 
HPO (50%) 
Autonomia local i innovació 
(31%) 

HPO (66%) 
Polítiques autonòmiques (68%) 
Competències pròpies (58%) 

 

1. El percentatge indica el grau d’acord, alt o molt alt, en relació amb la frase: “Hi ha
un acord poĺıtic d’àmbit local que dóna continüıtat a la poĺıtica en habitatge”.
2. El percentatge indica els municipis que afirmen tenir una preocupació alta o molt alta.
3. El percentatge indica els municipis que assenyalen aquest àmbit en primera opció.
4. Veure nota metodològica al següent gràfic.

Elaboració pròpia a partir de les dades del Panel d’Habitatge 2012.

A continuació es pot veure la figura 4.6 amb l’́ındex d’intensitat aplicat a
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cada model. L’́ındex es defineix com la mitjana del percentatge d’actuacions
de cada tipologia que els municipis realitzen. Es construeix, primerament,
a partir d’una classificació d’actuacions en matèria de poĺıtica d’habitatge
en 6 grups (segons es descriu en la taula 4.10 de la pàgina 194 de l’annex).
Seguidament es calcula la mitjana del percentatge d’actuacions que els mu-
nicipis realitzen sobre totes les possibles en cada tipologia. Un valor elevat
indica que són actuacions molt desenvolupades pels municipis pertanyents a
un determinat model. Un nombre baix per contra, indica que són actuacions
poc presents en l’activitat d’aquests municipis.

Figura 4.6: Índex d’intensitat en l’exercici de les actuacions. Per-
centatge de municipis segons models. [n=101]
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Panel d’Habitatge 2012.

El primer model de poĺıtica local d’habitatge està basat en l’exercici de com-
petències obligatòries de caràcter propi (Model de competències pròpies).
Es tracta de municipis amb un baix nivell d’institucionalització de la poĺıtica
d’habitatge com a àmbit autònom en el marc de l’actuació municipal. La
poĺıtica d’habitatge s’entén fonamentalment com un àmbit vinculat a l’acti-
vitat urbańıstica, la gestió de sòl, la disciplina urbańıstica i el control de l’ha-
bitabilitat. El nivell d’acord poĺıtic per al desenvolupament de les poĺıtiques
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locals d’habitatge és valorat com a baix: el 74% es mostra en desacord amb
l’afirmació “Hi ha un acord poĺıtic d’àmbit local que dóna continüıtat a la
poĺıtica en habitatge” i un 67% amb la idea que “els reptes més importants
que planteja l’habitatge estan inclosos a l’agenda poĺıtica”.

Es composa fonamentalment de municipis petits (menors de 20.000 habi-
tants) situats majoritàriament a Barcelona i Tarragona. El seu nivell d’im-
bricació en xarxes de suport, cooperació i coordinació és baix. Ara bé, la
principal caracteŕıstica que defineix aquests municipis és la manca d’una
estructura de gestió especialitzada en habitatge i el baix nombre de profes-
sionals dedicats ı́ntegrament a l’habitatge, juntament amb baixos nivells de
xarxes de suport i de recursos humans.

Al no disposar d’estructures espećıfiques, les actuacions en matèria d’habi-
tatge i la relació amb el ciutadà es desenvolupa per mitjà de les oficines de
serveis socials, els serveis tècnics municipals o la Oficina d’Atenció al Ciutadà.

Entre les preocupacions relacionades amb l’habitatge destaquen elements com
les dificultats per a desenvolupar el planejament, les persones sense llar, el
mal estat dels edificis o la situació del sector de la construcció. L’àmbit d’ac-
tuació més actiu és el de la gestió de sòl i urbanisme (el 43,3% el defineix com
l’àmbit més actiu). A molta distància apareixen àmbits la tramitació d’ajuts
a l’allotjament, l’atenció al ciutadà, aix́ı com el control de l’habitabilitat o
l’allotjament de persones amb risc d’exclusió social. En relació a l’exercici
d’actuacions concretes, el nivell més alt d’activitat es detecta en aquelles ac-
tuacions resultat de competències pròpies on mantenen un nivell d’activitat
similar al de la resta de municipis.

L’èmfasi del segon model identificat (model concertat) es situa en la pres-
tació de serveis d’habitatge a la ciutadania de forma concertada amb la Ge-
neralitat de Catalunya. Correspon a aquells municipis que disposen d’una
estructura de gestió especialitzada en habitatge, diferent d’una societat muni-
cipal. El nivell d’institucionalització, per tant, es pot considerar alt aix́ı com
l’acord poĺıtic en relació a les poĺıtiques d’habitatge. El composen municipis
de fins a 50.000 habitants situats principalment a les comarques de Barcelo-
na i Girona. La totalitat disposa de professionals dedicats espećıficament a
l’habitatge amb grups que conformen estructures mitjanes (màxim de 6 tre-
balladors). L’existència d’instruments de planificació (PLH) és majoritària
en aquest grup, aix́ı com també la participació en xarxes/associacions vincu-
lades a la gestió de les poĺıtiques d’habitatge.
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Pel que fa a les estructures de gestió, els municipis amb estructures de gestió
especialitzades en habitatge, diferents d’una societat municipal, predominen
en aquest grup24. Es tracta fonamentalment de municipis que disposen d’una
oficina de prestació de serveis concertada amb la Generalitat de Catalunya
(oficina d’habitatge, borsa de lloguer, etc.). En aquests casos, tant les pre-
ocupacions com les actuacions més actives corresponen als àmbits de treball
d’aquestes estructures: tramitació d’ajuts, atenció al ciutadà i foment de la
rehabilitació. Aix́ı, el nucli de l’activitat dels municipis en aquest model es
concentra en la realització de funcions d’informació, tramitació i seguiment
d’ajuts i serveis de titularitat autonòmica, i en la gestió de borses de lloguer.

Finalment, el tercer model (model HPO) correspon a la poĺıtica basada en
la promoció i gestió d’habitatge protegit. És el grup on el nivell d’institu-
cionalització es pot considerar com el més elevat aix́ı com el nivell d’acord
poĺıtic en relació a les poĺıtiques d’habitatge (el 67% considera que el grau
d’acord és alt). El conformen municipis grans, de més de 50.000 habitants,
localitzats a la prov́ıncia de Barcelona. Tots ells disposen de treballadors
espećıficament dedicats a l’habitatge inserits en estructures nombroses (la
majoria disposa de més de 7 treballadors). Es tracta dels municipis on és
més freqüent l’existència d’instruments de planificació i l’existència de xarxes
de suport vinculades a l’habitatge. Són municipis que gestionen les poĺıtiques
d’habitatge per mitjà de societats municipals.

De fet, es tracta d’un model complementari a l’anterior en tant que tots els
ajuntaments que promocionen i gestionen HPO disposen també d’un estruc-
tura concertada de prestació de serveis d’habitatge. Aix́ı, a les preocupacions
i actuacions més actives incorporen a les del model anterior (en tant que la
majoria disposa també de serveis concertats) la promoció, gestió i comer-
cialització de l’HPO. Es tracta per tant dels ajuntaments amb una major
implicació en matèria d’habitatge i amb un catàleg d’instruments més ex-
tens.

24A més, també conformen aquest model, un grup de municipis amb societats municipals
però amb una grandària poblacional relativament petita (que al seu torn també actuen
com a OLH).
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5 Impacte de la crisi: cap a un canvi de

paradigma?

Les dades del Panel de poĺıtiques públiques locals d’habitatge 2012 plantegen
una situació contradictòria. Per una banda, són moltes les evidències sobre
la culminació i la maduresa del procés d’institucionalització de les poĺıtiques
locals d’habitatge en l’àmbit de treball dels ajuntaments; per l’altra, es de-
tecten indicis de que l’actual conjuntura econòmica està suposant canvis de
fons en la definició i el desenvolupament de les poĺıtiques locals d’habitatge.

Les conseqüències del nou escenari generat per la crisi són particularment evi-
dents en l’impacte sobre els recursos i sobre les estructures de les poĺıtiques
locals d’habitatge. En termes generals es detecta una restricció en la dispo-
nibilitat de recursos. Aquesta restricció de recursos prové, en primer lloc, de
la situació econòmica que travessen els propis ajuntaments catalans. Men-
tre que el peŕıode 2004-2008 s’havia caracteritzat per un creixement de la
capacitat econòmica dels ajuntaments, l’escenari posterior a 2007, ha ge-
nerat tensions en les hisendes locals tant a resultes de la disminució dels
ingressos corrents com d’aquells relacionats directament amb l’habitatge i la
gestió de sòl. A la reducció de la disponibilitat de recursos propis cal afegir
la reducció en les transferències condicionades de la Generalitat de Catalu-
nya per al manteniment de les estructures, la menor dotació econòmica dels
instruments i programes de la poĺıtica d’habitatge i les dificultats per cap-
tar finançament privat i establir acords de concertació amb operadors privats.

Com a principals indicadors, el 34,7% dels municipis de l’estudi van reduir
el pressupost destinat a les poĺıtiques d’habitatge durant 2011, respecte del
de 2010, i un 27,7% va disminuir el nombre de treballadors. Igualment, un
elevat percentatge dels municipis (59,4%) es mostra preocupat o molt preo-
cupat pel manteniment dels serveis d’habitatge del municipi esdevenint, de
fet, el tercer factor de major preocupació al mateix nivell que la situació de
les persones sense llar i per sobre d’aspectes com l’estat dels edificis, el preu
de l’habitatge, l’habitatge buit o el pagament d’hipoteques.

La restricció de recursos ha estat especialment acusada en el cas dels mu-
nicipis del model 3 (HPO) durant el 2011 i, en menor mesura, del model 2
(poĺıtica concertada): un 56% ha redüıt pressupost i un 47% ho ha fet en
personal, i la preocupació per la continüıtat del servei apareix entre les tres
primeres preocupacions en el 72,2% dels entrevistats d’aquest model.
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Taula 4.5: Percentatge d’ajuntaments segons l’impacte de la crisi
sobre les estructures d’habitatge, segons models. [n=101]

Model 1: 

Competències 

pròpies 

Model 2: 

Concertat 

Model 3:        

HPO 
Total 

Reducció del nombre 

de treballadors 
26% 9,0% 47,0% 27,7% 

Reducció de 

pressupost 
23,3% 23,0% 56,0% 34,7% 

Preocupació per la 

continuïtat dels serveis 
33,3% 69,0% 72,2% 59,4% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Panel d’Habitatge 2012.

A més de l’impacte sobre les estructures, la crisi ha afectat també el funcio-
nament de determinats instruments de la poĺıtica d’habitatge. Un exemple
pot trobar-se en la situació de l’habitatge de protecció oficial on conflueixen
dificultats de comercialització de les promocions existents (en especial, les
de venda), la manca de finançament o l’augment de la morositat entre els
llogaters d’habitatges públics protegits.

El cicle de promoció ha fet que molts ajuntaments que havien iniciat les pro-
mocions durant l’etapa d’expansió econòmica l’acabessin ja en plena situació
de crisi. Aix́ı, el 42% dels municipis de Catalunya disposava de promocions
d’habitatge protegit acabades o en construcció durant el 2011. La xifra aug-
menta a 87,5% en el cas dels municipis majors de 100.000 habitants i a 63,6%
en el cas de municipis amb societats municipals. Entre aquests, la situació
més complicada es troba en el 35% que disposa d’una promoció destinada
a la venda en règim especial o general. Però sobretot en el 21,4% amb una
promoció destinada a la venda de preu concertat (amb un preu més elevat)25.

Les evidències d’aquesta dif́ıcil situació són diverses:

• La promoció i comercialització d’HPO es situa com la principal preo-
cupació entre els municipis que disposen d’una societat municipal (el
70% dels municipis està preocupat o molt preocupat).

25Els diferents règims de protecció marquen el preu màxim de venda dels habitatges, els
ingressos màxims del demandants i els ajuts per a la promoció. Entre els diferents règims,
l’especial és el de menor preu i el de preu concertat de major preu.
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• El 73,7% dels que havien comercialitzat alguna promoció durant el 2011
havien rebaixat el preu respecte el màxim permès. El 52,6% havia can-
viat el règim de tinença per facilitar la comercialització (de la venda
cap al lloguer o al lloguer amb opció de compra).

• Respecte a les causes, un 51% dels municipis de Catalunya creuen que
“les restriccions en l’accés al finançament per part de les entitats finan-
ceres” és el principal factor que condiciona la venda d’HPO. A força
distància, un 23% dels municipis destaquen la baixa solvència dels ciu-
tadans que hi volen accedir.

• Pel que fa al lloguer, s’assenyala d’una banda els “procediments poc
àgils en l’adjudicació dels habitatges de lloguer” (34%) i de l’altra la
“renda no competitiva respecte al mercat privat” (32%).

Figura 4.7: Evolució de les borses de lloguer. Variació dels següents
elements en els municipis amb borses de lloguers [n=67]

68,7% 

62,7% 

47,8% 

38,8% 

9% 

13,4% 

10,4% 

6,0% 

7,5% 

37,3% 

92,5% 

80,6% 

17,9% 

26,9% 

46,3% 

53,7% 

53,7% 

6% 

19,4% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Sol·licituds de demandants d’habitatge a les 
borses 

Sol·licituds de propietaris per a llogar els seus 
habitatges per mitjà de la borsa 

Incidències relacionades amb impagaments 

Temps d’espera dels habitatges abans de ser 
llogats 

Diferència entre el preu de la borsa i el preu de 
mercat 

Solvència dels demandants  

Preus dels lloguers  

Percentatge d'ajuntaments 

Augmenten Disminueixen Es mantenen igual 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Panel d’Habitatge 2012.
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La nova situació econòmica ha alterat també el funcionament de les borses
de lloguer. Per una banda, han experimentat un augment de les sol·licituds
tant per part dels propietaris com dels demandants de lloguer (els dos fac-
tors augmenten un 62,7% i un 68,7% respectivament) i una davallada en el
preu dels habitatges que ofereixen (en el 80,6% de les borses). Ara bé, per
l’altra, han augmentat les dificultats per a fer coincidir l’oferta i la demanda,
sobretot com a conseqüència de la manca de solvència entre els demandants
que acudeixen a les borses (que disminueix en el 92,5% dels casos). També
és significatiu l’augment en les incidències relacionades amb impagaments
(en el 47,8% dels casos) o la tendència a reduir el diferencial entre el preu
dels habitatges de la borsa i els del mercat privat com a conseqüència de la
davallada de preus en aquest darrer.

Ara bé, l’impacte de la nova conjuntura econòmica no es limita a la restric-
ció de recursos. La crisi ha suposat també una transformació en la pròpia
agenda poĺıtica dels governs locals per mitjà de canvis en la percepció de
les problemàtiques relacionades amb l’habitatge. Per una banda, algunes
de les preocupacions que havien adquirit un fort protagonisme en els anys
anteriors a la crisi es situen avui entre les qüestions que menys preocupació
generen entre els ajuntaments de Catalunya. Es tracta de qüestions com
la sobreocupació (només un 30,7% es mostra preocupat o molt preocupat),
l’infrahabitatge (25,7%), la manca de sòl (19,8%), el barraquisme (13,9%) o
l’assetjament immobiliari (16,8%).

Per l’altra, guanyen protagonisme noves preocupacions fins al moment resi-
duals, sobretot vinculades als impactes socials de la crisi, com per exemple
l’elevada preocupació per la situació de les persones sense llar: Tot i que es
tracta d’una problemàtica que tradicionalment no s’havia tractat des de la
poĺıtica d’habitatge, la situació dels sense sostre suscita una preocupació alta
o molt alta en el 59,4% dels entrevistats. Ara bé, l’element més significatiu en
relació a la percepció de les problemàtiques és la irrupció de les dificultats en
el pagament de les hipoteques com un tema central en la poĺıtica local d’ha-
bitatge: un 45,5% dels municipis es mostra preocupat o molt preocupat pel
pagament de les hipoteques; un 27% l’esmenta com un dels quatre primers
objectius de la poĺıtica local d’habitatge; un 54% havia establert contactes
o acords amb algun agent per a abordar el tema (Ofideute, bancs, etc.); un
28% considera que és l’àmbit amb major dèficit i necessitat d’informació (el
més elevat ja sigui com a primera opció, com entre les quatre primeres opci-
ons, 43,6%).

Aquesta preocupació ha portat als ajuntament a implementar actuacions en
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relació a aquest problema. En l’àmbit institucional, un 30% dels ajunta-
ments entrevistats declara haver aprovat durant 2011 algun tipus de decla-
ració poĺıtica per part del Ple municipal relativa als desnonaments per impa-
gament d’hipoteques. En l’àmbit operatiu, un 50,5% dels municipis afirma
oferir algun servei adreçat als ciutadans amb problemes d’impagament d’hi-
poteques (el 87,5% en el cas de municipis de més de 100.000 habitants). En la
major part dels casos es traca d’actuacions centrades en l’ “orientació bàsica”
(78,4%) o la “derivació cap a l’Ofideute de la Generalitat”26 (60,8%). Només
un 33,3% realitza accions de mediació amb les entitats i només un 29,4%
intervé en el reallotjament de les persones implicades27.

També resulta rellevant tenir en compte que un 54% dels municipis havien
realitzat contactes amb agents per problemes relacionats amb el sobre en-
deutament. D’aquests, un 64,8% ho van fer amb l’Ofideute, un 66,7% amb
“entitats dedicades a la protecció o assistència social” i un 40,7% amb enti-
tats financeres. És en aquest punt on les diferències en funció de la població
i del model de poĺıtica d’habitatge són més notables. Mentre que els munici-
pis més petits i sense estructura (model 1: competències pròpies) són menys
actius en l’establiment de contactes i prioritzen la relació amb Ofideute i
entitats socials, els més grans -models 2 i sobretot el 3- són molt més actius
i incorporen contactes amb entitats financeres i col·legis professionals.

26L’OFIDEUTE (Servei d’assessorament sobre el deute hipotecari) és el servei d’inter-
mediació hipotecària que la Generalitat de Catalunya posa en marxa a partir de l’any
2009.

27Tot i això, es tracta de dades relatives a l’activitat de l’any 2011. En absència de
dades concretes, es pot afirmar que la intervenció municipal en aspectes hipotecaris ha
anat guanyat importància des de llavors.

181



Taula 4.6: Valoracions i actuacions relacionades amb temes hipo-
tecaris, segons models de gestió. [n=101]

 Model1 Model2 Model3 

Preocupació pel pagament d'hipoteques (alt o molt alt)  33% 49% 53% 

Adopció d'una declaració per part del Ple relativa als 
desnonaments per impagament d’hipoteques 

17% 24% 47% 

Contactes amb agents per sobrendeutament  

No ha establert contactes i/o acords concrets 70% 43% 29% 

Ofideute de la Generalitat de Catalunya 22% 65% 80% 

Col·legis professionals 22% 10% 44% 

Entitats dedicades a la protecció dels consumidors (ADICAE, 
OCU, etc.)  

0% 10% 20% 

Entitats dedicades a la protecció a l’assistència social (Càritas, 
etc.) 

89% 60% 64% 

Entitats financeres 11% 35% 56% 

Servei per a persones amb problemes d’impagament       

Servei adreçat a les persones afectades per problemes 
d’impagament d’hipoteques 

30% 54% 64% 

Orientació bàsica 89% 79% 74% 

Derivació a l’Ofideute (Generalitat de Catalunya) 44% 63% 65% 

Assessorament especialitzat 0% 16% 48% 

Mediació amb les entitats per evitar desnonaments 11% 26% 48% 

Allotjament per a persones desnonades 11% 26% 39% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Panel d’Habitatge 2012.

La generació de preocupacions està vinculada a la conflictivitat generada
pels diferents temes. Aix́ı, la meitat dels conflictes28 prodüıts en els munici-
pis en relació a l’habitatge foren relacionats amb els desnonaments seguits de
l’ocupació d’immobles (33,3%). En l’altre extrem, només un 13% eren en re-
lació a l’infrahabitatge i només un ajuntament havia experimentat conflictes
relacionats amb la sobreocupació.

28Definits com aquelles situacions que han transcendit als mitjans de comunicació o a
l’àmbit judicial. Un 30% dels municipis declara haver experimentat situacions d’aquest
tipus.
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6 La governança de les poĺıtiques locals

d’habitatge

La perspectiva de la governança en l’anàlisi de les poĺıtiques públiques resul-
ta particularment adient en un àmbit com l’habitatge en tant que convida a
analitzar la complexitat en l’estructura de relacions que s’estableixen entre
els diferents actors per a la presa de decisions en els afers col·lectius. La
complexitat inherent a la problemàtica residencial i el seu caràcter transver-
sal han incidit en l’establiment d’uns patrons de governança molt particulars
que apareixen reflectits en les dades del Panel.

6.1 Transversalitat

En primer lloc, la poĺıtica d’habitatge té un obligat component de transver-
salitat en el marc de la pròpia organització municipal. La transversalitat
s’entén com el trencament de la lògica organitzativa formalitzada i verti-
cal, com la coordinació interdepartamental dins d’una mateixa estructura de
govern perseguint una definició, planificació i consecució d’objectius consen-
suats per tal de donar respostes globals a les problemàtiques de les diferents
poĺıtiques sectorials. Les poĺıtiques d’habitatge requereixen de la interacció
de les diferents àrees de l’organització municipal en tant que tenen implica-
cions en àmbits tan diversos com joventut, gent gran, promoció econòmica,
serveis socials, urbanisme i territori, etc.

Des d’un punt de vista general, la valoració sobre l’existència de transversa-
litat entre departaments és valorada positivament: un 65,3% dels municipis
afirma que “les estructures de l’Ajuntament treballen de forma coordinada i
transversal en temes d’habitatge”.

És en l’àmbit de l’elaboració i execució dels diferents instruments de planifi-
cació on existeix major contacte entre habitatge i la resta d’àrees de l’ajunta-
ment. En el 61,1% dels ajuntaments, les àrees d’habitatge han intervingut en
alguna mesura en altres plans municipals. L’àmbit d’intervenció més habitual
són els plans d’intervenció integral en barris (67,2%) seguits a molta distància
dels plans de joventut (36,2%). Un cop més els diferents models de munici-
pis mostren comportaments diferenciats. Aix́ı doncs, mentre que la pràctica
totalitat (83%) dels municipis del model 3 (HPO) intervenen en alguna fase
d’altres plans locals, aquesta implicació va disminuint fins a situar-se en un
terç dels municipis en el model 1 (competències pròpies). Aquesta dada és

183



coherent amb la poca institucionalització de les poĺıtiques d’habitatge dels
municipis que conformen el model 1.

Taula 4.7: Percentatge d’ajuntaments segons la valoració en les
afirmacions sobre transversalitat, segons models. [n=101]

Model 1 Model 2 Model 3 Total 

Les estructures de l’Ajuntament treballen de forma 

coordinada i transversal en temes d’habitatge 
43,3% 71,4% 78,0% 65,3% 

La política local d’habitatge del municipi ha incorporat de 

forma efectiva la perspectiva de gènere 
20,0% 31,4% 44,4% 32,7% 

La política local d’habitatge del municipi ha donat molta 

importància a les qüestions mediambientals 
20,0% 34,3% 61,1% 39,6% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Panel d’Habitatge 2012.

Ara bé, més enllà d’aquesta valoració general positiva, la concreció i formalit-
zació de la transversalitat en la gestió de les poĺıtiques d’habitatge es mostra
més limitada en les dades:

• Un 15,8 % dels municipis no disposa de cap espai transversal de coor-
dinació entre les àrees de l’ajuntament.

• En el 72% dels ajuntaments la coordinació entre l’àrea d’habitatge i les
altres àrees de l’ajuntament es defineix com a únicament de caràcter
puntual.

• Només el 18,8% els ajuntaments disposa de comissions o taules entre
departaments que fixin criteris i pautes comunes en matèria d’habitat-
ge.

• Un 15,8% té un programa de transversal de coordinació entre totes les
àrees.

• Un 7,9% realitza una programació anual conjunta d’activitat.

• L’àmbit on és més visible la coordinació entre departaments és en as-
pectes com l’allotjament de col·lectius amb necessitats espećıfiques (el
31,8% dels ajuntaments disposen d’òrgans de coordinació entre serveis
socials i habitatge en relació al tema).

Un darrer exemple dels ĺımits de l’enfocament transversal en matèria d’habi-
tatge, prové de l’escassa incorporació de la perspectiva de gènere o la baixa
importància de qüestions mediambientals.
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6.2 Govern multinivell

En segon lloc, la poĺıtica local d’habitatge no pot entendre’s sinó és des d’u-
na perspectiva de govern multinivell. La poĺıtica local d’habitatge no es pot
concebre sense considerar el paper de la Generalitat de Catalunya (no en va
les competències d’habitatge recauen formalment de forma exclusiva en les
comunitats autònomes), el govern central (en tant que la intervenció estatal
ha estat històricament molt intensa sobretot en relació a l’aportació de re-
cursos econòmics), les diputacions (amb les funcions de cooperació local), o
els consells comarcals.

El Panel incorpora informació de les relacions entre els govern locals i altres
nivells de l’administració en base als suports rebuts en qüestions com el fi-
nançament, formació o assessorament tècnic. Les dades mostren l’existència
d’una densa xarxa de suport multinivell que proporciona recursos econòmics
i tècnics als municipis per tal de poder desenvolupar una poĺıtica local d’ha-
bitatge.

La Generalitat és citat com el primer ens de referència en temes d’habitatge
per un 66,3% dels municipis seguit de la Diputació amb un 21,8%. Tenint en
compte els tres principals ens de referència aquests percentatges s’eleven fins
al 95% i 78% respectivament. Però la importància d’aquests dos organismes
no només es veu reflectida en aquest indicador. L’altre element analitzat pel
Panel (les xarxes establertes i els suports rebuts pels ens locals en el desenvo-
lupament de les poĺıtiques sectorials) mostren que la concentració de suports
rebuts pels ajuntaments recau principalment en aquestes dues institucions,
tot i que amb matisos. A nivell global el 72% dels ajuntaments han rebut
algun tipus de suport de les Diputacions mentre que el 80% n’han rebut de
la Generalitat, sent més important el paper de les Diputacions en l’àmbit de
la formació, i el de la Generalitat en l’apartat de suport econòmic i assesso-
rament. Els Consells Comarcals apareixen com la tercera via a nivell global,
tot i que a força distància, ja que un 28% en reben algun tipus de suport.

L’estructura de les relacions de suport difereix en funció dels diferents models
de gestió (veure figura 4.8). Els municipis del model 1 (competències pròpies)
són els que reben menys suport per part d’altres administracions. Les Di-
putacions són l’ens que més suport ofereixen a aquests municipis. En segon
lloc, hi apareixen la Generalitat i els Consells Comarcals (ambdós ofereixen
suport al 43% dels municipis). Finalment, existeixen relacions de suport més
residuals amb consorcis i mancomunitats. El principal tipus de suport que
reben els municipis d’aquest model és en forma d’assessorament tècnic.
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En els municipis del model 2 (concertació), la importància de la concertació
amb la Generalitat es fa palesa en l’augment del pes d’aquesta administració
en les relacions de suport (dóna suport al 97% de municipis) sobretot en
forma de finançament. Per contra, el pes dels Consells Comarcals és molt
menor que en el model anterior oferint suport a un de cada quatre municipis.
També apareixen municipis que reben finançament directament per part del
govern central. El principal tipus de suport per part de les Diputacions passa
a ser el de tipus formatiu si bé segueix oferint suport tècnic i assessorament
a més de la meitat dels municipis d’aquest grup.

Finalment, els municipis del model 3 (HPO) són els que reben suport més
gran i més diversificat tant pel que fa a l’origen com al tipus de suport. Una
àmplia majoria dels municipis d’aquests model reben algun suport de la Ge-
neralitat i les Diputacions, sent la formació el tipus de suport més destacat
en aquest últim ens. En relació al finançament, pràcticament la totalitat
de municipis reben finançament per part de la Generalitat, apareix la Unió
Europea com a tercer ens en temes d’aportació de finançament i també aug-
menta notablement la incidència del govern central. El gràfic 4.8 mostra la
representació gràfica de les relacions de suport comentades en aquest paràgraf
que pretén, a través duna ràpida visualització, mostrar les xarxes establertes
amb els diferents organismes supramunicipals.
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Figura 4.8: Representació dels suports intergovernamentals rebuts
per a cada model de gestió. [n=101]

 

 

% de municipis que reben 
algun tipus de suport 

% de municipis segons el 
tipus de suport que reben 

Tipus de suport majoritari 
que realitza l’ens. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Panel d’Habitatge 2012.

Tanmateix, les dades mostren també alguns elements cŕıtics en relació al
funcionament de la coordinació vertical multinivell. Un 52% dels municipis
considera que no hi ha una “coordinació adequada entre els diferents nivells
de govern (Generalitat, Diputació, ens locals) pel que fa a l’habitatge”. En
el model 1 és on el percentatge de desacord és més gran (63,3%), seguit pel
model 3 (53%) i finalment on el percentatge de desacord és més baix és en
els municipis del model 2 (40%).

Els municipis també utilitzen altres formes de cooperació a partir de la creació
d’espais més o menys horitzontals de relació ja sigui tant amb ens supramuni-
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cipals com amb d’altres ens locals. Aix́ı, per exemple, la meitat dels municipis
formen part d’alguna xarxa o associació d’entitats i/o municipis vinculats a
la gestió de les poĺıtiques d’habitatge. Existeix novament una gran diferència
entre els diferents models. Davant del baix nombre de municipis del model
1 que pertanyen a alguna xarxa de cooperació (6,7%), la pràctica totalitat
de municipis del model 3 (83,3%) i més de la meitat de municipis del model
2 (51,4%) pertany a alguna xarxa. La més freqüent és la xarxa de mediació
per al lloguer social, seguida per l’associació de promotors públics i la xarxa
d’habitatges d’inclusió.

6.3 Les relacions amb la ciutadania i els agents so-
cials

Més enllà de les relacions dins/entre administracions públiques, l’habitatge és
un àmbit on és important considerar tant les relacions entre administracions
i ciutadania, com entre administracions i agents socials (de caràcter lucratiu
o no lucratiu).

Primerament, el Panel mostra una dèbil percepció de la participació ciuta-
dana en l’àmbit de l’habitatge: el 83% considera que les associacions del
municipi “no estan involucrades activament en les actuacions relacionades
amb l’habitatge”. Igualment dèbil es mostra el foment de la participació: en
el 76% dels municipis no s’han prodüıt ni reunions d’òrgans estables de par-
ticipació (comissió de seguiment, etc.) ni processos de participació ciutadana
(tallers, audiències) lligats a temes d’habitatge. Dels municipis amb un Pla
Local d’Habitatge només un 22% realitzaren un pla de participació associat
Pla.

També es mostren relativament dèbils els contactes entre els ajuntament i els
agents socials: en el 62% dels municipis els contactes són baixos o inexistents
segons dades del Panel. Ara bé, un cop més, es tracta d’una observació
molt condicionada al tipus de model de gestió al qual pertanyen els diferents
municipis. La figura 4.9 mostra aquests nivells de contacte29 en funció dels
models locals de gestió de l’habitatge.

29Recodificació realitzada a partir d’una escala likert amb quatre puntuacions, sent el
número 1 el nivell de contacte menor i el 4 un nivell alt de contacte. En el qüestionari no
s’especificava en què consistien aquests contactes.
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Figura 4.9: Percentatge d’ajuntaments segons nivells de contacte
mantinguts amb diferents agents socials (de caràcter lucratiu o no
lucratiu), per cada model de gestió. [n=101]
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Panel d’Habitatge 2012.

Els municipis sense estructura organitzativa i menys població (model 1) són
els que mantenen menys contactes amb agents socials en temes d’habitatge.
Els municipis que, per contra, disposen d’algun tipus d’estructures de gestió
més complexes (models 2 i 3), mantenen nivells de contactes més elevats. En
aquest sentit, el 28,6% dels municipis del model 2 i el 58,3% de municipis del
model 3 mantenen un nivell mig-alt de contactes amb agents socials. Fins i
tot, un 22,2% dels municipis del model 3 mantenen contactes molt intensos
amb aquests agents.

En relació al tipus d’agent, un 24% d’ajuntaments assegura mantenir un
contacte alt o molt alt amb entitats bancàries i promotors i un 20% amb
entitats no lucratives del tercer sector (un 30% del total d’ajuntaments dis-
posa d’acords amb entitats del tercer sector que allotgen a persones en risc
d’exclusió) i un 15% amb moviments socials com ara la PAH. Per contra,
els contactes amb universitats o col·legis professionals són irrellevants. El
nivell de contacte amb aquests actors és superior en funció del grau d’insti-
tucionalització de la poĺıtica i el tipus d’estructura (model de gestió). Aix́ı,
en els municipis del model 3 els contactes alts o molt alts són mantinguts
pel 33% d’ajuntaments en el cas de les entitats bancàries i promotors, i del
30,6% en el de les entitats no lucratives. En el cas dels moviments socials, el
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contacte amb els municipis del model 1 no és gens intens, mentre que en el
model 2 i 3 els contactes alts o molt alts estan al voltant del 20% de municipis.

7 Conclusions

Les dades del Panel de Poĺıtiques Públiques Local d’Habitatge 2012 mostren
una situació ambivalent. Per una banda, són moltes les evidències que apun-
ten a que l’habitatge ha adquirit un lloc important tant en l’agenda poĺıtica
com en l’àmbit d’actuació dels ajuntaments de la prov́ıncia (en el procés que
hem definit com d’institucionalització). Aquesta major implicació dels go-
verns municipals en l’àmbit de l’habitatge es pot veure per com han anat
assumint un rol estratègic i un alt grau de concertació i col·laboració amb
altres agents (en especial, amb la Generalitat de Catalunya).

Ara bé, per altra banda, l’ impacte de la crisis condiciona l’adequació i la
continüıtat de l’actual model de poĺıtica d’habitatge, no únicament degut a
la restricció de recursos sinó també a l’aparició de nous reptes. La implica-
ció creixent dels municipis en aspectes com la intermediació hipotecària o la
mobilització dels habitatges vacants propietats d’entitats financeres en són
un bon exemple. Les dades procedents -entre d’altres- de les futures edicions
del Panel permetran analitzar si ens trobem davant d’un canvi de paradigma
en la forma de pensar i desenvolupar la poĺıtica d’habitatge o si, per contra,
és sols una adaptació conjuntural a la situació de crisi.

No s’ha d’oblidar que les bases de l’actual model de poĺıtica d’habitatge tant
a nivell local com autonòmic i estatal es plantegen durant l’etapa expansiva
del sector de l’habitatge. Aquest escenari condiciona de forma clara tant els
objectius de la poĺıtica com els instruments i la metodologia que s’adopta.
És indubtable que factors com l’agreujament de la situació econòmica, l’a-
nunciada reforma de les administracions locals, el recentment aprovat Pla
Estatal d’Habitatge, o el futur Pla Català d’Habitatge30, obligaran a una
redefinició profunda de les estratègies i els instruments de la poĺıtica local
d’habitatge. Enfront a una poĺıtica basada en “l’accés” i la promoció d’habi-
tatge assequible, guanyen pes les poĺıtiques més centrades en el manteniment
i aprofitament del parc constrüıt, la rehabilitació i l’atenció a les necessitats
d’allotjament de les persones amb menys recursos.

30En exposició pública en el moment d’escriure aquest article.
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L’actual situació econòmica i social ha demostrat com una poĺıtica estructu-
ral d’habitatge és especialment necessària en situacions de crisi econòmica.
Lluny d’alleugerir-se, la crisi ha augmentat les tensions i els desequilibris
relacionats amb l’habitatge. De fet, tot i l’evident procés d’expansió i conso-
lidació de la poĺıtica d’habitatge, la percepció dominant entre els ajuntaments
l’any 2011 és d’insuficiència de recursos per a afrontar els reptes que suposa
l’actual problemàtica d’habitatge. Si bé aquesta insuficiència és més evident
entre els ajuntaments més petits i menys dotats de recursos i estructures,
és rellevant el nivell d’insatisfacció també entre els ajuntaments amb una
poĺıtica d’habitatge més institucionalitzada.

Taula 4.8: Grau d’acord en les següents afirmacions. Percentatge
d’ajuntaments, segons models de gestió. [n=101]
Afirmació Model 1 Model 2 Model 3 

Els instruments i recursos d’habitatge de l’Ajuntament 

estan adaptats per donar resposta a les demandes de la 

ciutadania 

D’acord o molt 

d’acord 
23,3% 48,6% 50,0% 

Poc o gens 

d’acord 
76,7% 51,4% 50,0% 

L’Ajuntament té recursos i eines per detectar les noves 

necessitats en matèria d’habitatge 

D’acord o molt 

d’acord 
16,7% 28,6% 58,3% 

Poc o gens 

d’acord 
83,3% 71,4% 41,7% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Panel d’Habitatge 2012.

Les dades també mostren com el procés d’institucionalització no ha estat
de cap manera homogeni ni en relació al nivell (existeixen diversos graus
d’implicació entre els municipis de Catalunya) ni en relació al caràcter (es
desenvolupa a partir de diversos models). Això ratifica el fet que, entre les
diferents poĺıtiques públiques que integren l’anomenat Estat del Benestar, la
poĺıtica d’habitatge ha estat històricament la que ha tingut més dificultats
per a configurar un nucli estructural no vinculat a la conjuntura de cada
moment. A nivell local, aquesta heterogenëıtat en la poĺıtica local d’habi-
tatge és resultat, com s’ha comentat, del caràcter discrecional que el marc
normatiu atorga a l’adopció de funcions als ens locals.

En el marc de la diversitat en les poĺıtiques locals d’habitatge, són els muni-
cipis amb major nivell d’institucionalització i sobretot aquells més implicats
en la promoció i gestió d’habitatge protegit els que afronten majors pressi-
ons envers el canvi en l’actual escenari. Això és degut, sobretot al fet que
les poĺıtiques d’habitatge han tingut un marc de finançament profundament
inestable i sensible al comportament del cicle econòmic i a la poĺıtica de les

191



administracions autonòmiques. L’habitatge no ha comptat tradicionalment
amb una estructura estable en el marc de la despesa corrent dels ajunta-
ments. Es pot afirmar que les poĺıtiques d’habitatge s’han vingut finançant
principalment a partir de transferències d’altres administracions (sobretot els
programes de prestació de serveis d’habitatge) i d’ingressos i sòls obtinguts
a partir de l’activitat urbańıstica i la comercialització d’habitatge protegit.
A més, l’activitat promotora d’habitatge protegit requereix en la major part
dels casos de l’accés al finançament bancari privat.

En aquest sentit, un 90% dels municipis es mostra d’acord o molt d’acord
amb l’afirmació que “les poĺıtiques municipals d’habitatge depenen de les
estratègies o el suport d’altres entitats governamentals”, fet que qüestiona
el grau d’ autonomia de les poĺıtiques locals d’habitatge respecte a altres
administracions. Enfront d’aquesta visió de la poĺıtica local d’habitatge com
a àmbit subsidiari de la poĺıtica autonòmica o estatal, el Panel apunta a
l’existència d’una agenda poĺıtica pròpia del món local diferenciada de l’a-
genda autonòmica i estatal. Aix́ı, alguns dels objectius clau de la poĺıtica
estatal i autonòmica actual com la reactivació del sector de la construcció o
la mobilització de l’estoc apareixen com a preocupacions marginals entre els
ajuntaments catalans que centren més la mirada en un enfocament socials
envers les poĺıtiques locals d’habitatge.

192



Annex

Taula 4.9: Variables i categories per a la definició de les tipologies.

Variables Categories 

1. Població De 10 a 20 mil habitants 

De 20 a 50 mil habitants 

De 50 a 100 mil habitants 

Més de 100 mil habitants 

2. Àmbit geogràfic Àrea metropolitana de Barcelona interna 

Àrea metropolitana de Barcelona 

Regió metropolitana de Barcelona 

Resta 

3. Estructura tècnica No existeix cap estructura tècnica 

Presència d’estructures tècniques 

Presència de societats municipals 

4. Treballadors Sense treballadors 

Entre 1 i 3 treballadors 

Entre 4 i 6 treballadors 

7 o més treballadors 

5. Xarxes 
Formen part d’alguna xarxa/associació de suport 

en gestió de temes d’habitatge 

No formen part de cap xarxa/associació de suport 

en gestió de temes d’habitatge 
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Taula 4.10: Actuacions per tipologies d’actuació utilitzades en
Índex d’Intensitat del gràfic 6.
Polítiques autonòmiques 

Actuacions de foment de la rehabilitació 

Foment del lloguer i mobilització del parc desocupat 

Tramitació ajuts a l'allotjament (al lloguer, d’emergència, RBE, etc.) 

Borsa de lloguer concertada amb la Generalitat (borsa social, borsa jove, etc.)  

Tramitació de prestacions per al pagament del lloguer de la Generalitat de Catalunya 

Seguiment d’ajuts a la rehabilitació de la Generalitat 

Tramitació d’ajuts per a la instal·lació d’ascensors del Consorci Metropolità de l’Habitatge 

Tramitació de cèdules d’habitabilitat de segona ocupació 

Tramitació del programa autonòmic d’Inspeccions Tècniques d’Edificis (ITES) 

Competències pròpies 

Gestió de sòl i urbanisme 

Sòl urbanitzable delimitat o sòl urbà no consolidat que inclogui reserves de sòl per a habitatge de protecció oficial 

Sòl de titularitat municipal qualificat per a la promoció d'habitatge de protecció oficial 

Sòls qualificats amb el sistema d'habitatge dotacional 

Patrimoni Públic de Sòl i Habitatge constituït 

Solars inclosos en el registre municipal de solars sense edificar 

Ordres d’execució 

Execucions subsidiàries  

Multes coercitives  

Política de HPO 

Promoció, gestió o adjudicació d’HPO  

Gestió del parc públic d’habitatges 

Promocions en curs o acabades sobre sòl dotacional  

S'han realitzat promocions d’habitatge protegit que s’hagin acabat o que hagin estat en construcció  

S'han realitzat processos d'adjudicació d’habitatge protegit de nova construcció  

El seu Ajuntament gestiona el RSHPOC 

Habitatge social 

Allotjament de persones amb risc d’exclusió social 

Ajuts propis per al pagament de despeses relacionades amb l’habitatge 

Habitatges destinats a allotjar de forma temporal persones amb risc d’exclusió social o amb situacions d’emergència 
habitacional  

Reglament d’adjudicació d’habitatges destinats a finalitats socials  

Equipaments per a l’allotjament de persones sense sostre 

Acords amb entitats del tercer sector que allotgen persones en risc d’exclusió 

Habitatges adscrits a la xarxa d’habitatges d’inclusió (Generalitat) 

Òrgan de coordinació amb la participació d’habitatge i de serveis socials (taules, d’adjudicació, etc.) 
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Inspecció i control 

Actuacions de control de l’habitabilitat 

Funcions d’inspecció i control de la utilització i situació del parc  

Detecció d’habitatge desocupat 

Inspeccions en edificis amb necessitats de rehabilitació 

Estudis per al coneixement de la situació del parc 

Programa propi (de l’Ajuntament) d’Inspeccions Tècniques d’Edificis 

S'ha realitzat alguna actuació de seguiment, control, sanció o intervenció en relació a la utilització anòmala dels 
habitatges 

Es disposa d’un protocol o programa d’actuació que organitzi de forma sistemàtica el seguiment, control o intervenció 

de la utilització anòmala dels habitatges 

Autonomia local i innovació 

Borsa de lloguer no concertada amb la Generalitat 

Exempcions, recàrrecs  o bonificacions fiscals 

Difusió o sensibilització 

Ajuts propis per al pagament de despeses relacionades amb l’habitatge 

Assessorament especialitzat en aspectes relacionats amb el lloguer 

Contactes o acords concrets amb entitats financeres per a la mobilització de l’ estoc d’habitatges 

Contactes o acords concrets amb promotors o agents immobiliaris per a la mobilització de l’ estoc d’habitatges  

Sensibilització (campanyes, xerrades, tríptics, etc.) 

Ajuts propis (de l’Ajuntament) per al foment rehabilitació d’edificis 

Actuacions en el marc d’una àrea de conservació i rehabilitació 

Exempcions, recàrrecs o bonificacions fiscals 

Ajuts propis per a l’acondicionament interior d’habitatges 

Assessorament especialitzat en rehabilitació  

Facilitats de finançament (avançament dels ajuts de la Generalitat, avals, etc.)  

Acompanyament a les comunitats (mediació, gestió d’obres, assessorament tècnic, etc.)  

Ofereix el municipi algun tipus de servei adreçat a les persones afectades per problemes d’impagament 

Gestió polítiques autonòmiques 

Actuacions de foment de la rehabilitació 

Foment del lloguer i mobilització del parc desocupat 

Tramitació ajuts a l'allotjament (al lloguer, d’emergència, RBE, etc.) 

Borsa de lloguer concertada amb la Generalitat (borsa social, borsa jove, etc.)  

Tramitació de prestacions per al pagament del lloguer de la Generalitat de Catalunya 

Seguiment d’ajuts a la rehabilitació de la Generalitat 

Tramitació d’ajuts per a la instal·lació d’ascensors del Consorci Metropolità de l’Habitatge 

Tramitació de cèdules d’habitabilitat de segona ocupació 

Tramitació del programa autonòmic d’Inspeccions Tècniques d’Edificis (ITES) 
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Inspecció i control 

Actuacions de control de l’habitabilitat 

Funcions d’inspecció i control de la utilització i situació del parc  

Detecció d’habitatge desocupat 

Inspeccions en edificis amb necessitats de rehabilitació 

Estudis per al coneixement de la situació del parc 

Programa propi (de l’Ajuntament) d’Inspeccions Tècniques d’Edificis 

S'ha realitzat alguna actuació de seguiment, control, sanció o intervenció en relació a la utilització anòmala dels 
habitatges 

Es disposa d’un protocol o programa d’actuació que organitzi de forma sistemàtica el seguiment, control o intervenció 

de la utilització anòmala dels habitatges 

Autonomia local i innovació 

Borsa de lloguer no concertada amb la Generalitat 

Exempcions, recàrrecs  o bonificacions fiscals 

Difusió o sensibilització 

Ajuts propis per al pagament de despeses relacionades amb l’habitatge 

Assessorament especialitzat en aspectes relacionats amb el lloguer 

Contactes o acords concrets amb entitats financeres per a la mobilització de l’ estoc d’habitatges 

Contactes o acords concrets amb promotors o agents immobiliaris per a la mobilització de l’ estoc d’habitatges  

Sensibilització (campanyes, xerrades, tríptics, etc.) 

Ajuts propis (de l’Ajuntament) per al foment rehabilitació d’edificis 

Actuacions en el marc d’una àrea de conservació i rehabilitació 

Exempcions, recàrrecs o bonificacions fiscals 

Ajuts propis per a l’acondicionament interior d’habitatges 

Assessorament especialitzat en rehabilitació  

Facilitats de finançament (avançament dels ajuts de la Generalitat, avals, etc.)  

Acompanyament a les comunitats (mediació, gestió d’obres, assessorament tècnic, etc.)  

Ofereix el municipi algun tipus de servei adreçat a les persones afectades per problemes d’impagament 

Gestió polítiques autonòmiques 

Actuacions de foment de la rehabilitació 

Foment del lloguer i mobilització del parc desocupat 

Tramitació ajuts a l'allotjament (al lloguer, d’emergència, RBE, etc.) 

Borsa de lloguer concertada amb la Generalitat (borsa social, borsa jove, etc.)  

Tramitació de prestacions per al pagament del lloguer de la Generalitat de Catalunya 

Seguiment d’ajuts a la rehabilitació de la Generalitat 

Tramitació d’ajuts per a la instal·lació d’ascensors del Consorci Metropolità de l’Habitatge 

Tramitació de cèdules d’habitabilitat de segona ocupació 

Tramitació del programa autonòmic d’Inspeccions Tècniques d’Edificis (ITES) 
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Figura 4.10: Índex de variació interanual de la despesa municipal
en habitatge, segons any de referència fixat al 2002. [n=101]
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Caṕıtol 5

Canvi de cicle en les poĺıtiques
municipals de participació ciu-
tadana

Leonardo D́ıaz

1 Introducció

L’any 2011 es va realitzar la tercera edició del Panel de Poĺıtiques Públiques
Locals de Participació Ciutadana en els municipis de més de 10.000 habitants
de Catalunya. Un dels objectius fonamentals d’aquest projecte és recollir,
sistematitzar i analitzar aquelles experiències municipals que busquen pro-
moure i garantir la incidència dels ciutadans en les decisions públiques. En
l’informe del Panel 2012 s’analitzen els principals resultats d’aquest estudi i
s’ofereixen ĺınies interpretatives sobre l’evolució d’aquestes poĺıtiques en un
context de canvis marcat per una greu crisi econòmica1.

Quan es parla de poĺıtiques de participació ciutadana es fa referència a aque-
lles estratègies que busquen, d’una banda, enfortir i complementar les ins-
titucions representatives, i de l’altra, millorar l’eficàcia i eficiència de les
poĺıtiques públiques. Aquesta última concepció, més orientada als resultats
de la gestió pública, es visualitza en els dissenys institucionals i programes
d’actuació de diferents poĺıtiques sectorials que impulsen una governança

1Cal recordar que l’any de recollida de la informació és, sempre i per tots els diferents
Panels, l’any anterior a l’edició de l’informe. En aquest cas per tant la informació fa
referència a l’any 2011. Per més informació sobre els objectius generals del Panel i la
metodologia de recerca, veure la Introducció d’aquest llibre.

198



horitzontal amb un protagonisme central dels ciutadans. Des de la imple-
mentació de les Agendes 21, en els anys 90, la governança democràtica s’ha
estès com a paradigma de gestió que orienta diferents poĺıtiques com l’edu-
cació, serveis socials, salut pública, habitatge, etc.

Però, la participació no només és un pilar fonamental d’altres poĺıtiques, sinó
que és un àmbit espećıfic que requereix coneixements, recursos i estratègies
que garanteixin la qualitat en els processos i resultats. Aquest nivell d’espe-
cialització defineix un sistema de poĺıtica pública diferenciat amb actuacions
intencionalment coherents que busquen millorar la qualitat en la gestió. A
Catalunya aquestes poĺıtiques han tingut diferents etapes o cicles caracterit-
zats per les estratègies o instruments predominants amb un rol actiu d’enti-
tats promotores i un protagonista central dels municipis.2

El municipi disposa d’un conjunt de condicions -proximitat, escala i tipus
de problemes- que el transformen en el nivell de govern més apropiat per
al desenvolupament d’aquestes estratègies. En els últims anys aquestes ad-
ministracions han impulsat diferents ĺınies d’actuació -reglaments, òrgans i
processos participatius, formació, etc.- per millorar i enfortir la intervenció
ciutadana en els assumptes públics. Els resultats dels Panels 2008 i 2010 po-
saren de manifest la institucionalització d’aquestes poĺıtiques i l’extensió dels
instruments innovadors en tot el territori de Catalunya. En l’Informe 2010
s’assenyalaven alguns śımptomes de canvi, com la disminució dels processos
participatius, les noves preferències dels municipis, els canvis en les entitats
promotores o l’impacte de la crisi, que auguraven un canvi de cicle.3 L’agu-
dització de la crisi econòmica, els canvis en les coalicions governamentals i els
nous problemes socials -conflictes creixents, desafecció ciutadana, reclams de
transparència i de major democràcia participativa, etc.-, plantegen escenaris
en forta tensió amb les estratègies impulsades els últims anys en aquest àmbit.

Els resultats del Panel 2012 ofereixen una versió actualitzada i longitudinal
d’aquestes poĺıtiques. L’estructura d’aquesta publicació s’organitza a par-
tir de l’anàlisi de les diferents dimensions de les poĺıtiques de participació
-estratègica, relacional, organitzativa i instrumental- i es centra en els ins-
truments d’innovació democràtica: òrgans, processos, mecanismes, canals i
xarxes. Tenint en compte que la mida del municipi és un factor explicatiu

2Font, J. i Galais, C. Experiències de democràcia participativa local a Catalunya: un
mapa anaĺıtic. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament d’Interior, Relacions
Institucionals i Participació, Direcció General de Participació Ciutadana, 2009.

3Dı́az L. ‘La participació Ciutadana en temps de crisi’. En L. Dı́az (ed.) Poĺıtiques
públics dels municipis catalans. Barcelona: Fundació Carles Pi i Sunyer, 2011.
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rellevant en les poĺıtiques de participació, es consideren quatre trams de mu-
nicipis d’acord a la grandària de la població: el tram A de 10.000 a 20.000
habitants, el tram B de més de 20.000 a 50.000 habitants, el tram C de més
de 50.000 a 100.000 habitants, i el tram d de més de 100.000 habitants.

Per a l’anàlisi comparativa dels diferents Panels -2008, 2010 i 2012- només
s’han considerat les dades dels municipis que van participar en les tres edi-
cions, en total 71. S’ha optat aquest tractament perquè, en un univers tan
petit, les variacions en la quantitat i tipus de municipis participants de les
diferents edicions afecten de forma significativa els resultats. Cal assenya-
lar que l’edició del Panel 2012 ha tingut més dificultats per a la recollida
d’informació, fet que es reflecteix en una caiguda d’un 10% dels municipis
participants. La raó fonamental per la qual els municipis han excusat la seva
participació ha estat que la reestructuració de serveis i dedicació del personal
dels últims anys ha afectat seriosament les àrees dedicades a la participació
i, en molts casos, ja no existeixen referents tècnics que puguin respondre
aquestes enquestes.

Finalment, en l’apartat de conclusions es reflexiona sobre l’estat de les es-
tratègies d’innovació democràtica i de les perspectives futures d’aquestes
poĺıtiques. Com a contribució al debat es proposen diferents escenaris i ĺınies
d’actuació que busquen respondre a alguns dels interrogants que es plantegen
a nivell local.

2 La dimensió estratègica

2.1 Objectius i prioritats

Els tres Panels de participació ciutadana realitzats des de l’any 2007 mos-
tren tendències de canvi en les preferències sobre objectius i prioritats de les
poĺıtiques públiques municipals. En Panel 2008, es va consultar als municipis
sobre els objectius i prioritats de les poĺıtiques participatives municipals. La
recodificació d’aquesta pregunta oberta va permetre distingir tres grans ĺınies
estratègiques d’actuació que es materialitzen en cinc objectius.

La primera estratègia és facilitar o garantir la incidència dels ciutadans en les
decisions públiques a través de l’impuls d’instruments de participació tant
estables com dinàmics. La segona, està centrada a enfortir el capital social
a través de l’empoderament i dinamització dels ciutadans a t́ıtol individual
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i/o organitzat. La tercera es refereix a l’adaptació de les estructures organit-
zatives del municipi als requeriments de la participació.

Figura 5.1: Estratègies i objectius de les poĺıtiques de participació
ciutadana.
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Font: Elaboració pròpia.

En els Panels 2010 i 2012 es va repetir aquesta pregunta i es va sol·licitar als
municipis que prioritzessin fins a tres dels cinc objectius proposats. Els re-
sultats de Panel 2012 mostren que les preferències dels municipis són donar
suport i dinamitzar a la ciutadania organitzada (44 % dels casos), impul-
sar els instruments estables (31,3%), desenvolupar processos participatius
(11,9%), millorar i organitzar els recursos de l’ajuntament (10,7%) i, final-
ment, només el 2,4% dels municipis ha seleccionat com a primera prioritat
l’impuls de la ciutadania no organitzada. Si es contrasten les preferències
segons la grandària del municipi, les dades que criden més l’atenció aparei-
xen als municipis més grans, sobretot els de més de 100.000 habitants, que
destaquen perquè, d’una banda, són els que més prioritzen les estratègies de
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millora de les estructures de l’ajuntament, i d’altra, no han assenyalat com
a primera prioritat ni els processos participatius en les poĺıtiques sectorials
ni el foment de la ciutadania no organitzada.

Figura 5.2: Percentatge d’ajuntaments segons els objectius de tre-
ball escollits com a primera opció per el 2011. [n=84]
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Panel de participació 2012.

Els resultats comparatius entre els Panels 2010 i 2012 mostren algunes con-
tinüıtats i tendències de canvi en les preferències locals, en relació als 71
municipis sobre els quals es disposa sèrie temporal. Destaca el descens en
les preferències cap als processos participatius, amb un creixement de les es-
tratègies vinculades al teixit associatiu i als espais estables. Les opcions de
millores en les estructures organitzatives i la promoció de la ciutadania no
organitzada mantenen tendències similars.

Els municipis que van seleccionar com a primera prioritat els processos par-
ticipatius van baixar del 28% al 12% i els que seleccionar la millora de les
estructures de l’ajuntament, del 13% al 7%. Pràcticament es va mantenir
igual la promoció de la ciutadania no organitzada, del 4% al 3%. En canvi,
van pujar significativament les prioritats vinculades al teixit associatiu, del
30% al 44%, i la promoció d’espais estables de participació que va passar del
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25% al 34%.

A partir d’aquestes tendències s’adverteix que els temes que poden ser con-
siderats com més innovadors i amb més qualitat democràtica -processos, mi-
llora en les administracions o participació de la ciutadania individual- han
perdut pes en les estratègies locals. En canvi, els espais estables i la promoció
del teixit associatiu, que són matèries més vinculades a les primeres onades
participatives, concentren la major quantitat de preferències4.

2.2 El suport a la participació

Hi ha un ampli consens en què les poĺıtiques participatives requereixen un
suport decidit per part dels actors poĺıtics per poder-se implementar i ser
efectives5. En aquest sentit la consolidació d’estructures organitzatives es-
tables amb personal tècnic dedicat a aquestes matèries es un bon indicador
del suport institucional que ofereixen els municipis. Com ja s’ha explicat a
la introducció, alguns dels municipis que havien participat en altres edicions
del Panel van excusar la seva col·laboració en aquesta última edició perquè
ja no tenien referents o responsables dedicats a aquests temes. Aquesta és
una primera senyal de devaluació institucional que han patit les poĺıtiques
participatives els últims anys. No obstant això, si ens atenem a les dades
recollides en el Panel 2012, respecte al nombre de personal o de l’existència
d’organismes tècnics no s’observen grans transformacions. Altres indicadors,
en canvi, reafirmen de manera més clara i espećıfica aquesta pèrdua de pes
de la participació ciutadana en les preferències dels actors poĺıtics.

El primer d’aquests indicadors fa referència als canvis en els pressupostos mu-
nicipals de participació ciutadana durant el peŕıode 2010-2011 i a l’estimació
comparativa d’aquestes variacions en relació a altres poĺıtiques. L’anàlisi
d’aquesta informació té especial interès perquè dóna una idea de l’impacte
que ha tingut la crisi econòmica en aquestes poĺıtiques. El supòsit és que els
ajustos pressupostaris s’apliquen segons l’ordre de prioritats poĺıtiques de les
agendes municipals. Per tant, aquells temes menys importants o prescindi-
bles, són els que patiran més reduccions en els pressupostos.

Les dades del Panel 2012 revelen que en el 64,3% dels municipis s’han pro-
düıt reduccions en les assignacions pressupostàries de participació i només

4Dı́az, Op.cit.
5Parés, M. Participación y calidad democrática: evaluando las nuevas formas de de-

mocracia participativa. Barcelona: Ariel, 2009.
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el 3,6% ha augmentat les seves partides. Entre els que han redüıt els seus
pressupostos, una quarta part ha disminüıt fins a un 10% i el 66% dels casos
ha redüıt els seus pressupostos a partir d’un 20%.

A la taula 5.1 es poden observar les dades comparades sobre les modificacions
pressupostàries de cinc poĺıtiques públiques estudiades, el nivell de reducció
i la relació comparativa d’aquesta reducció amb altres poĺıtiques. L’àmbit de
la participació ciutadana és el que té major quantitat de municipis que han
redüıt el pressupost, en una proporció més alta i en relació a altres poĺıtiques,
són els que perceben majors nivells d’ajust.

Taula 5.1: Variacions en les assignacions pressupostàries en parti-
cipació i altres poĺıtiques durant el 2010-2011.

  
  

Participació 
ciutadana 

Educació 
Salut 

Pública 
Gent Gran Habitatge 

Modificacions 
pressupostàries  

Reducció 64,3 51,5 54,5 21,1 34,7 

Augment 3,6 4 8,9 24,2 4 

Sense canvis 32,1 44,4 36,6 54,7 61,4 

Nivell de reducció  

10% 25,9 56,9 60 30 28,6 

20% 27,8 19,6 18,2 25 17,1 

30% 24,1 3,9 7,3 25 8,6 

Més 30% 14,8 5,9  3,6 15 20 

No sap 7,4 13,7 10,9 5 25,7 

Reducció 
comparativa 

Similar 55,6 54,9 50,9 70 51,4 

Major 24,1 5,9 7,3 10 17,1 

Menor 9,3 21,6 14,5 20 0 

No sap 11,1 17,6 27,3 0  31,4 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades dels Panel de participació, educació, gent

gran, salut pública i habitatge 2012.

Un segon indicador que mostra l’actual situació de l’àmbit de la participació
és el de la inclusió en les agendes poĺıtiques dels temes rellevants de partici-
pació ciutadana. Si comparem la sèrie temporal dels tres Panels (2008,2010
i 2012) sobre aquest indicador, detectem enguany un canvi significatiu. En
aquesta última edició han baixat més de 15 punts percentuals, respecte el
2010, els municipis que estaven ”molt o bastant d’acord”en què els reptes
plantejats per aquest àmbit formen part de l’agenda municipal (Veure Taula
5.2).
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Taula 5.2: Evolució del grau d’acord sobre la continüıtat i l’inclusió
a l’agenda poĺıtica dels temes de participació ciutadana. [n=70]

Molt o bastant d’acord 

2008 2010 2012 

L’Ajuntament té un acord polític que dóna continuïtat a la 
política de participació 61,4 59,7 49,3 

Els reptes mes importants que planteja la participació estan 
inclosos en l’agenda política 57,1 62,3 46,5 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades dels Panels de participació 2012, 2010 i

2008.

Quelcom semblant passa amb el tercer indicador, referent a la continüıtat
que es dóna a les poĺıtiques de participació a través acords poĺıtics. El 2012
les respostes positives han disminüıt en més de 10 punts percentuals respecte
del 2010 i més de 12 respecte el 2008.

En śıntesi, aquests indicadors mostren una pèrdua de pes de les poĺıtiques
participatives en les agendes poĺıtiques municipals. Més endavant, s’analitza
si aquesta pèrdua de pes poĺıtic es trasllada als recursos organitzatius i en
la implementació de diferents instruments d’innovació democràtica. A conti-
nuació, es tractarà el tercer element estratègic referit a la transparència i la
informació.

2.3 Transparència i informació

L’accessibilitat, disponibilitat i qualitat de la informació són factors fona-
mentals en el desenvolupament de poĺıtiques participatives de qualitat. Al
seu torn, informació i participació, estan estretament vinculades al fenomen
de la transparència, repte que cada vegada té més importància en les agen-
des públiques locals6. La transparència és un concepte paraigua que inclou
diferents dimensions com ara el comportament ètic, l’obertura i el control
ciutadà de la gestió pública i la qualitat en la informació. Deixant de banda
l’aspecte ètico-normatiu del problema de la corrupció poĺıtica, una de les
ĺınies d’actuació més importants dels programes de transparència és la vin-
culada a l’obertura i accés a la informació pública. Aquesta és la ĺınia de

6Dı́az L. La transparència i la participació ciutadana. Un marc teòric d’anàlisi.
Dins “La Gestió de la Comunicació en entorns participatius”, Jornades organitza-
des per la Diputació de Barcelona, Cerdanyola del Vallès, 17 de setembre de 2008.
http://www.diba.es/documents.

205



treball que segueix el rànquing de transparència dels municipis espanyols que
elabora Transparència Internacional amb la Federació Espanyola de Munici-
pis (http://www.transparencia.org.es/).

Des d’aquesta perspectiva, la relació participació-transparència té un caràcter
complementari i interdependent ja que ambdues es potencien qualitativa-
ment. La participació ajuda a l’obertura de processos, millora els canals de
comunicació aix́ı com els mecanismes de control i rendició de comptes. Al
seu torn, la veracitat, la comprensivitat, l’accessibilitat i la consistència de
la informació faciliten la confiança i l’empoderament participatiu dels ciuta-
dans. Per tant, les accions vinculades a la transparència estan estretament
relacionades a les que promouen la participació ciutadana.

Al Panel 2012 es va incloure una pregunta sobre l’aplicació de mesures per
part dels ajuntaments per garantir la transparència i la informació als ciuta-
dans. El 30% dels municipis consultats van respondre que disposaven d’al-
gun mecanisme de transparència. Les proporcions de casos entre els diferents
trams de població són similars, destacant els municipis de més de 50.000 ha-
bitants amb un 50% d’ajuntaments que han aplicat aquestes mesures. La
dada és molt significativa ja que en molts casos s’assumeixen compromisos
institucionals que garanteixen la continüıtat d’aquestes accions. A més, se-
gons l’́Index de Transparència dels Ajuntaments d’Espanya, alguns municipis
catalans es troben entre els que tenen ı́ndexs més alts de transparència.

No obstant això, la disponibilitat i accessibilitat d’informació bàsica sobre
els propis espais participatius va ser un dels dèficits recurrents dels Panels
2008 i 2010. Des del Panel 2012 novament s’han inclòs preguntes sobre dis-
ponibilitat i accessibilitat de la informació sobre els òrgans, els processos
participatius i les entitats i associacions.

Els resultats mostren que, en més del 90% de casos, els processos participa-
tius tenen documentació disponible per als ciutadans al lloc web. En canvi,
la informació disponible sobre òrgans participatius dóna resultats similars al
2010: el 31,1% dels municipis amb òrgans de participació no disposa d’infor-
mació sobre aquests en la pàgina web. Per a la major part dels municipis la
informació només està disponible per a alguns òrgans, i són pocs els muni-
cipis que tenen informació de qualitat com memòries, informes o avaluació
dels òrgans (Veure figura 5.3).
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Figura 5.3: Percentatge d’ajuntaments segons tipus i abast de la
informació sobre òrgans de participació ciutadana al lloc web mu-
nicipal. [n=52]
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Panel de participació 2012.

En relació a la informació sobre entitats i associacions, el 58,3% dels munici-
pis disposa d’un portal web amb informació i serveis d’interès pel moviment
associatiu. Sobre la informació disponible al web municipal, les convocatòries
a subvencions estan disponibles en el 81% dels municipis, les guies d’entitats
en el 71,4%, mentre que el 32,1% dels municipis disposen de guies de gestió
d’entitats i el 20,2% informa sobre els resultats de les subvencions.

Els resultats pràcticament no han variat en relació a les edicions de 2008 i
2010, en què s’advertia sobre aquests dèficits de transparència que dificulten
la participació ciutadana i el seguiment i avaluació d’aquests instruments.
Un exemple destacable és el de les subvencions a les entitats i associacions
que realitza el 81% dels municipis que han participat en el Panel però només
el 20% posa a disposició a la web els resultats d’aquestes assignacions.

Per tant, si bé un de cada tres municipis ha incorporat programes de trans-
parència a les agendes locals, s’observen dèficits en la disponibilitat i acces-
sibilitat de la informació dels propis mecanismes participatius.
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3 La dimensió organitzativa

La dimensió organitzativa s’analitza a partir d’algunes caracteŕıstiques de
les estructures organitzatives i dels treballadors. Des del Panel es va con-
sultar la disponibilitat, dependència jeràrquica i especialització d’un òrgan
tècnicodministratiu (OTA d’ara en endavant) dedicat a la participació ciu-
tadana. En relació al personal, es va consultar sobre la disponibilitat de per-
sonal tècnic o amb funcions similars i la existència d’un responsable tècnic.
També sobre vincles laborals i nivell de dedicació. En ambdós temes s’han
inclòs preguntes, similars a les realitzades en els Panels 2008 i 2010, sobre la
percepció dels municipis respecte de les capacitats organitzatives. També se
n’han afegit altres que atenen als efectes de la crisi, tant en les estructures
organitzatives com de personal, a les instàncies de coordinació entre la parti-
cipació, a altres àrees municipals i a la vinculació de les OTAS amb diferents
espais participatius.

Els resultats del Panel 2012 són similars als obtinguts el 2008 i el 2010: dues
terceres parts dels municipis disposen de OTAS i de personal tècnic dedicat
a temes de participació. Aquestes dades mostren que les poĺıtiques partici-
patives tenen un nivell d’institucionalització que afavoreix l’especialització i
continüıtat de les mateixes. També s’observa que no hi ha massa canvis en
la modalitat i intensitat de la implantació d’aquests recursos. A continua-
ció s’aprofundeix en l’anàlisi de les estructures participatives i dels recursos
humans dedicats a la participació.

3.1 Els organismes tècnicodministratius

Més de tres quartes parts dels municipis tenen OTAS de participació ciuta-
dana i el 25% d’aquestes gestionen exclusivament temes de participació. La
seva implantació està més estesa en els municipis més grans, sobretot en els
de 50.000 a 100.000 habitants (Veure Taula 5.3).

La majoria de les OTAS depenen d’una regidoria i s’observa una disminució
en la vinculació amb alcaldia: el 2010 representava el 22% dels municipis i el
2012 només el 13%.

208



Taula 5.3: Percentatge d’ajuntaments segons l’existència d’estruc-
tures de gestió en l’àmbit de participació ciutadana. [n=84]

Menys 
10.000 h. 
(Tram A) 

De 20 a 
50.000 h 
(Tram B) 

De 50 a 
100.000 h 
(Tram C) 

Més de 
100.000 h 
(Tram D) 

Catalunya 

Existència d’OTAS 62,2 75,0 100,0 88,9 73,8 

Existència d’un responsable tècnic 64,9 75,0 100,0 88,9 75,0 

OTAS amb gestió compartida 82,6 85,7 80,0 25,0 75,0 

Dependencia 
OTAS 

Alcaldia 13,0 14,3 20,0 0,0 12,9 

Regidoria 73,9 61,9 80,0 87,5 72,6 

Un altre àmbit 13,0 23,8 0,0 12,5 14,5 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Panel de participació 2012.

3.2 Els canvis en les estructures organitzatives

Com s’ha assenyalat, les estructures organitzatives especialitzades en parti-
cipació s’han mantingut en el temps, el que és una senyal de certa institucio-
nalització de les poĺıtiques participatives. No obstant això, en el seu interior
aquest és un mapa molt dinàmic ja que gairebé el 70% reconeix alguna trans-
formació significativa en el peŕıode 2010-2011. La més habitual, un 46% de
casos, és la reestructuració del departament existent, seguida pel canvi del
responsable tècnic (26,2%), altres canvis (17,9%), l’eliminació departament
existent (9,5%) i en últim terme només el 2% dels municipis ha creat un nou
departament (Veure figura 5.4).

Els factors que expliquen aquests canvis tenen a veure, possiblement, amb
els canvis en els elencs governamentals dels municipis i amb els ajustos pres-
supostaris prodüıts per la crisi econòmica.
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Figura 5.4: Percentatge d’ajuntaments segons els canvis realitzats
en les estructures teconicoadministratives de participació. [n=84]
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Panel de participació 2012.

3.3 Els àmbits d’actuació de les OTAS

En relació al nivell d’especialització de les OTAS el 25% es dediquen exclu-
sivament a temes de participació i la resta comparteixen competències amb
altres matèries. En termes comparatius amb els Panels anteriors, s’observa
que la proporció de OTAS dedicades exclusivament a participació ha baixat
substancialment: del 47,4% el 2010 al 26% el 2012, fet que les situa a nivells
de 2008.

Entre les OTAS que comparteixen competències amb altres matèries, les
temàtiques compartides són diverses i variables en el temps, encara que els
vincles més freqüents es donen en cultura, joventut i cooperació.

Des del Panel 2012 s’ha aprofundit l’anàlisi sobre les relacions i funcions
(gestió, coordinació i assessorament) que desenvolupen les OTAS respecte els
òrgans i processos participatius i de les entitats no governamentals. L’objec-
tiu és detectar l’abast i intensitat d’aquestes relacions d’acord amb la funció
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de gestió.

En relació als òrgans i els processos, la primera observació destacable és que
al voltant d’un 30% de les OTAS no gestiona cap d’aquests espais. En segon
lloc, l’abast de la gestió és més ampli en els processos que en els òrgans ja
que un 51,5% d’OTAS gestionen tots els processos i només el 27,1% gestionen
tots els òrgans (Veure figura 5.5).

Pel que fa a les entitats, gairebé el 90% de les OTAS gestiona la relació amb
entitats, però aquest paper és més limitat en temes més concrets com les
subvencions (54,8%), el registre i equipament per entitats (48%); la gestió
d’equipaments ćıvics (41%), i el seguiment de convenis (36%). Aproximada-
ment una tercera part de les OTAS no realitza cap d’aquestes funcions de
gestió més espećıfiques.

Figura 5.5: Percentatge d’ajuntaments amb OTAS que gestionen
espais participatius i/o entitats no governamentals.
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Panel de participació 2012.

Sabem que aquesta descripció general és limitada però ens permet, d’una
banda, reconèixer que les OTAS no centralitzen totes les actuacions vin-
culades a les poĺıtiques de participació. D’altra banda, podem inferir que
moltes d’aquestes actuacions estan gestionades per altres àmbits administra-
tius que construeixen xarxes de relació diferents a les promogudes per les
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OTAS. Aquest fet i el caràcter eminentment transversal de la participació,
plantegen el tema de la coordinació intermunicipal que es desenvoluparà en
l’apartat següent.

3.4 La coordinació entre les OTAS i altres àrees
governamentals

Un dels problemes que es va detectar en els Panels 2008 i 2010 és el de la
manca de coordinació entre les estructures internes dels ajuntaments. En el
Panel 2012 la resposta envers aquesta problemàtica ha estat similar: el 77,4%
dels municipis està poc o gens d’acord amb l’afirmació que ´´les estructures
de l’ajuntament treballen de forma transversal i coordinada en tems de par-
ticipació”.

En aquesta edició del Panel s’ha aprofundit en aquesta matèria i s’ha consul-
tat als municipis sobre l’existència de diferents mecanismes de coordinació
quan es tracten temes vinculats a la participació. El 93% dels casos té algun
espai transversal de coordinació, peró gairebé en tots aquests casos (98,7%)
són espais de coordinació puntual (Veure figura 5.6).
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Figura 5.6: Percentatges d’ajuntaments segons espais transversals
de coordinació existents. [n=84]
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Panel de participació 2012.

En canvi, els espais de coordinació més sistemàtics són minoritaris: el 12,8%
té un programa transversal de coordinació entre totes les àrees, el 15,4%
té una comissió o taula que estableix criteris o pautes comunes, i el 17,9%
programa les activitats anuals de forma conjunta i amb assignació pressu-
postària. No es detecten grans diferències entre els diferents trams poblacio-
nals, amb excepció del tram de més de 100.000 habitants en el que més del
40% dels municipis té una comissió coordinadora.

En resum, la transversalitat és un dèficit percebut per la majoria dels muni-
cipis, però són pocs els que disposen de mecanismes de coordinació interde-
partamental més sistemàtics.

3.5 Treballadors

Les dades del Panel 2012 segueixen en la ĺınea dels Panels 2008 i 2010 amb
resultats similars en relació a la quantitat, vincles laborals i nivell de dedi-
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cació dels treballadors de l’àmbit de la participació. El 89,3% dels municipis
afirma tenir treballadors (tècnics o similars) dedicats a temes de participa-
ció, amb una mitjana de 2,7 treballadors per municipi. La disponibilitat i
quantitat de treballadors augmenta progressivament a mesura que creix la
grandària del municipi.

En relació als vincles laborals, la proporció de funcionaris i laborals sobre el
total de treballadors és del 42% per cadascun dels tipus, i la resta, un 16%,
són treballadors que tenen un altre tipus de contracte. Respecte la dedicació,
més de la meitat dels treballadors té una dedicació alta en temes de partici-
pació, de més de 30 hores setmanals, el 27% té dedicació mitjana, entre 10 i
30 hores setmanals, i el 20% amb una dedicació baixa de menys de 10 hores
setmanals. També, l’estabilitat laboral i la intensitat de treball augmenten
a mesura que creix el tram de població.

En śıntesi, les dades del Panel 2012 confirmen els resultats dels Panels an-
teriors sobre la consolidació de plantilles de personal professionalitzades en
temes de participació. En els últims sis anys, un bloc majoritari de més del
70% dels casos, ha confirmat la presència de personal amb dedicació i vincles
laborals consolidats en la gestió de la participació ciutadana.

L’estabilitat que s’aprecia quan es comparen les plantilles de personal de di-
ferents peŕıodes, és ratificada pels propis municipis quan se’ls consulta sobre
els canvis que han tingut en el peŕıode 2010-2011 (Veure figura 5.7). En
aquesta etapa de crisi i canvi en les coalicions de govern de molts municipis,
pràcticament tres quartes parts dels municipis indiquen no tenir canvis signi-
ficatius en el nombre de treballadors. En els casos en què śı que ha variat el
nombre de treballadors, els augments (12%) es compensen pels casos en què
hi ha hagut disminucions (14%). La disminució de personal, s’ha fet sentir
de manera més sensible als municipis de més de 100.000 habitants (44% de
casos), proporció que està molt per sobre de la mitjana de Catalunya.

Tampoc s’observen grans canvis en la dedicació horària del personal, encara
que en aquest cas, és major la proporció de municipis que han disminüıt les
hores de dedicació (20,5%) sobre els quals les han augmentat (14,5%).
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Figura 5.7: Percentatge d’ajuntaments segons canvis en les planti-
lles de personal vinculades a temes de participació, respecte l’any
2010. [n=84]
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Panel de participació 2012.

Finalment, la valoració de les capacitats tècniques en formació i innovació
mostren algunes dades que criden l’atenció. Pel que fa a la innovació, les
percepcions positives sobre l’existència d’idees innovadores per afrontar els
reptes de la participació mostren un descens de més de 20 punts en el Panel
2012 respecte dels Panels 2008 i 2010. En aquests últims, les percepcions posi-
tives, molt o bastant d’acord amb l’existència d’idees innovadores, superaven
el 55% dels casos. En el Panel 2012 aquest percentatge només arriba al 31%
dels municipis. Aquest descens pot ser un śımptoma de l’afebliment o pèrdua
de vigor de les estratègies participatives que no s’han revisat o actualitzat
degudament.

Referent a la formació dels recursos humans, en el Panel 2012 es reformulava
una pregunta dels Panels anteriors sobre capacitats formatives dels recursos
humans dedicats a la participació. Les respostes positives, molt o bastant
d’acord, superaven el 80% dels casos. En el Panel 2012, en canvi, es pregun-
tava sobre les capacitats formatives en participació del personal municipal
que no estan vinculats a aquestes tasques. Les respostes s’han invertit total-
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ment ja que només el 9,5% dels municipis en té una valoració positiva. Això
vol dir que el coneixement d’eines i tècniques participatives no s’ha estès a la
resta d’àrees municipals. Aquesta situació pot afectar la qualitat de la par-
ticipació ja que el caràcter eminentment transversal de la mateixa requereix
que la major part dels recursos humans del municipi siguin consubstancials
amb els principis i metodologies participatives.

4 La dimensió relacional

La dimensió relacional tracta sobre els vincles entre els municipis i enti-
tats governamentals i no governamentals. Aquest “capital relacional” pot
considerar-se un recurs fonamental per a les poĺıtiques participatives ja que
a través d’aquest s’accedeix a recursos econòmics, formatius, informatius, no-
ves idees, etc. Des del Panel s’han considerat les xarxes de suport que tenen
els municipis com ara les entitats governamentals, els ens referència als que
recorren quan necessiten assessorament i la pertinença a xarxes especialit-
zades en participació. Finalment, s’analitzen les percepcions que tenen els
ajuntaments sobre el funcionament i paper d’aquestes xarxes governamentals
en les poĺıtiques participatives.

4.1 Les relacions amb els organismes governamen-

tals

A nivell governamental el Panel 2012 mostra un canvi substancial en l’estruc-
turació de xarxes multinivell detectades en els Panels 2008 i 2010. Aquests
mostraven xarxes jeràrquiques, amb un predomini de relacions centrades en
dues institucions: les Diputacions i la Direcció General de Participació de la
Generalitat de Catalunya. La major part dels recursos de suport a la partici-
pació o les preferències en temes com ara l’assessorament es concentraven en
aquestes dues institucions. La Generalitat oferia principalment finançament,
mentre que la Diputació oferia més varietat de serveis, però sobretot assesso-
rament i formació. En aquest àmbit també tenien certa presència els Consells
Comarcals, concretament en els municipis més petits. Les relacions més ho-
ritzontals amb institucions més properes, com altres municipis o els Consells
Comarcals, eren més febles i poc variades.

En el Panel 2012, s’observa com les xarxes de suport s’han debilitat, sobretot
i de manera accentuada en el cas de la Generalitat i els Consells Comarcals,
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i ha canviat el mapa de les referències que tenen els tècnics en participa-
ció. La figura 5.8 mostra les variacions dels principals ens de suport i de
referència dels mateixos municipis que han respost els tres Panels. Sobre els
suports, es destaca la gran devallada de municipis que han rebut algun tipus
de suport per part de la Generalitat (del 79,7% al 27,1%), sobretot en temes
de finançament, mentre que la Diputació manté estables diferents tipus de
suport. En el pla de les preferències, els municipis segueixen triant a la Di-
putació com a primera entitat de referència quan necessiten assessorament,
mentre que “un altre ajuntament” és la segona entitat en importància. En
aquest apartat destaca també la pèrdua de pes de la Generalitat com a ens de
referència en temes d’assesorament (tan sols un 10% el cita en primera opció).

Figura 5.8: Percentatge d’ajuntaments segons algun suport rebut
per part d’altres ens i segons el principal ens de referència en temes
de participació. [n=71]
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Panel de participació 2008, 2010 i 2012.

En relació a les xarxes especialitzades en participació, que són espais que
faciliten el coneixement i l’intercanvi d’experiències, no s’observen variacions
respecte al que s’ha observat en els altres Panels. Només un 27,4% de muni-
cipis formen part d’aquest tipus de xarxes entre les quals destaca, novament,
l’Observatori Internacional de la Democràcia Participativa (43,5%).
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4.2 Les valoracions sobre les interaccions i serveis
de les entitats governamentals

Finalment, s’ha consultat sobre les percepcions de la coordinació intergover-
namental i sobre la dependència de les poĺıtiques participatives, aix́ı com de
les estratègies i suports d’entitats supramunicipals. Sobre el primer ı́tem,
en l’últim Panel s’han accentuat les valoracions negatives sobre els nivells
de coordinació intergovernamental. Als Panels 2008 i 2010 el percentatge de
municipis que estaven molt o bastant d’acord amb que la coordinació mul-
tinivell fora adequada, era del 53% i del 59% respectivament, mentre que al
Panel 2012 aquesta xifra ha baixat al 21,4%.

D’altra banda, pel 67,9% dels municipis les poĺıtiques de participació no de-
penen de les estratègies o recursos d’altres entitats governamentals. Això vol
dir, que la majoria dels municipis valoren positivament la seva autonomia
per gestionar els temes de participació ciutadana. També es va demanar als
municipis que valoressin diferents tipus de suport que ofereix la Diputació de
Barcelona7. Es van incloure vuit preguntes valoratives i els municipis podien
seleccionar fins a cinc serveis destacats i puntuar-los en un rang d’1 (mı́nima
valoració) a 5 (màxima valoració).

Els resultats d’aquesta explotació mostren que, en general, les actuacions que
han estat valorades per un major nombre de municipis, són al seu torn les
que tenen puntuacions més altes (Veure figura 5.9). Entre les més valorades
destaquen el suport econòmic, la formació als municipis, la col·laboració de la
Diputació amb l’equip de govern municipal en el disseny i implementació de
la participació i l’organització d’espais conjunts de reflexió amb altres muni-
cipis. Aquests serveis han estat seleccionats per més del 60% dels municipis
amb una valoració igual o superior a la nota mitjana (3) del rang establert.

Gairebé el 90% dels municipis ha seleccionat el suport econòmic amb la no-
ta mitjana més alta (4). Aquest alt nivell de preferència assenyala la im-
portància que té pels municipis comptar amb un suport econòmic extern per
desenvolupar les poĺıtiques participatives. També és important el suport dels
serveis de la Diputació en la definició i implementació de les estratègies parti-
cipatives municipals aix́ı com en les ofertes de formació. Finalment, els espais
de reflexió, que ajuden a compartir experiències o avaluar les estratègies més

7Aquesta valoració només es va realitzar pels municipis de la prov́ıncia de Barcelona.
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adequades entre especialistes o responsables, són actuacions reconegudes pel
60% dels municipis amb una valoració que se situa en la mitjana del rang (3).

En el bloc d’actuacions menys valorades trobem aquells serveis tècnics desen-
volupats per la Diputació per a la diagnosi, l’avaluació o l’anàlisi comparada
de les poĺıtiques participatives aix́ı com el material de suport que s’ofereix als
municipis. Entenem que la diferència fonamental amb el bloc d’actuacions
més valorades té a veure amb el nivell de concreció d’aquests serveis aix́ı com
amb la proximitat o la implicació directa dels propis municipis.

Els municipis valoren més els serveis que els ajuden a resoldre problemes
concrets com el finançament, el disseny d’un pla o els cursos de formació a
entitats. Alhora, es valoren més les actuacions en què la Diputació i els seus
serveis tècnics estan més propers a les necessitats i demandes dels munici-
pis. D’aqúı que els municipis valorin més els espais de reflexió conjunta per
analitzar o valorar les poĺıtiques participatives que les anàlisis o reflexions
prodüıdes des d’instàncies més allunyades.

Figura 5.9: Valoració del suport de la Diputació de Barcelona. Per-
centatge d’ajuntaments que han seleccionat les actuacions i mitjana
de suport per actuació (escala 1-5, sent 5 la puntuació màxima).
[n=61]
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Panel de participació 2012.

219



4.3 Les relacions amb organismes no-governamen-
tals

Les estratègies envers al món associatiu constitueixen el nucli principal d’ob-
jectius de les poĺıtiques de participació municipal. Des del Panel s’ha recollit
informació sobre un conjunt d’instruments que permeten valorar les modali-
tats de relació i estratègies que desenvolupen els municipis cap al món associ-
atiu. La informació, el suport econòmic, la formació, la promoció de les seves
activitats o la cogestió dels equipaments són alguns dels objectius que perse-
gueixen aquestes actuacions. En les edicions anteriors del Panel es destacava
que els municipis més grans ofereien una major varietat de serveis i actua-
cions a les entitats. Al seu torn, els municipis més petits prioritzaven més
les estratègies cap al món associatiu, i en termes relatius, oferien més suport
econòmic que els municipis més grans. Aquest mapa d’actuacions es manté
en el Panel 2012 tot i que el suport econòmic s’ha debilitat i és escassa la pro-
porció de municipis que realitzen formació a entitats com mostra la Taula 5.4.

Taula 5.4: Mapa d’actuacions municipals al voltant del món asso-
ciatiu. Percentatge d’ajuntaments. [n=84]

De 10 a 
20.000 h. 
(Tram A) 

De 20 a 
50.000 h. 
(Tram B) 

De 50 a 
100.000 h. 
(Tram C) 

Més de 
100.000 h. 
(Tram D) 

Catalunya 

Registre d'entitats 91,9 92,9 100,0 100,0 94,0 

Suport econòmic 91,9 89,3 90,0 100,0 91,7 

Formació 16,2 21,4 40,0 44,4 23,8 

Mostra d'entitats 45,9 53,6 40,0 44,4 47,6 

Gestió d'equipaments 37,8 64,3 40,0 77,8 51,2 

Portal d'entitats 54,1 50,0 80,0 77,8 58,3 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Panel de participació 2012.

El primer element a destacar d’aquest mapa d’actuacions és el que fa re-
ferència al registre municipal d’entitats i associacions. Una de les funcions
fonamentals d’aquests registres és comptar amb informació actualitzada sobre
l’evolució i caracteŕıstiques del món associatiu. A més, la quantitat d’asso-
ciacions és un dels indicadors principals per mesurar la fortalesa del capital
social d’una comunitat. Gairebé la totalitat de municipis consultats (94%)
tenen un registre d’entitats on hi consten un total de 16.227 entitats amb una
mitjana de 205 entitats per municipi, lleugerament superior a la registrada
pel Panel 2010 que era de 203.
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La segona actuació on parar l’atenció és en el suport econòmic directe d’enti-
tats. Més del 90% dels municipis presten aquest tipus de suports en propor-
cions similars, per grandària de la població, al registrat en altres anys. Però
quan es comparen les mitjanes anuals per municipi dels Panels 2010 i 2012,
s’observa una caiguda de més de 100.000 euros en les mitjanes de suport a
les associacions.

El tercer instrument analitzat es refereix a les actuacions de formació cap al
món associatiu. Aqúı també s’observa una tendència decreixent en el nombre
de municipis que ofereixen aquest tipus de serveis. En el Panel 2008 el 47%
dels municipis oferien formació a entitats, el 2010 va baixar al 32,6% i el 2012
és del 23,8%.

La quarta actuació analitzada es refereix a l’organització de la fira d’entitats
que anualment impulsen els municipis per promoure les activitats del món
associatiu. La meitat dels municipis desenvolupa aquest tipus d’actuacions
en proporcions similars a les registrades en el Panel 2008. Sobre el portal
web d’entitats, que ja es va analitzar en l’apartat de transparència, gairebé la
meitat dels municipis utilitzen aquests instruments en proporcions similars
a les dades recollides en altres anys.

L’última actuació analitzada és la gestió d’equipaments municipals per part
d’entitats i associacions. Gairebé la meitat dels municipis tenen aquestes mo-
dalitats de gestió que són més comuns entre els municipis de més de 100.000
habitants.

Finalment, s’observa que la valoració que fan els municipis sobre la implicació
de les associacions en les poĺıtiques municipals s’ha mantingut en proporcions
similars en els diferents Panels. En els Panels 2008 i 2010, les valoracions
positives, molt o bastant d’acord, amb la implicació en les poĺıtiques era
d’un 55,9% i 54,3% respectivament, mentre que el 2012 ha baixat en 10
punts percentuals, fins a situar-se al 44%.

5 La dimensió instrumental

En els últims anys els municipis catalans han desplegat un conjunt d’eines per
promoure, facilitar i garantir la intervenció dels ciutadans en els afers públics
de manera eficient. Aquestes eines, que anomenem “pràctiques d’innovació
democràtica”, s’utilitzen en diferents etapes de les poĺıtiques públiques i pro-
mouen, fonamentalment, formes de participació consultiva i de caràcter asso-
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ciatiu. Podem classificar els instruments com a estables -òrgans i reglaments-
o dinàmics -processos i mecanismes-. Els primers busquen garantir, a través
d’estructures i marcs estables, la intervenció cont́ınua dels ciutadans en di-
ferents matèries. Els dinàmics, en canvi, estan creats ad hoc i tenen una
durada limitada que s’adapta a les caracteŕıstiques espećıfiques de cada si-
tuació. Els instruments dinàmics, especialment els processos, són els més
valorats en termes de qualitat democràtica. Finalment incloem en aquest
apartat els canals virtuals de participació (plataformes de participació via
Internet i xarxes socials) i els plans estratègics de participació.

Com es pot observar a la taula 5.5, els instruments estables, espećıficament
els òrgans, són instruments molt estesos entre els municipis. En canvi, els
instruments dinàmics com ara els processos participatius els desenvolupen la
meitat dels municipis estudiats. Els canals d’Internet, noves eines de parti-
cipació accessibles a tots els municipis, es troben implementats en poc més
del 50% de municipis. Aix́ı com les plataformes de participació es troben en
la mateixa mesura en els diferents trams de municipis, s’observa com l’ús de
xarxes socials com a element de proximitat i relació directa amb la ciutadania
està més estès en els municipis de menys de 50.000 habitants.

En aquest mapa s’observa també que la mida del municipi és un factor que
afecta a alguns espais (especialment als reglaments) ja que a mesura que
augmenta la grandària del municipi major és la proporció de casos que dis-
posen d’aquests instruments. Tot i aix́ı, en els altres instruments analitzats
no s’observa aquesta correlació.
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Taula 5.5: Mapa d’instruments d’innovació democràtica. Percen-
tatge d’ajuntaments. [n=84]

De 10 a 
20.000 h. 
(Tram A) 

De 20 a 
50.000 h. 
(Tram B) 

De 50 a 
100.000 h. 
(Tram C) 

Més de 
100.000 h. 
(Tram D) 

Catalunya 

Instruments estables 

Reglaments  32,4 34,5 60,0 67,0 40,5 

Òrgans de participació 83,8 85,7 100,0 100,0 88,1 

Instruments dinàmics 

Processos participatius 40,5 64,3 60,0 44,4 51,2 

Mecanismes 
participatius 

Audiència 18,9 21,4 20,0 33,3 21,4 

Consulta popular 13,5 7,1 0,0 0,0 8,3 

Iniciativa popular 2,7 7,1 0,0 0,0 3,6 

Pla integral de participació 27,0 28,6 60,0 33,3 32,1 

Internet 

Plataformes participació 50,0 53,6 50,0 55,6 50,0 

Xarxes socials (twiter, facebook, etc.) 51,4 57,1 50,0 44,4 52,4 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Panel de participació 2012.

5.1 L’evolució dels instruments de participació

En les edicions anteriors del Panel s’observava que la totalitat dels municipis
consultats havien implementat algun instrument d’innovació democràtica, el
que implicava que el discurs de la innovació democràtica s’anava estenent de
forma progressiva a tot el territori.

No obstant això, en el Panel 2010 s’observaven alguns canvis simptomàtics
que podien indicar noves tendències en aquestes orientacions. El canvi fo-
namental es detectava en els processos participatius amb una disminució
significativa tant en el nombre de municipis promotors com del total d’ex-
periències realitzades. Els òrgans i la resta de mecanismes participatius es
mantenien més estables encara que amb lleus tendències incrementals.

Els resultats del Panel 2012 mostren un debilitament general de la implanta-
ció i intensitat dels instruments d’innovació democràtica (veure Taula 5.6).
Els processos participatius i les audiències públiques són les eines més afec-
tades amb un descens molt marcat, tant en els municipis que els promouen
com en la intensitat de la seva implementació.
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En el cas dels processos participatius, la proporció de municipis impulsors
va passar del 97% el 2008, al 81% el 2010, per baixar al 52% el 2012. Res-
pecte la quantitat de processos, es va passar d’un total de 422 processos el
2008, a 204 el 2010, mentre que en el Panel 2012 aquesta xifra va descen-
dir a 74 processos el que suposa un descens de més del 80% respecte del 2008.

Les audiències també han patit un descens accentuat tant en municipis impul-
sors -43% el 2008%, 32% el 2010 i 25% el 2012-, com en el total d’audiències
registrades que han baixat més del 70% en aquests tres peŕıodes -143 au-
diències el 2008, 116 el 2010 i 36 el 2012.

En els òrgans, en canvi, s’ha mantingut el percentatge d’ajuntaments impul-
sors, en més del 90% dels casos consultats, però ha baixat el total d’òrgans
passant de 711 el 2008, a 626 el 2010 per arribar a 574 el 2012. El descens és
més considerable als òrgans creats. El 2008, el 53% dels municipis consultats
havia creat algun òrgan, mentre que al 2010 van descendir al 38% i al 2012
sol el 34% ha creat órgans. D’altra banda, el nombre d’òrgans creats per any,
va passar de 69 el 2008, a 63 el 2010 i 36 òrgans creats el 2012.

Taula 5.6: Evolució del nombre absolut i del percentatge dels
òrgans, processos i audiències.[n=71]

Òrgans Processos Audiències 

Total % municipis Total % municipis Total % municipis 

2008 711 98,6% 422 96,9% 143 43,5% 

2010 626 91,5% 204 81,7% 116 32,4% 

2012 574 93,0% 74 52,1% 36 25,0% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Panel de participació 2012.

5.2 Els processos participatius

Els processos participatius són totes aquelles accions seqüencials que s’exe-
cuten durant un temps determinat per actors organitzacionals, institucionals
o socials en coordinació amb un govern municipal o local. El fet que siguin
considerats instruments que garanteixen una participació de més qualitat
ha propiciat el seu impuls des de diferents entitats promotores i àmbits de
poĺıtiques públiques. Alhora, es reconeix que aquestes exigències qualitatives
demanden una major disponibilitat de recursos econòmics o organitzatius. La
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crisi econòmica i la reducció del suport d’entitats promotores, podrien expli-
car la progressiva disminució d’aquests instruments en els últims anys.

El 51,2% dels municipis de Catalunya consultats en el Panel 2012 van im-
plementar algun procés participatiu. Aquests instruments estan més estesos
entre els municipis dels trams mitjans de població -64,3% en el tram B i 60%
en el tram C-, que en els trams extrems -40,5% en el tram A i 44,4% en
el tram D-. Aquestes tendències, similars a les recollides en el Panel 2010,
mostren que l’escala de població no és la variable que explica l’impuls d’a-
quests instruments. La dada és especialment destacable entre els municipis
més grans amb menys processos i més recursos de personal i d’estructures
organitzatives especialitzades. En aquest cas, l’implementació dels processos
no es pot relacionar ni amb l’escala ni amb els problemes econòmics sinó amb
les preferències d’aquests municipis. Cal recordar que els municipis de més
de 100.000 habitants, en cap cas van seleccionar com a primera prioritat de
la poĺıtica participativa l’impuls dels processos participatius.

Altres temes a destacar del Panel 2012, són les tipologies de processos, les
temàtiques que tracten, les formes de gestió i l’etapa en què s’implementen.
En relació a les tipologies, en el Panel es diferencien els processos vinculats
a un pla general, que podŕıem anomenar “plans sectorials amb participació”,
d’aquells que tenen un caràcter puntual. Els primers són experiències inte-
grades en una estratègia d’intervenció que preveu actuacions de més abast i
permanència en alguna temàtica determinada com pot ser el pla d’educació,
el pla de joventut, etc. Els puntuals, en canvi, atenen requeriments espećıfics
amb un abast temporal i temàtic més limitat com per exemple una consulta
sobre la remodelació d’una plaça. Els processos vinculats a plans sectorials
estan més estesos entre els municipis -74,4%- que els puntuals -44,2%-. D’un
total de 88 processos detectats, 60 són plans sectorials i 28 processos puntuals.

La inclusió de les pràctiques participatives als plans sectorials de diferents
poĺıtiques públiques pot tenir un caràcter prescriptiu -com als Plans d’habi-
tatge o als Projectes d’Intervenció Integral- o pot respondre a les tradicions
participatives de determinats àmbits -com ara joventut o medi ambient- o a
l’afluència dels nous paradigmes de gestió -com als plans educatius de ciutat
o de gent gran. Les temàtiques vinculades a aquests plans s’han mantin-
gut constants als diferents Panels amb un 50% dels plans vinculats a temes
de benestar social i un altre 50% a temes d’urbanisme i de planificació es-
tratègica general. Els processos més desenvolupats pels municipis han estat:
els Projectes d’Intervenció Integral (25%), els Plans de Joventut (22%) i els
POUM (15,6%).
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Les matèries vinculades als processos puntuals han tingut grans variacions
entre els diferents Panels. Al 2012, destaquen els temes vinculats a benestar
social com ara: discapacitat (42%), immigració (36,8%), cultura (31,6%) i
esports (26,3%).

Pel que fa a les formes de gestió, es mantenen les tendències observades en el
Panel 2010: la proporció de processos promoguts per la iniciativa ciutadana
és mı́nima, no arriba al 10%; la majoria dels processos estan gestionats pel
mateix ajuntament; les empreses o consultores tenen una participació des-
tacable sobretot en els plans sectorials; altres actors, com les associacions o
entitats, tenen una participació mı́nima (Veure Taula 5.7).

Les metodologies participatives presencials (reunions i tallers participatius)
són predominants mentre que les de caràcter virtual (Internet) només s’uti-
litzen en una cinquena part dels processos. Un 20% del total de processos
utilitzen mètodes sistemàtics de recollida d’informació (grups de discussió o
enquestes) i només en el 5% dels processos s’han prodüıt votacions ciutada-
nes.

Finalment, les etapes en què s’han desenvolupat els processos mostren di-
ferències remarcables entre els puntuals i els sectorials. Els processos pun-
tuals destaquen més en les etapes d’implementació i disseny, mentre que els
plans sectorials destaquen més en l’etapa de diagnosi.
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Taula 5.7: Percentatge de processos participatius segons gestors,
metodologies utilitzades i etapa en què s’han desenvolupat (possi-
bilitat de més d’una resposta).

Processos Puntuals 
[n=28] 

Processos vinculats 
a plans [n=60] 

Tipus d'actors que gestionen processos 

El propi Ajuntament 100,0 68,4 

Una empresa o consultoria 10,7 40,4 

Associació/entitat sense ànim de lucre 3,6 5,3 

Altres 3,6 5,3 

Metodologies utilitzades 

Reunions amb entitats/agents socials 46,4 63,2 

Tallers participatius 53,6 57,9 

Reunions obertes a la ciutadania 39,3 33,3 

Votacions 21,4 3,5 

Mecanismes participatius via Internet 21,4 15,8 

Enquestes 14,3 24,6 

Altres 10,7 10,5 

Entrevistes/grups de discussió 10,7 42,1 

Etapa en que s'han fet els processos participatius 

Diagnòstic 42,9 75,4 

Disseny 46,4 49,1 

Implementació  71,4 31,6 

Avaluació 21,4 3,5 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Panel de participació 2012.

5.3 Els òrgans de participació

El desplegament territorial dels òrgans participatius ha mantingut carac-
teŕıstiques similars a les recollides a altres Panels. La major concentració
dels òrgans es dóna en els trams de població més alts: una mitjana de 4 en
el tram A, 7,5 al B, 14,8 al C i 18,5 al D.

Com es mostra a la figura 5.10 els consells sectorials són els espais més es-
tesos entre els municipis amb òrgans (85,1%), seguits a força distància per
els consells territorials i les comissions de treball (ambdós amb 43,2%), les
comissions de seguiment (32,4%) i finalment els consells de ciutat promoguts
per un 31% dels municipis.
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Figura 5.10: Percentatge d’ajuntaments amb òrgans, segons els
tipus d’òrgans vigents (possibilitat de més d’una resposta). [n=74]
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Panel de participació 2012.

Pel que fa al nombre d’òrgans per municipi, els consells sectorials representen
un 60% dels òrgans existents, les comissions de treball i els consells territori-
als un 15,5% i un 12,8% respectivament i la resta d’òrgans al voltant d’un 5%
del total. Com s’ha dit, l’extensió i intensitat en l’ús d’òrgans participatius
és similar a la registrada altres anys i amb els mateixos problemes apuntats:
inflació orgànica i predomini d’òrgans sectorials que genera una fragmentació
temàtica.

Com ja s’ha esmentat en l’anàlisi evolutiva dels òrgans, cada vegada són
menys els òrgans existents i cada vegada és menor la proporció de municipis
que els creen. Gairebé la meitat dels 38 òrgans creats el 2011 van ser consells
sectorials, i la resta es va repartir, en proporcions similars, entre comissions
de treball i de seguiment i consells territorials, mentre que només un municipi
creà un consell de ciutat. Els àmbits més esmentats als quals es dediquen els
òrgans creats són: temes generals (21,7%), serveis socials i cultura (17,4%),
joventut, urbanisme i gent gran (13%).
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5.4 Els mecanismes participatius i Internet

Entre els mecanismes consultats al Panel -audiències, consultes i iniciatives
populars i referèndums- els més utilitzats són les audiències públiques im-
pulsades en el 21,4% dels municipis. Els altres mecanismes tenen una menor
implantació: les consultes populars en el 8,3% dels municipis, les iniciati-
ves populars en el 3,6% i els referèndums en el 1,2%. Cal aclarir que, amb
excepció de les audiències, aquests mecanismes requereixen un conjunt de
procediments prescriptius per a la seva aprovació i implementació. No s’ha
constatat que s’hagin complert aquests requeriments pel que s’ha d’entendre
que, com ha succëıt en els altres Panels, es tracti de pràctiques informals
encara responguin a l’esperit i les caracteŕıstiques establertes en la legislació.

Finalment, en relació a l’ús dels canals participatius virtuals, el 50,0% dels
municipis han utilitzat Internet per a promoure la participació ciutadana
durant l’any 2011. Dels municipis amb plataformes virtuals, un 53,7% ha
utilitzat Consensus mentre que un 46,3% va emprar altres plataformes. A
més d’aquestes plataformes participatives el 52,4% dels municipis va utilit-
zar les xarxes socials (Twitter, Facebook, etc.) per canalitzar la participació.
Aquestes proporcions, similars a les registrades en els Panels 2008 i 2010,
indiquen que Internet continua sent un espai poc utilitzat en les poĺıtiques
participatives.

5.5 L’avaluació dels instruments d’innovació demo-

cràtica

Des del Panel 2012 es va sol·licitar als municipis que valoressin quatre es-
pais participatius que tenen diferents caracteŕıstiques: òrgans, processos, au-
diències i Internet. Cada espai es va avaluar tenint en compte cinc criteris
d’interès: l’impacte, el dinamisme, l’aportació a la cultura participativa, la
valoració dels ciutadans i entitats, i la valoració de diferents àrees de l’Ajun-
tament.

Els resultats d’aquesta ponderació, en el qual 1 era la nota mı́nima i la
màxima 4, revelen que, amb excepció dels processos, la valoració mitjana
de tots els espais participatius és inferior a la nota mitjana d’aquest rang
(2,5). En general, les valoracions varien segons el criteri analitzat, encara
que els processos participatius tenen les puntuacions més altes en tots els
ı́tems (Veure figura 5.11).
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Internet apareix com l’espai menys valorat en tres ı́tems -impacte, aportació
a la cultura participativa i funcionament i utilitat-, les audiències són les
menys valorades per altres àrees de l’ajuntament, i els òrgans són els espais
menys valorats en relació a l’agilitat/dinamisme. Les mitjanes ponderades
més baixes són les que corresponen a la valoració de ciutadans/entitats i de
les altres àrees de l’ajuntament.

Amb aquestes valoracions tan baixes, es pot inferir un escàs interès o entu-
siasme sobre les virtuts d’aquests espais. D’altra banda, algunes respostes es
corresponen amb altres reflexions en la matèria. Per exemple, diferents estu-
dis assenyalen que els processos són els espais de més qualitat democràtica,
els òrgans son considerats molt estructurats i poc dinàmics i respecte de les
entitats, la seva reticència a intervenir en aquest tipus d’espais és un dels
“handicaps” de les poĺıtiques participatives. Finalment, la baixa valoració
que tenen les audiències i sobretot Internet, es correspon a la poca utilització
que fan els municipis d’aquests espais.
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Figura 5.11: Valoració mitjana del funcionament dels espais parti-
cipatius utilitzats pels ajuntaments durant el 2011.
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6 Conclusions

Un canvi de cicle

La primera reflexió que sorgeix de l’anàlisi dels resultats del Panel 2012 és
que els instruments d’innovació democràtica han anat perdent vigor en les
estratègies participatives dels municipis. La informació comparativa dels tres
Panels realitzats, mostren un descens progressiu tant en la quantitat de muni-
cipis promotors com en la intensitat de la utilització de diferents instruments
participatius. Aquesta situació s’evidencia en els espais de més qualitat, com
els processos participatius, que són els que han estat més afectats en aquesta
retracció.

Entre les causes es destaquen la crisi econòmica i la disminució de suports
econòmics dels promotors externs. Respecte de la crisi, les fortes retallades
pressupostàries obliguen els municipis a prioritzar els serveis mı́nims i les ne-
cessitats bàsiques de la població i a retallar despeses en aquelles actuacions
menys prioritàries. En aquest sentit, les respostes del Panel confirmen que els
municipis han realitzat fortes reduccions en els pressupostos de participació
ciutadana i en una proporció major que en altres poĺıtiques. Aquestes reta-
llades no s’han fet sentir en les estructures organitzatives o de personal dels
municipis que han respost l’enquesta. No obstant això, cal tenir en comp-
te que la disminució de municipis participants en el Panel, de més del 10%
respecte del 2010, es deu fonamentalment al fet que aquests municipis han
deixat de tenir personal o organismes dedicats a la participació.

En relació als suports externs, les dades més significatives són la manca de
suport econòmic a les poĺıtiques de participació local per part de la Gene-
ralitat de Catalunya i la reducció significativa dels mateixos per part de les
Diputacions. Aquests canvis es deuen no només a la crisi econòmica, sinó
també a les estratègies de noves coalicions de govern que han reestructurat
els espais de participació i proposen nous estils de gestió.

No obstant això, la crisi en les fórmules d’innovació democràtica no pot
reduir-se als problemes econòmics o als canvis en les coalicions de govern.
En els informes dels Panels 2008 i 2010 s’advertia sobre altres aspectes que
afectaven les tendències de canvi en les poĺıtiques participatives. Alguns
indicis s’observaven en el canvi de preferències de les entitats promotores
-institucions poĺıtiques, associatives o de recerca-, i en les reflexions d’espe-
cialistes que plantegen canvis d’acord amb els dèficits detectats. També, les
prioritats dels propis municipis, sobretot dels més grans, indicaven que els

232



instruments d’innovació democràtica anaven perdent pes en les preferències
locals.

Al Panel 2012 s’adverteix una clara transformació en les prioritats estra-
tègiques de les poĺıtiques participatives. D’una banda, han disminüıt les
preferències cap a les estratègies de caràcter més qualitatiu vinculades a
l’última onada de la innovació democràtica, com la promoció de processos
participatius o la millora en l’organització i la gestió municipal. De l’altra,
han augmentat les prioritats cap a opcions vinculades a la promoció del teixit
associatiu i d’altres instruments, com els òrgans de participació, de menor
valor qualitatiu.

Aquest baix interès cap a fórmules d’innovació democràtica es correspon amb
la baixa valoració que fan els municipis sobre diferents espais participatius.
Els processos participatius, que són els espais més valorats, tot just superen
la nota mitjana en les categories consultades. Els òrgans, les audiències i
internet, estan valorats per sota d’aquesta mitjana.

Aquesta caiguda en les preferències de les estratègies d’innovació democràtica
i la baixa valoració dels espais participatius, es donen en un clima de ma-
jor pessimisme sobre diferents factors i condicions que afecten les poĺıtiques
participatives. Per exemple, “l’existència d’un acord poĺıtic que dóna conti-
nüıtat a les poĺıtiques de participació”, va passar del 33,4% de municipis en
desacord el 2010 al 53,6% el 2012; la “inclusió dels reptes poĺıtics a l’agenda”
del 32,7% al 57,1%; la “capacitat d’innovació de l’Ajuntament en matèria
de participació” del 37,7% al 72,6%; “la coordinació entre les estructures de
l’Ajuntament”, del 64,2% al 77,4%, etc.

Aquest creixement en les disposicions negatives pot haver estat inflüıt per la
conjuntura en què es va fer l’enquesta. No obstant això, quan analitzem les
respostes dels Panels d’altres poĺıtiques, a les quals se’ls va fer les mateixes
preguntes en la mateixa època, les respostes de participació són les que ex-
perimenten tendències més negatives.

Reptes i propostes

Escenaris més polititzats poden donar més interès als mecanismes
participatius

Aquest escenari de crisi de les estratègies d’innovació democràtica contrasta
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amb l’incremento de les reivindicacions per una major participació ciutada-
na proposades per agrupacions poĺıtiques i socials a Catalunya. De fet, una
enquesta recent indica que la participació en les decisions de govern es l’ob-
jectiu més importat senyalat pels ciutadans catalans. A més, aquest estudi
destaca que si bé la participació en mecanismes proposats pels governs es re-
lativament baix -menys del 10%-, l’intervenció ciutadana en actes poĺıtiques
o manifestacions de protesta, supera el 30% de la població.8

Aquesta manca d’encaix entre l’increment de la reivindicació participativa
i el decreixement de les pràctiques d’innovació democràtica té a veure amb
les diferencies d’objectius i enfocaments. La reivindicació participativa té un
caràcter eminentment poĺıtic i es dóna en contextos de conflicte, es refereix a
temes substancials i té una implicació directa dels actors poĺıtics. En canvi,
les poĺıtiques d’innovació democràtica han apostat per mecanismes neutrals,
temes no conflictius, una gestió professionalitzada i una intervenció mı́nima
dels actors poĺıtics.

Però el fet que aquestes tendències no coincideixin no vol dir que que no es
puguin compatibilitzar. La politització de la participació pot donar un nou
vigor a pràctiques participatives que en els últims anys han anat perdent in-
terès. Per exemple, l’impuls poĺıtic a formes de participació directa, com les
consultes o iniciatives populars, poden propiciar un major ús d’aquestes en
diferents poĺıtiques sectorials. Al seu torn, els equips i especialistes dedicats
a la participació ciutadana, poden oferir alternatives i propostes viables i efi-
cients als que demanen més participació. En aquesta combinació de factors
poĺıtics i tècnics pot sortir enfortit un estil de participació que atengui pro-
blemes substancials, amb implicació directa d’actors poĺıtics i metodologies
i procediments tècnics de qualitat provada.

En sintesis el fet que els mecanismes d’innovació democràtica que es van im-
pulsar en els darrers anys hagin perdut vigor, no vol dir que no es puguin
mantenir o millorar en el futur. L’aprenentatge de l’experiència, sobretot a
partir d’alguns dèficits d’aquestes estratègies -mimetització administrativa,
caràcter “top down”, fragmentació de temes no conflictius, preeminència as-
sociativa, etc.- pot ajudar a millorar la seva implementació en el futur. En
aquest sentit, creiem que la politització d’aquestes pràctiques, aplicades a te-
mes conflictius i procediments amb una implicació directa d’actors poĺıtics,

8Enquesta de Participació poĺıtica i Ciutadana 2011. Direcció General de Joventut i
Direcció General de Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya i Parlament
de Catalunya.

234



augmentarà la qualitat i interès en la seva utilització.

Cal aprofitar els recursos existents

El segon repte té a veure amb les limitacions econòmiques que s’imposen en
un horitzó de crisi perllongada. En un context previsible de conflictivitat
creixent, els governs locals tenen la necessitat de trobar fórmules eficients i
eficaces per canalitzar les demandes socials. El problema és que a mesura
que disminueixen els recursos econòmics, es limiten les possibilitats per im-
plementar instruments de més qualitat. El repte, fer més amb menys, obliga
a pensar en les disponibilitats existents i en l’exploració d’altres recursos que
es podrien maximitzar.

Respecte dels recursos existents, cal assenyalar que, tot i la crisi, un bon nom-
bre de municipis han mantingut les estructures organitzatives i de personal
en matèria de participació ciutadana. Aquest “know how” d’experiència i
expertesa acumulat durant anys, està disponible i pot ser aprofitat en la de-
finició d’estratègies futures.

Sabem que hi ha múltiples experiències que constitueixen un capital de co-
neixement i tecnologia que s’ha de rescatar en un moment en què es demanen
noves estratègies participatives. Un exemple d’una experiència reconeguda
ès “les cartes als regidors” de la plataforma virtual Consensus a la qual estan
adherida nombrosos municipis.

A través d’aquesta funcionalitat, els ciutadans poden enviar cartes a l’alcal-
de i als regidors plantejant propostes, demandes o suggeriments sobre temes
d’interès públic. Aquestes cartes es publiquen amb la data que van ser eme-
ses a l’espera d’una resposta, que també es publica i queda a disposició del
públic en un peŕıode de temps prolongat. A través d’aquest senzill mecanis-
me l’Ajuntament de Badalona ha registrat més de 4.000 cartes de ciutadans
que es poden consultar a la seva pàgina web. Veiem aqúı una conjugació
viable i efectiva de: un elevat nivell de participació, intervenció de ciutadans
individuals, utilització de noves tecnologies, transparència en la informació,
implicació dels poĺıtics, control dels actes de govern i economia en l’aplicació
d’aquest instrument.

Però, a més d’aquestes experiències contrastades, un 20% dels municipis que
van a respondre el Panel 2012 va esmentar que disposaven experiències in-
novadores sobre participació ciutadana que poden esdevenir referents per a
altres ajuntaments.

235



Una altra alternativa és potenciar un recurs que entenem que no està prou
aprofitat i que és estratègic en la resolució de problemes cada vegada més
complexos. Parlem concretament de la cooperació institucional entre dife-
rents nivells de govern sobre temes de participació ciutadana. El sistema
d’interaccions de les poĺıtiques participatives és eminentment vertical, cen-
trat en poques institucions, amb preeminència de suports econòmics i amb
una valoració municipal molt negativa sobre el seu funcionament.

Al seu torn, les valoracions que fan els municipis dels serveis de les Diputa-
cions, indiquen que les actuacions de proximitat i contacte directe amb els
equips de govern, són molt ben valorades. És destacable la bona valoració
d’aquells serveis que fomenten espais horitzontals de reflexió amb altres mu-
nicipis. Aqúı es podria pensar en potenciar diferents tipus de xarxes, com
les d’especialistes, que han tingut molt èxit en altres päısos.

El torn de la ciutadania organitzada i no organitzada

El tercer repte té a veure amb les estratègies participatives adreçades a poten-
ciar la ciutadania organitzada. La pèrdua de pes dels instruments d’innovació
democràtica han reforçat el paper del teixit associatiu com un objectiu pri-
oritari de les poĺıtiques de participació. Aquest canvi es pot entendre com
una opció forçada per la conjuntura econòmica que obliga els municipis a
retreure cap a aspectes bàsics de la participació com poden ser les relacions
amb les entitats. Però, també es pot entendre com una opció estratègica de
prioritzar el capital social sobre altres opcions com els mecanismes d’innova-
ció democràtica. En qualsevol cas, són opcions leǵıtimes en les que s’haurien
de tenir en compte algunes qüestions. La primera, té a veure amb l’atenció
d’alguns dèficits de les relacions cap al món associatiu com la baixa trans-
parència en el suport econòmic, la disminució creixent de les actuacions de
formació i els percentatges cada vegada més alts de valoracions negatives
sobre la implicació del teixit associatiu en les poĺıtiques municipals.

La segona qüestió que mereix especial atenció és la gestió d’equipaments
municipals per part d’entitats i associacions. Més de la meitat dels muni-
cipis consultats tenen aquest tipus d’actuacions. No obstant això, tot i la
importància que tenen aquests espais, no es compta amb informació global
sobre les caracteŕıstiques i dimensions que tenen aquestes formes de parti-
cipació. Podŕıem dir que aqúı hi ha una veritable caixa negra de poĺıtica
pública que seria molt interessant revelar al moment de plantejar estratègies
cap al món associatiu.
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En referència a la ciutadania no organitzada cal dir que segueix sent la gran
absent en les estratègies de participació ciutadana. Els municipis perceben
una alt́ıssima desafecció ciutadana respecte de les poĺıtiques locals però no es
defineixen ni implementen estratègies en aquest sentit. El ciutadà “d’a peu”
no està en les agendes municipals de participació i són molt pocs els munici-
pis que preveuen mecanismes d’inclusió individual, com registres ciutadans,
o canals de comunicació, com les xarxes socials. Aquest tema, en el qual ja
s’ha insistit en altres informes, mostra un desajust entre els models de par-
ticipació promoguts pels governs i les fórmules participatives més utilitzades
en la societat.

Més qualitat i transparència

Un altre repte destacat té a veure amb vells problemes estretament vincu-
lats a la participació ciutadana com la informació i transparència i l’ús de
les noves tecnologies. Respecte a la informació i la transparència, només cal
insistir en la convicció que aquests temes, ocuparan un lloc cada vegada més
important en les agendes públiques. Un pas important en aquesta direcció
és el projecte de Llei de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon
Govern impulsat pel Govern d’Espanya que prescriu principis, àmbits i me-
canismes per garantir l’accés i la disponibilitat de la informació pública per
part dels ciutadans. Per tant, aquest nou marc institucional reforça un dels
principals instruments de la transparència, la informació pública, que, al seu
torn, és una condició bàsica de qualsevol poĺıtica participativa.

No obstant això la llei no avança en altres dimensions que afecten la trans-
parència i que condicionen la seva implementació. La participació ciutadana
és una de les condicions fonamentals de les poĺıtiques de transparència ja que
una ciutadania activa que intervé en els assumptes públics des de mecanis-
mes de consulta, deliberació o decisió enforteix la qualitat de la transparència.

Els resultats del Panel 2012 mostren que hi ha un llarg camı́ a recórrer en
aquesta matèria ja que només el 30% dels municipis ha definit estratègies
sistemàtiques per garantir o millorar la transparència i la informació.

El mateix cal apuntar sobre l’aplicació de les noves tecnologies que són els
altres grans absents de les estratègies participatives. Són pocs els processos
participatius que han fet servir aquestes eines i només la meitat dels mu-
nicipis consultats tenen plataformes interactives de participació ciutadana.
Aquests baixos nivells d’implementació es corresponen amb una valoració
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baixa d’aquests espais per part dels municipis. En un món on els ciutadans
prenen diàriament importants decisions des d’espais virtuals, les poĺıtiques
de participació ciutadana mantenen una posició recelosa o desconfiada cap a
l’ús de les noves tecnologies.

Retalls institucionals i noves oportunitats

L’últim repte de les poĺıtiques participatives té a veure amb les transforma-
cions institucionals que afecten al món local. El projecte de reforma de la llei
de bases del règim local (LBRL) impulsat pel govern d’Espanya proposa una
àmplia retallada a les competències i recursos dels municipis que disminueix
la seva capacitat d’actuació per articular o fomentar estratègies participati-
ves.

Tant la legislació estatal com autonòmica coincideixen que el municipi és
la llera immediata de la participació. A més, aquestes normes estableixen
una sèrie de mandats als governs locals per facilitar la implicació ciutada-
na a través de normes, procediments i organismes adequats (art. 70 bis
LBRL). Si bé aquest entramat legal ha encorcetado les poĺıtiques participa-
tives als “estrets marges de la democràcia representativa9, això no ha impedit
la proliferació d’experiències participatives afavorides per les estratègies des-
centralitzadores i participatives de diferents poĺıtiques públiques. Tot i que
el projecte de reforma no modifica cap dels principis i mandats municipals
sobre la participació, en canvi estreta el “llit immediat de la participació” ja
que limita l’espai d’ingerència real d’un municipi en els assumptes públics.
Per tant, s’obre un camı́ incert per a molts projectes participatius que han
implicat als municipis els darrers anys.

Alguns dels aspectes més qüestionats d’aquest projecte tenen a veure amb el
biaix tecnocràtic i economiciste amb què ha estat concebuda per aconseguir
el seu objectiu fonamental que és disminuir la despesa pública. Un altre dels
dèficits és la urgència amb què ha estat tractada i la manca de consens i
de discussió necessaris per definir un nou model d’organització territorial del
poder. Finalment, la seva implementació afectarà el funcionament de la de-
mocràcia ja que, parafrasejant Tocqueville, la retallada del poder municipal
limita l’exercici de les llibertats individuals i conseqüentment el funciona-
ment mateix de la democràcia.

9Expósito E. “Participació ciutadana en el govern local. Una anàlisi des de la perspec-
tiva normativa”. A Bermejo J.L. i Castel S. eds., Transparència, participació ciutadana i
administració pública al segle XXI, Monografies de la Revista Aragonesa d’Administració
pública. Saragossa: Govern d’Aragó, 2013.
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Però l’aprovació d’aquest projecte de llei no necessàriament implicarà que els
municipis deixin d’intervenir o involucrar-se en determinats temes. En pri-
mer lloc, perquè els municipis han demostrat una gran capacitat d’adaptació
i resistència a contextos institucionals i financers poc favorables. Aquesta
capacitat els ha permès construir una institucionalitat basada en les neces-
sitats i demandes ciutadanes que no han tingut resposta des d’altres nivells
de govern. Aquestes inèrcies institucionals no es deconstrueixen d’un dia
per l’altre sobretot quan els seus resultats són valorts o tenen una eficiència
provada. En segon lloc, perquè és dif́ıcil pensar que moltes de les funcions
que han vingut realitzant els municipis puguin executar-se des d’altres nivells
de govern. Al seu torn, pot esperar-se que els actors supramunicipals amb
competències reconegudes descentralitzin aquestes activitats amb la compli-
citat i implicació dels governs municipals. En tercer lloc, aquest projecte
de llei reafirma l’ampli consens sobre el municipi com a espai natural per la
participació ciutadana. Si es considerés a la participació ciutadana com una
competència i se li apliqués el principi de la reforma, “una administració, una
competència” el municipi seria naturalment l’administració competent. Per
tant, qualsevol poĺıtica pública que fomenti la participació ciutadana haurà
de considerar el municipi com un actor clau per al seu desenvolupament.

Finalment, aix́ı com es tanquen determinades vies institucionals a la parti-
cipació s’obren altres finestres d’oportunitat que fomenten la inclusió de la
ciutadania en els assumptes públics. Els projectes de llei sobre transparència
i bon govern, impulsat pel govern central, o el de consultes populars no refe-
rendàries, impulsat pel govern català, són reformes institucionals que aposten
per la implicació i el control ciutadà en els assumptes públics. Altres senyals
en aquest sentit provenen d’organismes internacionals com la Unió Europea
que ha declarat el 2013 “Any europeu de la ciutadania”, o del Banc Mundial
que aquest mateix any va convocar la “Conferència mundial sobre participa-
ció ciutadana per millorar resultats del desenvolupament”. Aquestes senyals
indiquen que escoltar la veu dels ciutadans no és tema passat de moda ni
una preocupació menor per a les agendes públiques. En aquest nou escenari,
que exigeix respostes noves i creatives, el municipi està cridat a ser un pro-
tagonista principal.
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Caṕıtol 6

La protecció i la promoció de
la salut. Reptes en temps de
canvi

Gerard Serratusell, Francisco Catena

1 Introducció

Fruit de la col·laboració que s’ha anat donat en diferents projectes entre la
Diputació de Barcelona i la Fundació Carles Pi i Sunyer es presenta aquest
informe, que es podria considerar una espècie de continuació d’un estudi re-
alitzat l’any 2010 sobre “La Gestió municipal de la salut pública”1 (d’ara
endavant “Estudi 2010”2), utilitzant la metodologia dels Panels de poĺıtiques
públiques que la Fundació desenvolupa des de fa anys i delimitant l’univers
d’estudi als municipis de més de 10.000 habitants de tot Catalunya3.

El paper cada vegada més destacat que tenen els governs locals en la gestió de
la salut pública i la seva importància creixent en l’esfera pública, planteja la
necessitat de reflexionar sobre les caracteŕıstiques, problemes i desafiaments
que presenta aquest sector. En les poĺıtiques de salut pública hi conviuen
diferents matèries, actors, àmbits del coneixement, estructures organitzati-

1Pano, E. i Viñas, A. La gestió municipal de la salut pública, Col·lecció Documents de
treball, Sèrie salut pública. Barcelona: Diputació de Barcelona, 2011.

2Cal tenir present que aital estudi tenia com a univers els municipis de la prov́ıncia de
Barcelona, a diferència de l’univers del Panel que és a nivell de Catalunya.

3Els objectius generals del Panel i la metodologia de recerca es desenvolupen a l’apartat
‘Introducció’ d’aquest llibre.
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ves i formes de gestió, fet que porta a percebre-les com un sistema complex
d’interacció constant.

En relació a les matèries involucrades, la legislació ha anat evolucionant el
concepte de salut pública incorporant múltiples dimensions -que tenen a veu-
re amb condicions f́ısiques, biològiques, socials, culturals i de gestió- fet que
requereix la intervenció de diferents disciplines cient́ıfiques que abordin temes
tan diversos com la qualitat de les aigües, les condicions de l’habitatge, o els
hàbits alimentaris de la població. Les exigències d’expertesa i especialització
es veuen reflectides en la diversitat de professions de les plantilles de personal
dels municipis reconegudes en l’Estudi 2010.

L’especialització temàtica té un impacte en les estructures organitzatives
de les administracions que defineixen organismes diferenciats per gestionar
àmbits espećıfics. L’Estudi 2010 ja esmentava un elevat nivell de fragmen-
tació organitzativa, que incidia en el tractament integral d’aquesta pro-
blemàtica. De fet, la reagrupació temàtica de gestió de la salut pública
en protecció i promoció de la salut, ha acabat creant dos grans universos en
que es desenvolupen funcions diferenciades des d’àmbits i amb professionals
diferents. En el cas de la protecció destaquen funcions de vigilància, control,
monitoratge, etc. amb formacions d’enginyeries i pautes de funcionament es-
tandarditzades. En la promoció, en canvi, destaquen funcions d’informació,
comunicació o educació, i involucren professions com ara educadors, comu-
nicadors, pedagogs, etc. A més, la particularitat de cada municipi i les seves
preferències organitzatives són elements que incrementen la heterogenëıtat
dels models de gestió.

Un altre element a tenir present en l’anàlisi és la pluralitat d’ens gover-
namentals implicats en la gestió d’aquesta poĺıtica. La legislació estableix
competències distintes entre els diferents nivells governamentals que es fan
càrrec de determinades funcions o serveis. Es defineix un conjunt de serveis
mı́nims obligatoris a càrrec dels municipis, als quals s’han d’afegir els serveis
complementaris propis d’altres administracions o aquelles activitats delega-
des per la Generalitat de Catalunya. Però l’esperit de la legislació va més
enllà d’aquest reconeixement multicompetencial ja que promou un govern
multinivell per a la salut pública. La concepció de govern multinivell implica
un sistema en què els diferents nivells de govern comparteixen, en comptes
de monopolitzar, decisions públiques. Més que una descentralització de com-
petències es tracta d’una concurrència d’aquestes per abordar problemes que
no es poden fragmentar en la seva gestió. Això exigeix un nivell de coo-
peració interinstitucional que és un veritable desafiament a les institucions
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estructurades des d’una concepció jeràrquic-legalista.

Però la legislació no només esmenta a les entitats públiques sinó que destaca
la importància de la societat civil com un actor clau en el funcionament d’a-
questes poĺıtiques. La implicació de la ciutadania forma part d’aquest nou
ideari de la salut pública, que es tradueix en formes de govern horitzontals
en què la gestió de les xarxes esdevé una nova comesa per als governs locals.

Finalment, l’evolució de les poĺıtiques de salut dels darrers anys mostra una
renovació i ampliació permanent de les matèries que abasta. No es tracta
només d’un creixement quantitatiu, sinó sobretot qualitatiu. En aquest sen-
tit, no s’ha de perdre de vista el paper que té el risc com una de les principals
fonts de mobilització poĺıtica. Fa alguns anys Ulrich Beck4 reflexionava so-
bre la importància del risc en societats cada vegada més individualitzades
i globals. La preocupació creixent per controlar i preveure situacions que
posen en perill la qualitat i la pròpia existència de la vida, forma part dels
valors i demandes que tenen les societats del risc. Les poĺıtiques de salut
pública, responsables de la gestió de múltiples riscos -contaminació del medi,
equipaments públics, aliments, etc.- tenen una missió principal i eminent-
ment poĺıtica, ja que responen a aquest nucli dur de noves demandes de les
societats del risc.

En śıntesi, les noves concepcions sobre la gestió de la salut pública tenen en
compte l’existència d’escenaris complexos, amb actors plurals i interdepen-
dents, xarxes que exigeixen una gran capacitat de negociació i una diversi-
tat de matèries que exigeixen concurrència competencial i admeten diferents
mecanismes de gestió. Però això no vol dir que aquestes noves concepcions
prevalguin en les poĺıtiques de salut. Alguns dels problemes detectats en l’Es-
tudi 2010 -excessiva inflació i fragmentació orgànica, segmentació temàtica,
dèficits en la planificació, etc.- són pròpies d’estils tradicionals de gestió ca-
racteritzats pels biaixos jeràrquics i reactius.

La detecció d’aquests desajustos entre el paradigma a què s’aspira i la seva
implementació real no és senzilla quan es tracta d’un univers tan heterogeni i
canviant com és el món local. Un dels propòsits fonamentals d’aquest estudi
és aportar informació rellevant que ajudi a conèixer i interpretar el funcio-
nament de les poĺıtiques de salut. A través de la informació sistemàtica i
actualitzada es poden detectar les tendències, problemes, fortaleses o debili-

4Beck, U. La sociedad del riesgo mundial: en busca de la seguridad perdida. Ediciones
Paidós Ibérica, 2008.
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tats d’un conjunt de governs municipals que afronten amb diferents recursos,
estratègies i actuacions els desafiaments que plantegen les poĺıtiques de salut
pública.

2 El desenvolupament institucional i els

recursos

Quines són les caracteŕıstiques dels dissenys organitzatius? de quins recursos
es disposa? quin és l’impacte que tenen aquests recursos i dissenys en els
resultats de les poĺıtiques? Són preguntes que sorgeixen al pensar en com els
municipis implementen les poĺıtiques de salut pública.

A nivell institucional es distingeixen un nivell poĺıtic i un altre tècnicoadmi-
nistratiu. El primer està format per aquells òrgans i estructures que tenen la
màxima responsabilitat de la direcció i definició de les estratègies a seguir. El
nivell tècnic administratiu, en canvi, reflecteix l’aparell organitzatiu que pot
intervenir en diferents fases de les poĺıtiques de salut i que fonamentalment
implementa o executa aquestes decisions.

Respecte els models d’organització poĺıtica, la nota distintiva a nivell local és
la diversitat i la variabilitat d’aquests dissenys institucionals. Des del Panel
2012 s’han considerat alguns indicadors, ja tractats en l’Estudi 2010, que as-
senyalen algunes caracteŕıstiques diferenciadores. Per exemple, per conèixer
el nivell de complexitat i especialització organitzativa, indicadors significa-
tius poden ser la delegació de competències que realitza l’alcalde o alcaldessa
cap a altres organismes, el nivell de dedicació del responsable poĺıtic o l’e-
xistència de regidories exclusives de salut pública. També s’han tingut en
compte alguns indicadors més subjectius que tenen a veure amb la inclusió
de les matèries de salut pública a les agendes locals aix́ı com dels consensos
poĺıtics que faciliten la continüıtat d’aquestes actuacions.

En relació a les estructures tecnicoadministratives, els models organitzatius
també són heterogenis. En aquest cas també s’han tingut en compte alguns
indicadors utilitzats en l’Estudi 2010. La disponibilitat d’una estructura tec-
nicoadministrativa dedicada a la salut pública i l’existència d’un responsable
tècnic en la matèria, és un indicador important que manifesta un nivell de
desenvolupament institucional i d’importància envers aquesta matèria. L’ex-
clusivitat en les matèries a què es dediquen aquests organismes i les matèries
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amb les que habitualment comparteix la gestió, poden donar senyals del ni-
vell d’especialització i de transversalitat en la gestió d’aquests àmbits.

El fraccionament de les actuacions en diferents estructures organitzatives pot
suposar problemes de coordinació si no hi ha una bona planificació i/o or-
ganització. En el Panel 2012 s’han inclòs indicadors de caràcter objectiu
sobre l’existència d’àmbits de coordinació estables, indicadors subjectius so-
bre la valoració dels nivells de coordinació intermunicipal, aix́ı com de la
importància de les matèries de salut pública en altres departaments de l’A-
juntament.

Pel que fa als recursos, s’ha consultat sobre personal i pressupost dedicats a
salut pública. En quant al personal, es pretén conèixer la situació existent
d’un recurs clau per a l’impuls, gestió o consolidació d’actuacions de salut
pública. S’ha consultat sobre quantitat, disponibilitat, vincles laborals i de-
dicació de professionals dins de l’àmbit d’aquesta matèria.

En relació al pressupost, atenent les dificultats assenyalades en l’Estudi 2010
per recollir i sistematitzar aquesta informació, només es va consultar sobre
les subvencions rebudes d’altres ens governamentals, la valoració dels canvis
(disminucions o augments) pressupostaris de l’últim any i, pels àmbits de
protecció i promoció de la salut es va sol·licitar una valoració subjectiva de
l’impacte pressupostari de cadascuna de les activitats.

A continuació (taula 6.1) es descriu una śıntesi amb les dimensions, variables
i indicadors que s’analitzen en aquest apartat. Alguns indicadors objectius
referents a les capacitats organitzatives dels municipis es poden contrastar
amb d’altres de caràcter més subjectiu com per exemple els que assenyalen
la percepció que tenen els municipis sobre el nivell de formació dels professio-
nals de salut pública, la capacitat d’innovació i detecció de noves necessitats
i la relació entre recursos invertits i necessitats municipals en els últims anys
per tal de millorar l’anàlisi de la matèria.
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Taula 6.1: Indicadors i variables d’estructures i recursos utilitzats.

Dimensions Indicadors Variables considerades 

E
s
tr

u
c

tu
r

a
 

      Política 

Disponibilitat  
Complexitat  
Especialització 
Importància de la 
matèria 
Consensos  

Delegació funcions dels alcaldes i alcaldesses 
Regidories amb competències delegades 
Regidories protecció i promoció 
Dedicació del regidor/a de SP  
Dependència de Regidories 
Regidories segons especialització 
Percepció agenda política 
Percepció acord polític 

Tècnicoadministrativa 

Disponibilitat  
Complexitat  
Especialització  
Importància de la 
matèria 
Transversalitat  
Innovació  
Adaptabilitat  

Existència OTA 
Responsable tècnic 
Dependència orgànica 
OTA segons especialització 
OTA segons matèries compartides 
Mecanismes estables de coordinació 
Canvis estructures 
Percepció coordinació 
Percepció importància resta departaments 
Percepció innovació 
Percepció adaptabilitat 

R
e

c
u

r
s
o

s Personal 

Disponibilitat  
Quantitat  
Intensitat 
dedicació 
Especialització 
Estabilitat 
Impacte de la crisi 

Existència i quantitat de professionals 
Àmbit de dedicació 
Vincle laboral  
Dedicació horària 
Canvis a la plantilla i en les hores de dedicació 
Percepció de la formació 

Pressupost 
Suports externs  

Impacte de la crisi 

Entitats que financen 
Subvencions 
Canvis pressupostaris 
Percepció recursos / necessitats 

Font: Elaboració pròpia.

2.1 Les estructures poĺıtiques

A nivell d’estructures poĺıtiques, l’anàlisi dels diferents indicadors estudiats
en el Panel 2012 arriba a conclusions similars a les de l’Estudi 2010. La salut
pública és una matèria amb competències delegades en la gran majoria dels
organigrames poĺıtics dels ajuntaments estudiats. De tots aquests municipis,
una quarta disposa de regidories exclusives de salut pública mentre que la
resta (75%) comparteixen competències amb altres matèries.

Pel que fa a la dedicació dels regidors/es responsables de salut pública, en
l’Estudi 2010 s’assenyalava que més del 60% tenien una dedicació parcial,
una quarta part tenia una dedicació exclusiva i poc més del 10% no tenia de-
dicació. Aquestes dades són molt similars a les obtingudes en l’actual Panel:
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el 56,7% de regidors tenen dedicació parcial, 25,6% exclusiva i 17,8% sense
dedicació, sent la dedicació exclusiva la més pròpia de municipis de més de
50.000 habitants, i la parcial dels de menys. Un altre dels temes en què no
s’adverteixen canvis, és en referència a la delegació de les competències de
l’alcalde com a autoritat sanitària (45% en l’Estudi 2010 i 46,5% en el Panel
2012).

En quant a la ubicació dins de l’estructura poĺıtica, en el 38,9% dels casos
es tracta de regidories amb atribucions directes mentre que la resta depenen
d’alguna instància superior (Tinència d’alcaldia 41,1%; Alcaldia 3,3%) o es-
tan integrades a una altra regidoria (16,7%). Aqúı śı que es distingeix una
variació respecte l’Estudi 2010 en el que predominaven les regidories amb
atribucions directes (66%)5.

La grandària és un factor explicatiu de les diferències entre municipis. A
major grandària poblacional, augmenta la dedicació dels regidors i regidores
o la delegació de funcions per part de l’alcalde o alcaldessa. Al seu torn, els
municipis més grans tenen estructures més complexes amb nivells intermedis
entre les regidories i l’alcaldia, i menys nivell d’exclusivitat en les matèries
que tracten les seves regidories dedicades a salut. Des del Panel s’han inclòs
indicadors qualitatius que busquen valorar la continüıtat i la importància que
tenen els problemes de salut en les agendes públiques.

En relació a aital continüıtat, la majoria dels municipis consultats (53,5%)
tenen una percepció positiva (molt o bastant d’acord) sobre l’existència d’a-
cords entre les forces poĺıtiques per donar continüıtat a aquestes poĺıtiques.
Aqúı no s’observen grans diferències entre els trams de població encara que
en els municipis més grans hi ha més continüıtat. D’altra banda, en relació
a la inclusió en l’agenda poĺıtica, la majoria en té una percepció negativa ja
que el 52,5% està poc o gens d’acord en què els reptes més importants en
matèria de salut estan inclosos en les agendes poĺıtiques.

Per tant, tot i que a nivell objectiu, ni la crisi ni els possibles canvis de
coalicions ocorreguts en la poĺıtica municipal han fet variar el panorama
respecte el 2009, les percepcions subjectives es troben dividides en quant a
l’establiment d’acords per donar continüıtat a la poĺıtica i la inclusió dels
principals reptes que planteja la matèria dins l’agenda poĺıtica.

5Recordem que les comparacions són orientatives ja que l’univers d’estudi s’amplia a
tot Catalunya.
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Taula 6.2: Estructures poĺıtiques dels municipis dedicades a la salut
pública. Percentatges segons trams de població.

De 10.001 

a 20.000 

habitants 

De 20.001 

a 50.000 

habitants 

De 50.001 

a 100.000 

habitants 

Més de 

100.000 

habitants 

Total 

Delegació atribucions de l'alcalde o alcaldessa [n=101] 38,3 45,5 66,7 66,7 46,5 

Exclusivitat Regidoria [n=90] 22,5 29,0 27,3 12,5 24,4 

Dependència 

regidoria [n=90] 

Alcaldia 5,0 3,2 0,0 0,0 3,3 

Tinència d’alcaldia 30,0 45,2 45,5 75,0 41,1 

Una altra regidoria 20,0 9,7 18,2 25,0 16,7 

Regidoria amb atribucions 

directes 
45,0 41,9 36,4 0,0 38,9 

Dedicació Regidor/a 

[n=90] 

Exclusiva 7,5 25,8 63,6 62,5 25,6 

Parcial 72,5 54,8 27,3 25,0 56,7 

Sense dedicació  20,0 19,4 9,1 12,5 17,8 

Acord polític que dóna continuïtat [n=101] 51,1 54,5 58,3 55,6 53,5 

Reptes de SP inclosos en l'agenda [n=101] 48,9 45,5 50,0 44,4 47,5 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Panel de salut 2012.

2.2 Les estructures tecnicoadministratives

L’anàlisi de les estructures tècnicoadministratives també planteja conclusions
similars a les de l’Estudi 2010. L’existència d’algun tipus d’unitat organit-
zativa relacionada amb temes de salut pública és majoritària (el 71,3%),
arribant a ser plena en els municipis majors de 50.000 habitants mentre que
en els més petits la proporció és del 53,2% dels casos. Pel que fa a la varietat
de fórmules organitzatives, la meitat de municipis disposen d’un departa-
ment tècnic que gestiona els temes de salut pública, un 8,9% disposen de dos
departaments i un 12,9% disposen d’una altra modalitat organitzativa.

L’interès pels dos departaments especialitzats, era per detectar aquells ca-
sos amb una gestió bicèfala sobre la promoció i la protecció de la salut. Es
van detectar nou municipis amb una organització diferenciada en aquestes
matèries. Els municipis que han seleccionat altres alternatives, en total tret-
ze, presenten casúıstiques diferents entre les quals es destaquen tres serveis
gestionats des d’un consorci extern intermunicipal.

En la majoria dels municipis aquests organismes estan vinculats orgànicament
a una regidoria (82,0%) i en la resta dels casos (18,0%) depenen de més d’u-
na regidoria. En cap cas hi ha una dependència directa d’alcaldia o d’altres
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àmbits municipals.

La no existència d’una unitat organitzativa no implica que no existeixi un
responsable tècnic de salut. Un total de 12 municipis no disposen d’estruc-
tures tecnicoadministratives però si de responsable. Molt menys freqüent, 3
casos, és trobar una estructura organitzativa sense la figura d’un responsable
tècnic espećıficament en salut pública. Cal destacar que 20 dels 21 municipis
majors de 50.000 habitants tenen departament i responsable tècnic.

Taula 6.3: Estructures tècniques dels municipis dedicades a sa-
lut pública. Percentatge d’ajuntaments segons trams de població.
[n=101]

  

De 10.001 a 

20.000 

hab. 

De 20.001 

a 50.000 

hab. 

De 50.001 a 

100.000 

hab. 

Més de 

100.000 

hab. 

Total 

Responsable tècnic/a 53,2 87,9 100,0 100,0 74,3 

Disponibilitat de 

departament tècnic 

Un departament tècnic 25,5 69,7 83,3 55,6 49,5 

Dos departaments 4,3 6,1 16,7 33,3 8,9 

Altres situacions 23,4 3,0 0,0 11,1 12,9 

Sense departament 46,8 21,2 0,0 0,0 28,7 

Dependència del 

departament tècnic 

Depèn d'una regidoria 66,7 87,0 90,0 80,0 82,0 

Depèn de més d'una regidoria 33,3 13,0 10,0 20,0 18,0 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Panel de salut 2012.

2.3 La coordinació interdepartamental

L’heterogenëıtat que mostren aquestes fórmules organitzatives es complica
més quan s’analitzen les matèries a què es dediquen aquests departaments.
Aqúı es distingeixen dos tipologies: els que tenen departaments amb dedica-
ció exclusiva en salut pública (40,0%) i els que comparteixen la gestió amb
altres matèries (60,0%). Entre aquests últims, les matèries més comunes a
les quals estan vinculats són: consum, en el 66,7% dels casos, sanitat (43,3%)
i medi ambient (30,0%).

Si es vinculen aquestes matèries amb els àmbits de protecció i promoció, s’ob-
serva que el 62% dels casos (15 departaments) estan vinculats espećıficament
a les tasques de protecció, el 33% dels òrgans es vinculen a matèries de protec-
ció i promoció; i només un cas es vincula exclusivament a temes de promoció.
Per tant, aquests departaments tenen un biaix temàtic més orientat a la pro-
tecció de la salut.
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Si tenim en compte que la salut pública és una poĺıtica de caràcter trans-
versal i que aquestes estructures tenen cert nivell d’especialització, la coordi-
nació amb altres àrees del municipi és una activitat imprescindible a l’hora
d’implementar les actuacions municipals. En l’Estudi 2010, es destacava la
importància de la coordinació interdepartamental en un àmbit caracteritzat
per una gran fragmentació temàtica. Al Panel 2012 s’ha consultat als muni-
cipis sobre l’existència de mecanismes més o menys estables de coordinació i
se’ls ha demanat que valorin la coordinació interdepartamental (figura 6.1).

Pràcticament tots els municipis afirmen posar en pràctica algun element de
coordinació transversal, però en la majoria dels casos (92,1%) es tracta d’ex-
periències de coordinació puntual. En canvi, les fórmules de coordinació més
sistemàtiques estan menys esteses entre els municipis. El 40,6% ha senyalat
que realitza una programació d’activitats anuals conjunta i amb pressupost
assignat. La resta de mecanismes de coordinació consultats són encara menys
freqüents: el 16,8% té un programa transversal de coordinació entre totes les
àrees, el 13,9% té una comissió o taula que estableix criteris o pautes comuns,
mentre que el 12,9% coordina les actuacions a través d’altres mecanismes.
No es detecten grans diferències en la utilització d’aquests mecanismes entre
els diferents trams poblacionals.
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Figura 6.1: Espais transversals de coordinació entre l’àmbit de
salut pública i altres àrees. [n=101]
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Panel de salut 2012.

En resum, habitualment la coordinació amb altres àrees és puntual o es con-
centra en el peŕıode en què es dissenyen els pressupostos anuals. Aquests
escassos nivells de coordinació sistemàtica es corresponen amb una valoració,
majoritàriament negativa, de la coordinació interdepartamental. El 61,4%
dels municipis està poc o gens d’acord en què les diferents àrees de l’Ajunta-
ment treballen de forma coordinada i transversal en temes de salut pública.
De manera similar s’expressa el mateix percentatge de casos quan es pregun-
ta si la resta d’estructures municipals tenen en compte els temes de salut
pública en la implementació de les seves poĺıtiques.

2.4 Canvis contextuals i capacitat d’adaptació

Entre els reptes més importants que han d’afrontar les administracions lo-
cals en els propers anys destaquen la capacitat d’adaptació i innovació de
les seves estructures organitzatives a les transformacions contextuals. En un
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entorn caracteritzat per la crisi econòmica, els canvis en les coalicions de
govern i les ràpides transformacions sociodemogràfiques, les organitzacions
municipals han d’apel·lar a la seva capacitat d’aprenentatge i flexibilitat per
donar una resposta eficaç als nous reptes que es plantegen.

Figura 6.2: Percentatge d’ajuntaments segons canvis en les es-
tructures tècniques i/o administratives dedicades a salut pública.
[n=101]
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Des del Panel s’han plantejat alguns interrogants que busquen detectar l’im-
pacte dels canvis contextuals en les estructures organitzatives i la capacitat
dels municipis per atendre les noves necessitats i demandes. Respecte dels
canvis organitzatius, al peŕıode 2010-2011, més del 70% reconeix que no hi
ha hagut una transformació significativa en les estructures dedicades a la
promoció i/o a la protecció de la salut. Els canvis més freqüents estan rela-
cionats amb reestructuracions en els departaments existents. Aquests canvis
es donen amb més intensitat en els ajuntaments de més de 50.000 habitants
(més del 40%) i en l’àmbit de la protecció (20,8%). D’altra banda són molt
pocs els municipis que han creat o eliminat estructures (al voltant del 5%)
mentre que un 9,9% dels municipis han canviat el responsable tècnic.

L’estabilitat que s’observa en les estructures organitzatives de la majoria dels
municipis és un indicador positiu respecte de la consolidació institucional de
les poĺıtiques de salut. No obstant això, en un 48,5% dels casos consultats
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prevalen les percepcions negatives, poc o gens d’acord, quan es consulta als
municipis sobre la capacitat d’adaptació dels serveis locals dels ajuntaments
per atendre les necessitats i demandes en matèria de salut pública. Aquesta
proporció és encara major (55,4%) respecte de la percepció que tenen sobre
la capacitat d’innovació per atendre els nous reptes de les poĺıtiques de salut.

Aquests dèficits són encara més importants quan es consulta sobre les eines
i recursos disponibles per detectar noves necessitats. Només una quarta part
dels municipis tenen una percepció positiva (molt o bastant d’acord) sobre
la disponibilitat d’instruments per detectar noves necessitats.

2.5 El personal

Des del Panel 2012 s’han recollit un conjunt d’indicadors que permeten
conèixer la disponibilitat, quantitat, especialització, estabilitat i nivell de
dedicació dels professionals dedicats a la salut pública. Els resultats de l’ex-
plotació de les dades són similars als de l’Estudi 2010, on es conclöıa que els
municipis amb estructures especialitzades en salut eren els que comptaven
amb equips de personal més nombrosos, qualificats i amb major dedicació.

En primer lloc, es confirma que gairebé la totalitat dels municipis de Catalu-
nya (90,1%) disposa de personal tècnic o similar, dedicat a la salut pública.
En total, es comptabilitzen 360 professionals que presten serveis a 91 muni-
cipis amb una mitjana de 4 professionals per municipi.

Les dades del Panel 2012 mostren certa estabilitat en les plantilles de per-
sonal. Aquesta informació s’ha pogut confirmar a través de dues preguntes
plantejades al Panel sobre els canvis prodüıts durant el 2011, tant pel que
fa a la quantitat de professionals, com a la dedicació horària a temes de
salut pública. Gairebé el 90% dels municipis confirma que han mantingut
el nombre i la dedicació horària dels professionals vinculats a salut pública.
En ambdós casos, una proporció lleugerament superior de municipis (6%)
indica que hi ha hagut augments, mentre que el 5% indica que hi ha hagut
disminucions.

Existeix una relació estreta entre les dimensions dels equips de personal i la
grandària del municipi. En els municipis de menys de 50.000 habitants la
mitjana és de 2 professionals, en el tram de població de 50.000 a 100.000
habitants la mitjana arriba a 6, i en l’últim tram, més de 100.000 habitants,
arriba a 15 professionals per municipi. Dels municipis que no disposen de
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professionals (en total quinze), tretze tenen menys de 20.000 habitants i dos
entre 20.000 i 50.000 habitants.

Aquest conjunt de professionals tenen diferents nivells d’especialització mo-
tiu pel qual es distingeixen tres grups segons la dedicació a les matèries de
protecció o promoció de la salut. En primer lloc, el grup més nombrós és el
d’aquells que es dediquen exclusivament a l’àmbit de la protecció i represen-
ten un 40% del total de professionals. El segueix, en ordre d’importància,
amb un 35% del total, el conjunt de professionals que compleixen funcions
mixtes, promoció i protecció. Finalment un 25% de professionals es dediquen
de forma exclusiva a les tasques de promoció.

Figura 6.3: Mitjana de professionals de salut pública segons àmbit
de dedicació i tram de població. [n=101]
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Panel de salut 2012.

El total de municipis amb professionals dedicats a la protecció de la salut és
de 81 mentre que els que es dediquen a la promoció sumen un total de 79.
Això vol dir que dels 91 municipis que tenen treballadors dedicats a salut
pública, 10 municipis no tenen professionals del caṕıtol 1 (ni funcionaris ni

253



laborals) dedicats a la protecció i 12 no tenen personal del caṕıtol 1 dedicat
a la promoció. Aquesta primera aproximació mostra cert equilibri en la dis-
ponibilitat de recursos humans que tenen els municipis per complir activitats
mı́nimes obligatòries i no obligatòries.

S’observa que el nivell d’especialització és major en els municipis més grans,
ja que els professionals que realitzen funcions mixtes, tenen un pes relatiu
més gran en els municipis de menys de 50.000 habitants. En canvi, els mu-
nicipis més grans, sobretot en l’àmbit de la protecció, tenen una proporció
més elevada de professionals especialitzats.

El tercer indicador que s’analitza fa referència als vincles laborals del perso-
nal de salut pública que permet conèixer el grau d’estabilitat o precarietat
de les plantilles de personal. Més de la meitat dels professionals, un 46,1%,
són funcionaris, el 36,9% són laborals i la resta, un 16,9%, són professionals
amb altres tipus de contractes.

Si bé la proporció de professionals funcionaris i laborals -inclosos en aquesta
categoria altres tipus de contractes- és similar, la distribució d’aquestes fi-
gures contractuals mostra diferents tipologies de municipis. La dimensió del
municipi és un factor que té una incidència significativa en les tipologies de
contractació. Gairebé la totalitat dels municipis més grans tenen funcionaris:
el 100% en els de més de 100.000 habitants i el 83,3% dels que tenen entre
50 i 100.000 habitants. En canvi, en els més petits, aquestes proporcions es
redueixen al 45,2% en els municipis de menys de 20.000 habitants i al 64,5%
en els de 20 a 50.000 habitants.

Si es considera la disponibilitat d’algun treballador per tipus de contracte
s’observa que hi ha 53 municipis que disposen de funcionaris; 59 de laborals
i 25 d’altres tipus de contractes. Això vol dir que hi ha 37 municipis, gairebé
el 37% dels municipis amb professionals, que només disposen de personal la-
boral (s’inclouen aqúı vuit casos que només disposen de personal amb altres
tipus de contracte). El 46% d’aquests municipis, tenen menys de 20.000 ha-
bitants, i hi ha 11 amb menys de 50.000 habitants i 2 amb menys de 100.000
habitants.

El quart indicador considerat, la dedicació horària setmanal dels professionals
(taula 6.4), permet dimensionar de manera més ajustada les capacitats de
recursos humans que tenen els municipis. Per facilitar les respostes dels mu-
nicipis només es va consultar sobre la dedicació dels professionals del Caṕıtol
1 sense diferenciar l’àmbit a què es dediquen (promoció o protecció). Si pre-
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nem l’univers total del personal del Caṕıtol 1, 301 professionals, observem
que el 71,4% dels professionals tenen una dedicació superior a 30 hores set-
manals, el 6,6% dediquen entre 21 i 30 hores setmanals, el 8,3% dediquen
entre 11 i 20 hores setmanals i el 13,6% tenen una dedicació inferior a les 10
hores setmanals.

En aquest cas quan es relaciona la intensitat de la jornada laboral amb la
grandària del municipi s’observa que en els municipis amb més de 50.000
habitants, la proporció de professionals amb més de 30 hores de dedicació
setmanal, és superior al 90%. En canvi els municipis més petits tenen una
proporció relativament alta de professionals, més del 50%, amb dedicació in-
ferior a les 10 hores setmanals.

Taula 6.4: Percentatge de professionals del caṕıtol 1 segons jornada
laboral i tram de població. [n=301]

Menys de 10 

hores 

setmanals 

Entre 11 i 20 

hores 

setmanals 

Entre 20 i 

30 hores 

setmanals 

Més de 30 

hores 

setmanals 

De 10.000 a 20.000 habitants 50,88 24,56 8,77 15,79 

De 20.001 a 50.000 habitants 13,79 10,34 12,07 63,79 

De 50.001 a 100.000 habitants 0 1,59 6,35 92,06 

Més de 100.000 habitants 3,25 3,25 3,25 90,24 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Panel de salut 2012.

L’últim indicador que s’ha considerat per conèixer les capacitats dels equips
està referit a la formació del personal. L’Estudi 2010 va tractar de manera
detallada els perfils de formació de tots els professionals. Des del Panel 2012
només s’ha inclòs una pregunta en què es valora la formació cont́ınua del
personal. Aquesta és una de les opcions en què les respostes positives són
les més altes. El 56,4% dels municipis estan molt o bastant d’acord en què
els seus professionals actualitzen la seva formació periòdicament. No obstant
això, cal destacar que un 41,6% dels municipis observen dèficits en l’actua-
lització formativa del seu personal.

En aquest cas també s’observen diferències destacades d’acord amb el tram
de població. El 90% dels municipis de més de 100.000 habitants i el 100%
dels d’entre 50.000 i 100.000 habitants tenen una percepció positiva sobre
aquesta matèria. En canvi, en els municipis de menys de 20.000 habitants
aquest acord amb prou feines arriba al 38%, mentre que en el de 20.001 a
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50.000 habitants és del 57,5%.

2.6 El pressupost

Els recursos econòmics que disposa una poĺıtica pública constitueixen un in-
dicador clau per a l’anàlisi de la mateixa. No obstant això, en els estudis
comparats és dif́ıcil contrastar dades quan els models de prestació de servei o
d’assignació de la despesa són tan heterogenis. Aquesta conclusió, a la qual
va arribar l’Estudi 2010, ha estat tinguda en compte a l’hora de dissenyar la
investigació del Panel 2012.

Des del Panel s’ha optat per recollir la informació que és més accessible i
permet una lectura comparativa. S’han inclòs indicadors objectius que per-
meten distingir els suports de finançament externs d’entitats governamentals
i la quantitat aproximada d’aquests suports en els àmbits de protecció i pro-
moció; i indicadors subjectius referits als nivells de variació pressupostària
de l’últim any, a la relació d’aquestes variacions amb altres poĺıtiques i a la
relació entre inversions i necessitats en matèria de salut.

En relació als suports externs s’observa que el 85% dels municipis consul-
tats van rebre algun tipus de finançament d’altres entitats governamentals
durant l’any 2011. Més del 80% dels municipis van rebre algun tipus de
finançament per part de les Diputacions, el 24,8% de la Generalitat de Ca-
talunya, i un 6% van rebre finançament del govern central i dels Consell
Comarcals. Les Diputacions per tant es presenten com els ens que realitzem
aportacions econòmiques a un major nombre de municipis, tot i que no es
pot determinar el volum d’aquestes aportacions.

Dues terceres parts dels municipis van rebre finançament d’una institució,
un 17% van rebre suports de dues institucions, i el 5% van rebre suports de
més de tres institucions. En termes relatius, els municipis més grans són els
que han tingut major quantitat de suports: més del 60% dels municipis de
més de 100.000 habitants van rebre suport de més de dues institucions.

Finalment, la suma total en euros que han rebut els municipis, per any, en
subvencions destinades a activitats de salut pública, donen una mitjana de
29.678,9 euros per municipi. Les diferències entre municipis són significa-
tives, amb un mı́nim de 2.600 euros i un màxim de 208.987 euros i amb
mitjanes que ascendeixen progressivament a mesura que augmenta el tram
de població. Cal destacar que la destinació d’aquests recursos es distribueix
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de manera equilibrada si es comparen les mitjanes de subvencions que re-
ben els ajuntaments en protecció (16.520,9 euros) i en promoció de la salut
(13.017,8 euros).

Taula 6.5: Mitjana de les subvencions rebudes pels municipis al
2011. [n=99]

De 10.000 a 

20.000 

habitants 

De 20.001 a 

50.000 

habitants 

De 50.001 a 

100.000 

habitants 

Més de 

100.000 

habitants 

Catalunya 

Protecció 7.257,47 18.570,52 29.792,58 29.065,25 16.520,90 

Promoció 5.143,58 9.236,70 24.736,42 40.682,00 13.017,80 

Total  12.460,35 27.807,22 54.529,00 69.747,25 29.678,90 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Panel de salut 2012.

Una altra dada d’interès que aporta el Panel 2012 és l’impacte que ha tingut
la crisi econòmica en les partides pressupostàries destinades a salut pública.
Les dades del Panel revelen que la majoria de municipis, el 54,5%, han tin-
gut reduccions en les assignacions pressupostàries de salut pública i només
el 8,9% han augmentat les seves partides. Entre els que han redüıt els seus
pressupostos, el 67,3% ha disminüıt fins a un 10%, el 20,4% fins el 20%, i la
resta dels casos ha redüıt els seus pressupostos en més del 30% respecte l’any
anterior.

Més de la meitat dels municipis (50,9%) que han redüıt els seus pressupostos
ho han fet de manera similar a altres poĺıtiques, mentre que el 14,5% consi-
deren que la reducció ha estat menor que en altres poĺıtiques i el 7,3% que
ha estat major. La resta s’han declarat incapaços de valorar-ho.

Finalment, més del 84,2% dels municipis considera que els recursos que l’A-
juntament destina a salut pública no s’han incrementat de manera propor-
cional a les necessitats en aquesta matèria. Per tant, estan posant sobre la
taula un dèficit pressupostari en relació a les necessitats que la poĺıtica de
salut pública demanda.
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Figura 6.4: Canvis en els pressupostos municipals destinats a Salut
Pública l’any 2011. [n=101]
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Panel de salut 2012.

3 Les actuacions en matèria de salut pú-

blica

Fruit de la planificació de les poĺıtiques públiques i de la seva execució en
sorgeixen les actuacions espećıfiques de l’àmbit de la salut pública que defi-
neixen, en última instancia, la realitat municipal. La dimensió substancial
ens apropa a aquesta realitat municipal mitjançant una sèrie de qüestions
dirigides a obtenir una relació de les principals actuacions en l’àmbit de la
salut pública i algunes caracteŕıstiques fonamentals per entendre el seu abast.
Concretament es proposa un llistat d’actuacions pròpies dels àmbits de pro-
tecció i promoció i es demana quines d’aquestes actuacions s’han realitzat
durant 2011, quines han precisat de més dedicació en personal i hores de
treball, en quines s’ha destinat un major pressupost, i per últim, quines ac-
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tuacions han presentat majors dèficits en la seva gestió.

3.1 La protecció de la salut

En els propers apartats s’analitzaran les dades obtingudes pel Panel 2012
en l’àmbit de protecció de la salut. Tal com es defineix a la Llei 18/2009
quan es parla de protecció de la salut es fa referència a “el conjunt d’actu-
acions, prestacions i serveis destinats a garantir la innocüıtat i la salubritat
dels productes alimentaris i a preservar la salut de la població davant dels
agents f́ısics, qúımics i biològics presents en el medi”.

Abans de començar aquesta anàlisi, es realitza una referència prèvia a l’Es-
tudi 2010. A continuació, es farà una anàlisi dels objectius plantejats pels
municipis aix́ı com de les actuacions realitzades durant el 2011. Finalment
es durà a terme una visió més qualitativa dels recursos dels que disposen els
municipis en la prestació de les actuacions pròpies de l’àmbit, i dels dèficits
que els propis municipis observen en la seva gestió.

L’Estudi 2010, no comparteix exactament els mateixos objectius que el Panel,
motiu pel qual l’anàlisi comparativa només és aplicable de forma parcial. En
aquella ocasió es delimitaven dotze actuacions o serveis de prestació mı́nima
obligatòria per part dels municipis en base a l’article 52 de la Llei de Salut
Pública de Catalunya 18/2009, i se n’analitzava la prestació, la forma de ges-
tió i els recursos utilitzats. Fent una śıntesi de l’Estudi 2010 en destacaŕıem
els següents punts:

• Les activitats són heterogènies entre si i això en dificulta una visió de
conjunt. En moltes ocasions no estan centralitzades en un mateix de-
partament o no es realitzen des de la pròpia àrea de salut. Aquesta
qüestió també s’identifica en altres estudis6.

• Tot i que el llistat d’activitats formen part dels serveis mı́nims de pres-
tació obligatòria, en alguns municipis hi ha activitats que no realitza
cap ens (ni el propi Ajuntament de manera directa, o a través d’un ens
de cooperació municipal, o a través de la delegació a un altre ens o a

6Llebaria X.(coord.) Les activitats i les estructures dels serveis de salut pública. Estudi
als ajuntaments de més de 10.000 habitants, Generalitat de Catalunya, Departament de
Salut, 2010.
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través de l’Agència de Protecció de la Salut)7.

• No hi ha un nivell de prestació homogeni tot i que en general exis-
teix un nivell mitjà-alt de prestació de les activitats mı́nimes. Les
diferències en els nivells de prestació venen determinades en gran part
per la grandària poblacional.

• La majoria de serveis es presten des de l’Ajuntament, tot i que l’Agència
de Protecció de la Salut es destaca com a provëıdora de serveis de sa-
nitat ambiental i seguretat alimentària principalment, i com a ens de
suport a través de convenis de col·laboració.

Al final es veurà si alguna de les conclusions de l’Estudi 2010 continua sent
vàlida i/o quins canvis i tendències s’hi observen. La Llei 18/2009 detalla
espećıficament quins són els serveis mı́nims d’obligada prestació pels muni-
cipis en l’àmbit de protecció de la salut, encara que de la prestació d’aquests
serveis se’n deriven una o més actuacions en funció de la seva natura. En
el Panel 2012 el nombre d’actuacions analitzades és major respecte l’Estudi
2010 i l’atenció recau amb major èmfasi en el nivell de realització d’aquestes
actuacions, les capacitats organitzatives dels municipis i els recursos de què
disposen (tant a nivell local com supramunicipal) en forma de recolzaments,
convenis i xarxes. El que s’aprofita de l’Estudi 2010 és la divisió de les actua-
cions en tres grans àmbits: sanitat ambiental, seguretat alimentària i animals
salvatges, urbans i plagues.

3.1.1 Objectius i prioritats en matèria de protecció de la sa-
lut

En aquest apartat es realitza una descripció dels principals objectius plan-
tejats pels ajuntaments durant l’any 2011. Amb aquesta finalitat, el Panel
2012 recollia mitjançant una pregunta oberta els tres objectius principals de
l’Ajuntament per l’any 20118.

7Hi ha casos en què pot ser degut a la inexistència de, per exemple, platges, establiments
de tatuatge i micropigmentació, etc.

8Aquesta pregunta fou recodificada a posteriori segons els grans eixos temàtics en
protecció i afegint algunes categories més generals, com ara ‘compliment de la normativa’
o ‘millora de mecanismes de gestió’, d’acord amb els objectius exposats pels municipis.

260



Partint del supòsit que dels tres objectius el primer seria el més prioritari,
la figura 6.5 mostra d’una banda els percentatges de cada objectiu escollits
com a primera opció i a continuació els escollits en segona i tercera. Com a
resultat s’obtenen els percentatges acumulats que ens donen una visió més
amplia del pes espećıfic de cada elecció.

Figura 6.5: Municipis segons els objectius de treball escollits en
matèria de protecció de la salut per l’any 2011. [n=97]
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Panel de salut 2012.

L’objectiu més esmentat és la seguretat alimentària, citat pel 60,8% de muni-
cipis, dels quals un 43,3% el cita com a primer objectiu. Per tant la prevenció
de riscos per la salut en temes alimentaris és l’objectiu prioritari amb dife-
rencia. El segon objectiu a nivell global és la sanitat ambiental, tot i estar
per darrera de “compliment de la normativa segons competències” sembla ser
l’altre gran eix prioritari en els objectius de les poĺıtiques municipals. Una
sisena part de municipis destacaven com a principal objectiu complir amb
la normativa vigent, mentre que altres municipis incidien en la millora dels
mecanismes de gestió existents. Cal destacar la importància de l’objectiu
“animals de companyia” que tot i tenir una baixa menció com a primera
elecció (5,2%), en percentatges acumulats és el quart objectiu (24,7%).

Aix́ı doncs, l’àmbit de la seguretat alimentària, eix bàsic de la gestió de la
salut pública, destaca com l’objectiu prioritari durant l’any 2011. Caldrà
veure posteriorment com es tradueix la priorització dels objectius amb les
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actuacions realitzades durant l’any.

3.1.2 Desenvolupament d’actuacions en protecció

A continuació es descriuran les actuacions realitzades en l’àmbit de la pro-
tecció de la salut durant el 2011. El Panel recollia les actuacions realitzades
pels propis ajuntaments durant aquest any, i no la prestació del servei en si a
través de les distintes modalitats (a través d’un ens de cooperació municipal,
a través de la delegació a un altre ens, etc.). En aquest sentit podria donar-se
el cas, com aix́ı indicaren en alguna ocasió, que un Ajuntament prestés un
servei però no hagués realitzat cap activitat en relació amb el mateix durant
el 2011. Un cas molt il·lustratiu és el del control sanitari d’establiments de
pràctiques de tatuatge, micropigmentació i ṕırcing on, a causa de l’absència
d’un establiment comercial on es realitzés aquest tipus de pràctiques, l’A-
juntament no s’havia vist en la necessitat de realitzar-ne cap activitat de
control. Aquest fet impedeix establir comparacions directes amb l’esmentat
estudi 2010.

Les activitats en protecció de la salut estan extretes del catàleg de serveis
mı́nims, detallats en l’article 52 de la Llei 18/2009 de Salut Pública de Catalu-
nya, pel qual els ajuntaments són competents, i de les demandes sorgides tant
de les entrevistes realitzades amb experts com del Servei de Salut Pública de
la Diputació de Barcelona. El catàleg d’activitats està conformat per quinze
actuacions. S’ha inclòs com a activitat la “gestió de queixes i denúncies”, que
tot i no ser una activitat purament de protecció, al tractar-se d’una actuació
molt freqüent en les àrees de salut pública i per a la qual es destinaven no-
tables esforços de personal, es va decidir incorporar. Tot i voler-ne mesurar
la importància, al no tractar-se d’una activitat descrita en la Llei 18/2009 el
tractament d’aquesta s’ha fet de manera separada a la resta d’activitats.

La figura 6.6 mostra el percentatge d’ajuntaments que ha realitzat cada una
de les actuacions. Les activitats dins l’àmbit de la sanitat ambiental gaudei-
xen d’uns percentatges de realització força alts en ĺınies generals, destacant
sobretot el de prevenció de legionel·losi i el control d’aigües de consum humà
(94% i 86% respectivament).

En quant a l’àmbit de la seguretat alimentària les actuacions que més por-
ten a terme els ajuntaments són el control sanitari d’establiments minoristes
d’alimentació i el control sanitari de restauració col·lectiva comercial, amb-
dues realitzades per més del 80% d’ajuntaments. Aquest àmbit no mostra
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un major nivell de realització d’activitats pel fet de ser el primer objectiu
triat. Segurament la relació entre àmbits prioritaris i nombre d’actuacions
realitzades no és prou explicativa, i per tant s’han de tenir en compte altres
variables, com ara els esforços econòmics i tècnics necessaris per realitzar-les,
la intervenció d’altres organismes, etc. aix́ı com d’altres elements de planifi-
cació i formació que hagin inflüıt en l’elecció d’aquests objectius.

Figura 6.6: Percentatge d’ajuntaments que realitzaren durant el
2011 les següents activitats en protecció de la salut. [n=101*]
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Panel de salut 2012.

Finalment, les actuacions de l’àmbit de gestió del risc per a la salut derivat
dels animals salvatges, urbans i les plagues, mostren uns alts percentatges
en quan a realització d’activitats, sobretot en el tema del control i gestió de
plagues (96,0% dels municipis). Les altres dues activitats també van ser molt
realitzades durant el 2011; 75% en activitats vinculades al control d’animals
peridomèstics, i 77% en control del risc derivat dels animals domèstics de
companyia (activitat sobre la qual no es va recollir informació en l’anterior
estudi).

En aquest cas no es pot parlar espećıficament de manca de desplegament
de competències, tal i com s’extreia de les conclusions de l’Estudi 2010. El
que śı que podem observar és en quins àmbits es realitzen més activitats.
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Caldrà veure en els següents apartats la incidència en termes d’assignació de
recursos i d’identificació de dèficits que mostren aquestes actuacions.

El nombre d’activitats realitzades exclusivament pels municipis oscil·la entre
0 i 13, amb una mitjana de 9,1 i una desviació t́ıpica de 2,6. Només hi ha
un municipi que no realitza cap activitat (sense tenir present els convenis) i
quatre realitzen totes les activitats seleccionades. La grandària poblacional
incideix en el nivell de realització d’actuacions passant d’una mitja de 8,1 ac-
tuacions, en el tram de 10.000 a 20.000 habitants, a 11,1 en el dels municipis
de més de 100.000 habitants (un increment d’una activitat per tram).

Segons la quantitat d’activitats portades a terme, i amb finalitats anaĺıtiques,
hem creat un ı́ndex del nivell de realització d’actuacions (veure taula 6.6):
En el nivell baix hi ha els municipis que desenvolupen entre 0 i 7 activitats;
en el nivell mig, entre 8 i 10 activitats; i en el nivell alt, més d’11 activitats.
D’entrada cal comentar que el nivell de realització d’activitats per part dels
municipis és força elevat, ja que més del 70% es troben en nivells mitjos-alts
de realització d’actuacions dintre dels serveis mı́nims obligatoris.

Taula 6.6: Municipis segons nivell d’activitats en protecció de la
salut. [n=101]

Nivell d’activitats Freqüència Percentatge 

Nivell baix 22 21,8 

Nivell mig 42 41,6 

Nivell alt 37 36,6 

Total 101 100,0 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Panel de salut 2012.

Cadascuna d’aquestes tipologies està força relacionada amb la grandària po-
blacional. En aquest sentit, en el nivell baix es concentren els municipis més
petit i en el nivell alt s’hi troben tots els municipis amb més població.

3.1.3 Els Recursos humans i les estructures tècniques en el
desplegament d’actuacions

L’anàlisi descriptiva del conjunt de professionals que integren els serveis de
salut pública realitzada a l’apartat sobre personal, serveix per contextualitzar
quina és la situació d’aquest col·lectiu i quines caracteŕıstiques té en general.
Com ja s’ha comentat, en el Panel es demanà el nombre de professionals
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segons l’àmbit d’especialització; protecció, promoció i mixta, aix́ı com també
sobre l’existència d’estructures tècniques.

La disponibilitat de recursos organitzatius és un element important que està
relacionat amb la quantitat d’actuacions desenvolupades. Quants més recur-
sos humans i tècnics existents, més possibilitat de desenvolupar més actua-
cions. En aquest cas s’han considerat dos tipus de recursos: la disponibilitat
d’un departament tècnic i d’un responsable tècnic en salut pública. La taula
6.7 mostra aquesta relació entre recursos estructurals i nivell d’activitats, i
s’observa aquesta relació positiva entre augment d’activitats i nivells de re-
cursos més alts. Més del 54% dels municipis amb nivells baixos de realització
d’activitats no disposen ni de departament ni de responsable tècnic. Men-
tre que els municipis amb nivells d’activitats baixos i una bona estructura
organitzativa són testimonials (el 94% de municipis amb departament i res-
ponsables es troben en nivells mitjos-alts de realització d’activitats).

Taula 6.7: Nombre de municipis segons nivell d’activitats i recursos
organitzatius. [n=101]

Sense departament 

ni responsable 

O Departament       

o responsable 

Departament  i 

responsable 
Total 

Nivell baix 12 7 3 22 

Nivell mig 5 10 27 42 

Nivell alt 6 5 26 37 

Total 23 22 56 101 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Panel de salut 2012.

Un altre element que pot influenciar en la realització de les activitats és la
grandària dels equips de treball en salut pública. Per realitzar la taula 6.8
s’ha tingut en compte tant el personal que només es dedicava a protecció com
el personal mixt, assumint que aquest últim desenvolupa tasques de protec-
ció. Per a la variable sobre personal, s’ha recodificat en quatre categories
que van des de l’absència de personal fins a disposar-ne de més de 7.

Igual que en la relació anterior, aqúı també hi ha una relació significativa
entre el nivell de realització d’activitats i l’existència d’un major o menor
nombre de treballadors. En aquest sentit, més del 50% de municipis que
no disposen de personal espećıfic en salut pública estan en nivells baixos de
realització d’activitats.

Els municipis que no disposen de professionals tècnics són també els que
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realitzen menys activitats. En el nivell baix hi trobem una mitjana de 1,9
professionals amb un mı́nim de 0 professionals i un màxim de 4. En el
nivell mig d’activitats realitzades, la majoria de municipis, un 76,7%, disposa
d’entre 1 i 2 professionals tècnics mentre que un 20% en disposa d’un mı́nim
de 3 i un màxim de 6. La mitjana per a aquest nivell és de 2 professionals.
Finalment, tret que hi ha dos municipis amb un alt nivell d’activitats i que
no disposa de professionals tècnics (corresponen a 2 municipis on la gestió
dels temes de salut pública es realitza a través de consorcis), la mitjana de
professionals en els municipis amb un nivell alt és de 2,6.

Taula 6.8: Nombre de municipis segons nivells d’activitats i pro-
fessionals tècnics. [n=101]

Sense 

professionals 

tècnics 

Entre 1 i 2 

professionals 

Entre 3 i 4 

professionals 

Entre 5 i 6 

professionals 

Més de 7 

professionals 
Total 

Nivell baix 8 12 2 0 0 22 

Nivell mig 5 30 4 3 0 42 

Nivell alt 2 22 3 7 3 37 

Total 15 64 9 10 3 101 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Panel de salut 2012.

3.1.4 Recolzament i xarxes

Tot i no poder aprofundir en la forma de prestació dels serveis, el que śı que
permeten les dades del Panel 2012 és aprofundir en el tema de les xarxes de
suport. En aquest apartat es mostren els convenis establerts amb diferents
organismes, els principals ens de referència municipals i les xarxes de suport
transversal.

El recolzament supramunicipal esdevé un factor clau en el desenvolupament
de les poĺıtiques públiques locals i en el cas de la salut pública cal recordar
que quasi la totalitat de municipis (90%) està d’acord en què les poĺıtiques
de salut pública depenen de les estratègies o el suport d’altres entitats go-
vernamentals. En aquest context, apareixen ens com les Diputacions i la
Generalitat, que realitzen un paper de suport molt important (pràcticament
la totalitat de municipis afirma haver tingut algun suport per part d’aquests
ens). Ara bé, la naturalesa dels suports està dividida: mentre que les Di-
putacions són les que realitzen, i amb diferència, els suports econòmics i de
formació, la Generalitat predomina en la prestació de serveis i la cessió de
material (des de d́ıptics fins a vacunes).
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Pel que fa als ens de referència municipals, sobresurten de nou Generalitat i
Diputacions. La Generalitat és per més de la meitat de municipis la princi-
pal referència d’assesorament en temes de protecció de la salut (especialment
en els municipis de més de 50.000 habitants) mentre que les Diputacions
ho són pel 38% dels municipis (sobretot els de menys de 20.000 habitants).
Aquests dos indicadors per tant, ja visualitzen la dependència vertical de les
poĺıtiques de salut tot i que en aquest cas la grandària poblacional fa decan-
tar l’assessorament cap a una o altra institució.

Un tercer element, el relatiu als convenis, torna a visibilitzar el paper de
la Generalitat en l’àmbit de la protecció de la salut. Abans però, cal co-
mentar que el 90% dels municipis disposa de convenis signats per temes de
protecció. En aquest cas, el fet de realitzar un nivell més o menys alt d’actu-
acions no va directament explicat per haver signat o no convenis ja que en els
tres nivells, el percentatge de municipis amb convenis gira al voltant del 90%.

Dels 91 municipis amb convenis, un 79,1% (72 ajuntaments) n’han signat
amb l’Agència de Protecció de la Salut, mentre que en el cas de les Diputa-
cions i Consells Comarcals està al voltant d’un 20% en ambdós casos. D’un
total de 136 convenis, el mı́nim és 1 i el màxim són 6, sent la mitjana d’1,5
convenis per municipi. Només en el cas de disposar d’un conveni signat amb
l’APS es demanava l’actuació per la qual s’havia signat. La taula 6.9 re-
sumeix el nombre total de convenis signats amb l’APS per actuacions i el
percentatge que suposa respecte el total de municipis.

Principalment els municipis signen convenis amb l’APS per actuacions en
els àmbits de sanitat ambiental i seguretat alimentària, destacant el control
sanitari d’aigües de consum humà (81,9% de municipis) i el control sanitari
de restauració col·lectiva comercial (83,3%). En canvi, en les activitats de
l’àmbit d’animals i plagues, molt realitzades pels propis ajuntaments com
s’ha vist anteriorment (figura 6.6 de la pàgina 263 ) la incidència dels con-
venis és mı́nima, per tant sembla que el pes d’aquestes actuacions recau
bàsicament en els ens locals.
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Taula 6.9: Municipis amb convenis signats amb l’Agència de Pro-
tecció de la Salut. [n=72]

Convenis amb APS 

[n=72] 
Percentatge 

Municipis amb 

conveni Sí No 
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Prevenció legionel·losi 45 27 62,5 

Control sanitari d'aigües de consum humà 59 13 81,9 

Control de les condicions higièniques i de salubritat de llocs 
de convivència 

43 29 59,7 

Control d’aigües de lleure 29 43 40,3 

Control de la salubritat de les platges 5 67 14,7 

Control sanitari d'establiments de pràctiques de tatuatge, 
micropigmentació i pírcing 

41 31 56,9 
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Control sanitari d'establiments minoristes d'alimentació 57 15 79,2 

Control sanitari de restauració col·lectiva comercial 60 12 83,3 

Control sanitari de restauració col·lectiva social 50 22 69,4 

Control sanitari de mercat sedentaris i ambulants 19 53 26,4 

Control transport interurbà de mercaderies d’alimentació 12 60 16,7 
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 Control i gestió de les plagues 8 64 11,1 

Control d’animals peridomèstics 6 66 8,3 

Control del risc derivat dels animals domèstics de 
companyia 

6 66 8,3 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Panel de salut 2012.

En aquest punt, hem decidit replicar la variable quantitativa elaborada en
l’Estudi 2010 que recull, en intervals, el nombre d’activitats per a les quals
s’ha signat conveni amb l’APS amb l’objectiu de mesurar la col·laboració
entre els dos ens. Hi ha municipis que han signat convenis per tan sols una
activitat, mentre que el màxim són 13 activitats conveniades amb l’Agència,
amb una mitjana de 6 activitats per municipi. Tal com es pot observar
en la taula 6.10, més del 70% de municipis amb convenis amb l’APS reben
col·laboració per un mı́nim de 4 activitats i un màxim de 9 i casi un 10% de
casos ha signat convenis per més de 9 activitats.

Aix́ı doncs, i de igual manera com es podia concloure en l’Estudi de 2010, no
tots els municipis han establert convenis amb l’APS però els que śı que n’han
establert o han fet per un nombre significatiu d’activitats. Això demostra la
necessitat que tenen els municipis de suports d’entitats supramunicipals ja
que moltes actuacions i serveis requereixen d’una especialització i recursos
fora del seu abast, tan tècnica com econòmicament.
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Taula 6.10: Municipis segons activitats amb convenis amb
l’Agència de Protecció de la Salut

Nombre d’activitats Freqüència Percentatge 

Entre 1 i 3 activitats 14 19,4 

Entre 4 i 6 activitats 26 36,1 

Entre 7 i 9 activitats 25 34,7 

Més de 9 activitats 7 9,7 

Total 72 100,0 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Panel de salut 2012.

Finalment, l’últim indicador que fa referència als espais de relació entre els
municipis, és la pertinença a una xarxa o organisme intergovernamental.
Aqúı, la relació entre ens pot ser més horitzontal i dóna lloc a l’intercanvi
d’experiències i d’informació. Un 41,6% dels municipis formen part d’alguna
xarxa de protecció de la salut, amb una mitjana de 1,6 xarxes per municipi.
Destaquen les xarxes vinculades a la Diputació, fet que demostra també el
paper de suport en els temes de protecció d’aquest ens. La xarxa més citada
és “Els cercles de comparació intermunicipal de seguretat alimentària muni-
cipal”, que són espais on es promouen grups de treball amb eines d’avaluació
dels serveis municipals en matèria de seguretat alimentària. Això demostra
de nou la prioritat en aquesta temàtica assenyalada a l’inici de l’apartat.

3.1.5 Recursos i dèficits en les actuacions de protecció de la
salut

Es van incloure en el Panel preguntes referents als recursos destinats i als
dèficits observats en la realització d’actuacions. D’una banda es demanaven
quines eren les cinc activitats, segons ordre d’importància, que requerien una
intervenció més activa en personal i hores de dedicació, i quines requerien
una assignació pressupostària major. De l’altra, es demanaven les cinc ac-
tuacions que els propis municipis consideraven més deficitàries en quant a
la seva gestió. Tot i tenir un component subjectiu (degut a la dificultat de
mesurar de manera objectiva totes les dedicacions, dèficits, etc.) es pretenia
identificar a quines actuacions es considerava que anaven principalment els
esforços de personal i monetaris, aix́ı com detectar aquelles activitats en les
què s’identificaven carències.
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La taula 6.11 mostra el percentatge d’ajuntaments que han seleccionat en
primera opció cada actuació en quant a dedicació, pressupost i dèficits. Cal
aclarir, que en aquesta taula śı que apareix l’activitat de gestió de queixes
i denúncies ja que aquest és un indicador utilitzat en els informes enviats
als tècnics municipals i els percentatges estan realitzats en base a totes les
actuacions i no s’han volgut alterar.

Si s’observen les actuacions seleccionades com a primera opció, en quant a
dedicació d’hores i personal, trobem en primer lloc el control sanitari d’es-
tabliments minoristes d’alimentació (19%), el control sanitari de restauració
col·lectiva comercial i el control i gestió de les plagues, senyalades pel 16%
dels municipis en ambdós casos. Apareix novament el tema de la gestió de
plagues, activitat que realitzen la pràctica totalitat dels municipis sense aju-
da d’altres institucions com una de les que més recursos humans consumeix.
La quarta activitat més rellevant, amb un 15%, és la gestió de queixes i
denúncies, cosa que indica també la important tasca d’atenció al ciutadà que
realitzen els ens municipals.

Taula 6.11: Percentatge de municipis que han seleccionat les
següents actuacions com a primera opció en: dedicació, pressupost
i dèficits. [n=100]

Actuacions Dedicació Pressupost Dèficits 

Control d'establiments minoristes d'alimentació 19,0 4,0 9,5 

Restauració col·lectiva comercial 16,0 5,1 21,1 

Gestió de les plagues 16,0 23,2 3,2 

Gestió de queixes i denúncies 15,0 0,0 10,5 

Salubritat de les platges (municipis amb platges) 14,7 24,2 6,5 

Aigües de consum humà 10,0 10,1 6,3 

Prevenció de la legionel·losi 5,0 9,1 13,7 

Risc derivat dels animals domèstics de companyia 5,0 38,4 13,7 

Control d'animals peridomèstics 4,0 1,0 2,1 

Mercats sedentaris i ambulants 2,0 0,0 6,3 

Restauració col·lectiva social 1,0 0,0 4,2 

Aigües de lleure 1,0 0,0 1,1 

Tatuatge, micropigmentació i pírcing 0,0 0,0 0,0 

Transport interurbà de mercaderies d'alimentació 0,0 0,0 1,1 

Condicions higièniques i de salubritat de llocs de convivència 0,0 0,0 5,3 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Panel de salut 2012.

Pel que fa a les activitats i el pressupost, sobresurten de nou activitats que
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realitzen sense el suport d’altres administracions com les comentades anteri-
orment en l’àmbit d’animals i plagues: control del risc derivat dels animals
domèstics de companyia (38,4% dels municipis) i control i gestió integral de
plagues (23,2%) són dues de les tres activitats on es destina més pressupost.
En aquest rànquing hi trobem també el control de la salubritat de les platges
(24,2% de mencions en primera opció recordant que només la realitzen 29
municipis).

Pel que fa a les activitats identificades amb majors dèficits de gestió, la més
citada entre els municipis és també una de les que més personal s’hi dedica
i també la que disposa de més convenis firmats amb l’Agència de Protecció
de la Salut.

3.1.6 La gestió de queixes i denúncies

Com es comentava a l’inici, es va incloure com a activitat la gestió de queixes
i denúncies dins de les bateries de preguntes sobre l’àmbit de la protecció de
la salut tot i no pertànyer a les activitats derivades dels serveis mı́nims obliga-
toris. Dins de les reunions d’experts per perfilar les temàtiques de l’enquesta,
es va apuntar a que aquesta hauria de ser una qüestió a tractar ja que als
ajuntaments els hi suposa gran esforç sobretot en termes de personal atendre
i gestionar tot el que envolta a les queixes i denúncies en l’àmbit de protecció.

Tots els municipis afirmen que han realitzat activitats vinculades a la gestió
de queixes i denúncies. A més, és una de les quatre activitats que es valoren
en primer lloc com més deficitàries (10,5%) i amb més dedicació de perso-
nal (15%). Aquestes dades demostren la importància que té l’atenció de les
demandes ciutadanes per als serveis de salut. Cap municipi considera que
aquesta sigui l’activitat amb més pressupost, possiblement perquè la seva
principal despesa és en personal.

Pel que fa a les àrees des d’on gestionen les queixes i denúncies en temes
de salut, la majoria dels ajuntaments, 72,3%, ho fan des de l’àrea de salut
pública. La pregunta referent a l’àmbit de gestió era de resposta múltiple i
alguns municipis (35,6%) reconeixen que altres àrees de l’ajuntament inter-
venen en la gestió i un 10,9% de casos disposen de serveis especialitzats. A
més, per a l’atenció de les queixes i denúncies també s’han establert acords
amb l’Agència de Protecció de la Salut. Concretament 25 municipis dispo-
saven de convenis firmats per a aquesta actuació.
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La importància que té l’atenció de les queixes i denúncies en les poĺıtiques
de salut pública, segurament està relacionada amb l’increment progressiu de
les reclamacions ciutadanes cap a les administracions locals. Aquest proble-
ma ha estat destacat en el Llibre Blanc de la Mediació, quan s’analitzen els
conflictes vinculats amb el consum a nivell local. En aquesta direcció, sem-
bla interessant remarcar que en un 80% de municipis amb departaments de
salut pública que comparteixen la gestió amb altres àmbits, ho fan amb el de
consum. Per tant, es podria dir que l’àmbit de la salut pública es vincula als
espais calents en la relació administració-ciutadania, ja que aqúı es concen-
tren alts nivells de tensió i conflictivitat. Aquestes condicions poden generar
situacions d’estrès que expliquen l’elevat nivell de dedicació i de dèficits de
gestió que esmenten els municipis.

3.2 La promoció de la salut

Les primeres aproximacions a l’actual àmbit de la salut pública i més con-
cretament, de la promoció de la salut, teoritzaven sobre com els sistemes i
estructures que regeixen les condicions socials i econòmiques, igual que l’en-
torn f́ısic, han de tenir en compte les implicacions i l’impacte de les seves
activitats en la salut i el benestar individual i col·lectiu. Molts d’aquests
supòsits s’han anat convertint, al llarg dels anys, en accions quotidianes du-
tes a terme per les diferents administracions i alguns s’han convertit en lleis
d’obligat compliment, com és el cas dels serveis mı́nims obligatoris realitzats
en protecció de la salut. En canvi, les actuacions de l’àmbit que aqúı tracta-
rem no revesteixen aquesta obligatorietat, tot i que la seva importància i el
seu abast són cada cop majors.

L’Organització Mundial de la Salut ja defineix àmpliament la promoció de
la salut com un eix fonamental de la salut pública en la “Carta d’Otawa per
a la promoció de la salut” de 1986 i en la “Declaració de Yakarta” de 1997,
però aquest tipus d’actuacions van trigar uns quants anys en entrar en la vi-
da pública i més concretament en l’agenda poĺıtica. A Catalunya no s’inclou
aquest àmbit fins a l’aprovació de la Llei 18/2009 on s’inclouen també les ac-
tuacions relatives a la prevenció de la malaltia, que tot i compartir continguts
i estratègies, es defineixen de forma distinta. Segons l’article 2, k, de la llei
18/2009, de salut pública, s’entén per promoció de la salut “les actuacions,
prestacions i serveis destinats a fomentar la salut individual i col·lectiva i a
impulsar l’adopció d’estils de vida saludable, per mitjà de les intervencions
adequades en matèria d’informació, comunicació i educació sanitàries”. La
prevenció de la malaltia engloba aquelles “actuacions, prestacions i serveis
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destinats a reduir la incidència de malalties espećıfiques i de llurs factors de
risc, per mitjà d’accions individuals i col·lectives de vacunació, immunització
passiva, consell i tractament precoç” (article 2, i, de la Llei 18/2009, de salut
pública).

El llistat utilitzat és el mateix que s’utilitzà en l’Estudi 2010, però en aquesta
edició s’afegeix “Activitats no diferenciades” que engloba actuacions d’estil
de vida saludable, immigració, gènere i violència, i “Altres” per a aquells
casos on s’han realitzat actuacions de fora d’aquest llistat. La taula 6.12
detalla les actuacions analitzades en l’àmbit de promoció de la salut i pre-
venció de la malaltia, en endavant anomenat “àmbit de promoció de la salut”.

Taula 6.12: Actuacions incloses en l’àmbit de la promoció de la
salut

Alimentació i nutrició 
Abús de substàncies addictives legals, com 

l'alcohol o el tabac 

Activitat física i salut Ús de substàncies addictives il·legals 

Afectivitat i sexualitat Salut bucodental 

Salut mental Activitats no diferenciades 

Prevenció d'accidents i primeres cures Altres 

Font: Elaboració pròpia.

Les actuacions en promoció de la salut, tot i ser responsabilitat dels ajun-
taments, no estan incloses en el nucli d’actuacions d’obligada prestació. Es
tracta doncs d’un àmbit on els municipis poden establir prioritats pròpies.
Les principals conclusions de l’Estudi 2010 apuntaven precisament a l’alt
volum d’actuacions realitzades en aquest àmbit (el 90% dels municipis realit-
zaven 5 actuacions), tot i la poca sistematització i legislació existents en un
àmbit força desconegut i de dif́ıcil avaluació per la seva natura eminentment
social.

En l’actual estudi es pretén mostrar quin és l’estat actual de l’àmbit de la
promoció de la salut. Es detallant aspectes genèrics com els principals ob-
jectius i prioritats de l’àmbit, les actuacions més rellevants portades a terme
pels ajuntaments, i d’altres més concrets, com la planificació espećıfica de
l’àmbit, la capacitat organitzativa o la relació entre les actuacions considera-
des més deficitàries en vers els recursos destinats. Per concloure, s’intentarà
aportar una mirada anaĺıtica que inclourà aspectes relatius a la complexitat
social en vers la conscienciació de les actituds individuals saludables (alfabe-
tització per a la salut), com la gestió del risc vertebra les accions prioritàries
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de salut pública i com la fragmentació institucional frena la potencialitat de
les poĺıtiques locals en promoció de la salut.

3.2.1 Objectius, prioritats i col·lectius diana en promoció de
la salut

Anàlogament que amb protecció, els objectius aportats pels municipis han
estat recodificats i classificats segons les grans temàtiques de promoció de la
salut: “Hàbits saludables i exercici”, “Salut a les escoles” i “Prevenció de
drogues i altres substàncies addictives”. Igual que en el cas de protecció,
també s’han inclòs altres objectius que no estan directament vinculats amb
un àmbit d’actuació però que expressen una prioritat destacada per un nom-
bre important de municipis; “Millora dels mecanismes de gestió” que inclou
totes aquelles accions que tenen a veure amb la capacitació del personal o la
millora de la informació existent, i la categoria “Altres” en què s’han agrupat
una sèrie d’opcions molt puntuals que no poden ser ubicades en les categories
assenyalades.

Figura 6.7: Principals objectius de treball en matèria de promoció
de la salut per a l’any 2011. [n=101]
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Entre el segon i el tercer objectiu 

Percentatge d'ajuntaments 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Panel de salut 2012.

El principal objectiu de treball és la promoció d’hàbits saludables i de l’exer-
cici com a eina per a millorar la salut de la ciutadania. Aquest objectiu és

274



compartit per més de la meitat dels municipis de manera acumulada, i pel
33,3% com a principal objectiu. El segon objectiu centra l’atenció en millorar
la salut a les escoles de manera concreta. Aquestes temàtiques responen a
estratègies educatives que consisteixen en la promoció de les habilitats cog-
nitives i socials que determinen la motivació i la capacitat dels individus
per a accedir a la informació, comprendre-la i utilitzar-la en benefici propi,
i denoten que més enllà del model clàssic d’intervenció de l’administració
d’autorització, control, inspecció i sanció, aquest àmbit té com a principal
objectiu i prioritat la promoció d’actituds i comportaments saludables en-
tre la població. En aquest àmbit s’anomena alfabetització per a la salut.
Com a tercer objectiu hi ha la millora dels mecanismes de gestió, objectiu
encaminat a millorar l’eficiència en les actuacions però sense una finalitat
preventiva, educativa i social. L’últim lloc l’ocupa la prevenció de drogues
i altres substàncies addictives. No obstant això, cal dir que aquesta última
categoria s’ha utilitzat quan espećıficament s’indicava com a objectiu la pre-
venció en el consum de drogues/substàncies addictives, però també cal pensar
que objectius de promoció d’hàbits saludables o la millora de salut (a les es-
coles) porten també incorporat impĺıcitament aquest objectiu.

Els principals col·lectius a qui van adreçades les actuacions en promoció de la
salut són principalment els de menor edat i, segurament, de major vulnera-
bilitat. Adolescència (42,4%), infància (33,3%) i joventut (10,1%) acaparen
les preferències en el dest́ı de les actuacions de promoció de la salut molt per
davant de col·lectius com la gent gran o els adults. Aquest fet fa que aquestes
actuacions estiguin molt lligades a temes educatius, àmbits escolars i hàbits
que es reprodueixen en edats de màxim aprenentatge. La joventut és l’etapa
de la vida amb un potencial de salut més elevat, i per aquest motiu bona
part de les problemàtiques de salut de les persones joves estan associades a
les seves actituds i comportaments. Aquesta associació entre joventut i risc
ha facilitat que les poĺıtiques de salut vegin en la promoció un dels eixos
prioritaris d’intervenció per conscienciar i generar actituds i hàbits més salu-
dables. Com veurem més endavant al parlar dels plans espećıfics, això es veu
reflectit en les poĺıtiques d’informació, sensibilització, comunicació i educació
de la salut, facilitant les opcions saludables i afavorint la creació d’entorns
promotors de salut.

3.2.2 Desenvolupament d’actuacions en promoció

Aquest apartat té com a objectiu efectuar una descripció de les actuacions en
promoció de la salut realitzades durant l’any 2011 pels municipis inclosos en
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l’estudi. Més enllà de les actuacions vinculades als serveis mı́nims, s’ha pogut
constatar que els municipis realitzen un volum substancial d’actuacions en
promoció de la salut. Ho demostra el fet que més del 70% dels municipis han
realitzat 7 de les 9 actuacions preguntades (no comptem la categoria “Altres”
en aquest cas), un percentatge molt elevat si es té en compte que aquestes
poĺıtiques depenen directa i exclusivament dels ajuntaments, encara que com
es veurà, les col·laboracions de diferents institucions habiliten i fan possible
aquest alt nivell d’actuacions.

La figura 6.8 resumeix les actuacions realitzades pels ajuntaments. Malgrat
que no hi ha cap actuació que estigui present en la totalitat de municipis, el
percentatge de realització és significativament alt en la majoria d’actuacions.
Exceptuant la categoria “Altres”, les actuacions relatives a la salut mental
són les que menys es realitzaren, ja que no van arribar a fer-se ni en la meitat
dels municipis estudiats.

Figura 6.8: Actuacions realitzades pels municipis en promoció de
la salut. [n=101]
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Panel de salut 2012.

Si es posa atenció en el nombre d’actuacions realitzades en funció dels objec-
tius i col·lectius diana descrites en l’anterior apartat queda palès com dins
dels dos primers objectius genèrics també hi havia incorporat preocupacions
per l’ús de substàncies addictives i il·legals. Aquest fet també es veu reafirmat
pels col·lectius a qui principalment van adreçades les actuacions en matèria
de prevenció de la salut (joventut i adolescència). En l’apartat següent que
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fa referència a plans i programes espećıfics de promoció i a la participació
en programes transversals també es veurà el gran interès que hi ha a nivell
municipal per aquestes actuacions preventives i aquests col·lectius diana.

La mitjana d’actuacions realitzades per municipi és de 6,7 però si es mira per
trams de població, es veu una relació directa entre la grandària poblacional i
el nombre d’actuacions realitzades. Aix́ı, els municipis entre 10.000 i 20.000
habitants tenen una mitjana de 5,8 actuacions, aquells entre 20.001 i 50.000
habitants de 6,7 actuacions, entre 50.001 i 100.000 habitants de 8,4 actua-
cions i els majors de 100.000 habitants tenen una mitjana de 8,8 actuacions
per municipi.

Per tal de facilitar els creuaments entre les diferents variables que analitzarem
en el següent subapartat, s’ha creat un ı́ndex d’actuacions que organitza els
municipis en intervals segons nombre d’actuacions realitzades en promoció
de la salut, igual com s’ha realitzat en l’àmbit de protecció de la salut.

La taula 6.13 mostra aquest ı́ndex, on els municipis amb un nivell baix, són
els que han realitzat entre 0 i 5, els de nivell mig han realitzat entre 6 i 8
actuacions, i els de nivell alt n’han realitzat entre 9 i 10. D’aquesta manera
veiem que l’especialització en aquest àmbit és important, ja que el 70% dels
municipis es troben en nivells mitjos-alts de realització d’activitats (igual que
en protecció). Tot i que cap de les actuacions es presta en tots el municipis
estudiats, la majoria d’ells presten un nombre substancialment elevat d’ac-
tuacions, fet que resulta prou rellevant si recordem la no obligatorietat de les
actuacions d’aquest àmbit.

Taula 6.13: Municipis segons nivell d’actuacions en promoció de la
salut. [n=101]

Nivell d'actuacions en promoció Freqüència Percentatge 

Nivell baix 30 29,7 

Nivell mitjà 46 45,5 

Nivell alt 25 24,8 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Panel de salut 2012.

3.2.3 Recolzaments i xarxes

Tal com s’ha comentat anteriorment, el recolzament per part de diferents
institucions i administracions en la gestió i prestació de les actuacions rea-

277



litzades en aquest àmbit, és un dels motius que expliquen l’elevada activitat
observada en les poĺıtiques de promoció de la salut. Igual que succeeix en
l’àmbit de protecció, existeixen convenis de col·laboració pel desenvolupa-
ment d’actuacions amb altres administracions. Concretament, quasi la mei-
tat de municipis, un 46,5%, disposen de convenis per temes de promoció de la
salut. A la taula 6.14 observem com dels municipis amb un nivell baix d’ac-
tuacions, només un de cada tres han signat convenis en l’àmbit de promoció.
En canvi, puja a la meitat en els municipis amb un nivell mitjà d’actuacions
i arriba fins el 56% en els municipis amb un nivell alt en realització d’actua-
cions. Per tant els municipis amb convenis amb altres ens realitzen un major
nombre d’actuacions en promoció de la salut, possiblement en part, per dis-
posar d’unes xarxes de suport més grans. El que en l’àmbit de protecció de
la salut no mostrava cap mena de relació, sembla que en el de promoció śı
que en té.

Taula 6.14: Freqüència d’ajuntaments segons la relació entre nivell
d’actuacions i convenis en promoció. [n=101]

Amb conveni Sense conveni Total 

Nivell d'actuacions 

en promoció 

Nivell baix 10 20 30 

Nivell mitjà 23 23 46 

Nivell alt 14 11 25 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Panel de salut 2012.

En promoció de la salut hi havia un total de 67 convenis vigents el 2011, amb
una mitjana d’1,4 per municipi amb un màxim de 8 i un mı́nim de 1 conveni.
D’altra banda, aix́ı com en el cas de protecció la majoria de convenis són
amb l’Agència de Protecció de la Salut, en el cas de la promoció apareixen
altres institucions i organismes. L’ens majoritari són les Diputacions tot i
que també sobresurt la categoria “altres” on destaquen fundacions i altres
ajuntaments. En aquest cas no es disposa d’informació sobre les activitats
on s’estableix el conveni. Tal i com veurem més endavant, la participació de
les Diputacions en l’àmbit de promoció és notable en tots els aspectes que
s’han analitzat en l’estudi. A més, cal recordar que les Diputacions aparei-
xen com els ens supramunicipals que més finançament i formació aporten,
dos elements molt necessaris i vinculats a les actuacions de promoció, de
naturalesa preventiva i informativa. No és estrany, per tant que en aquest
àmbit apareguin les Diputacions com a ens principals de referència (pel 66%
de municipis) molt per davant de la Generalitat (només pel 16%), al contrari
de com succëıa en protecció.
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Finalment, en l’últim element de recolzament analitzat, les xarxes i/o orga-
nismes intergovernamentals, cal destacar que no sembla ser un mecanisme
de col·laboració gaire estès dins l’àmbit municipal. Només el 28,7% dels mu-
nicipis enquestats pertanyen a alguna xarxa, casi la meitat dels que ho fan
en protecció. Dintre d’aquestes, destaquen la Xarxa Local de Prevenció de
Drogodependències (DIBA) que ha estat senyalada pel 27,6% dels municipis
que pertanyen a xarxes, les Xarxes vinculades a la Federació de Municipis de
Catalunya senyalada pel 24,1% d’aquests municipis o la Xarxa Sida i Món
Local amb un percentatge del 20,7%.

Per tant, en temes de promoció es fa palesa la importància de les Dipu-
tacions a l’hora de realitzar les poĺıtiques en l’àmbit de la promoció de la
salut, ja que és l’entitat amb més convenis, amb una xarxa més estesa, és la
principal entitat de referència pels municipis i la que més finançament aporta.

3.2.4 Planificació en promoció de la salut

En aquest apartat es tractaran les principals caracteŕıstiques dels plans o
programes espećıfics que organitzen les actuacions en promoció de la salut
desenvolupades pels ajuntaments, i la transversalitat d’aquest àmbit obser-
vant si s’han desenvolupat actuacions dins de plans locals d’altres àrees.

De manera anàloga al nombre d’actuacions, el grau de planificació també
sembla estar relacionat amb la grandària poblacional i està clarament as-
sociat al nivell d’especialització dels municipis. 61 dels 101 municipis han
senyalat l’existència de plans o programes espećıfics en promoció de la salut
(60,4%). Per trams de població cal destacar que el 100% dels municipis de
més de 50.000 habitants en disposaven. En canvi, aquest percentatge baixa
fins al 51,5% en els municipis entre 20.001 i 50.000 habitants i arriba fins al
48,9% en els municipis entre 10.000 i 20.000 habitants.

La taula 6.15 mostra la relació entre el nivell d’actuacions i la planificació
espećıfica. El nombre total de plans o programes espećıfics és de 165, amb
una mitjana de 2,7 plans per municipi. Els municipis amb un nivell baix
d’actuacions també tenen un percentatge baix de planificació, poc més d’una
tercera part de municipis n’han desenvolupat (36,6%) i la mitjana és de 1,6
plans per municipi. Aquest percentatge va augmentant en els municipis de
nivell mitjà (63,0%) i també la mitjana (2,4 plans per municipi) fins arribar
al 84,0% en els municipis de nivell alt amb una mitjana de 3,7 plans per
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municipi.

Per tant, a major nivell d’actuacions, la planificació espećıfica s’incrementa
substancialment segurament per marcar pautes sobre la manera com desen-
volupar aquestes actuacions. Sembla doncs que els municipis amb major
nombre d’actuacions tenen una major especialització, ja que per ara són
els que tenen unes xarxes de col·laboració més actives i una planificació es-
tratègica més desenvolupada.

Taula 6.15: Nombre de municipis segons el nivell d’actuacions i la
planificació espećıfica en matèria de promoció de la salut. [n=101]

Amb plans 

específics 

Sense plans 

específics 

Mitjana 

plans 

Nombre 

plans 

Nivell d'actuacions 

en promoció 

Nivell baix 11 19 1,6 18 

Nivell mitjà 29 17 2,4 69 

Nivell alt 21 4 3,7 78 

                                                    Total  61 40 2,7 165 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Panel de salut 2012.

En el Panel hi havia una bateria de preguntes relatives als plans i programes
espećıfics en promoció de la salut per tal d’obtenir informació sobre matèries
desenvolupades, col·lectius destinataris, actuacions realitzades, entitat im-
pulsora i font de finançament. Les matèries més desenvolupades pels plans o
programes espećıfics són l’“Ús de substàncies addictives il·legals” i l’“Abús
de substàncies legals addictives com alcohol o tabac” ja que pràcticament
la meitat dels plans o programes desenvolupen aquestes temàtiques (46% en
ambdós casos). Les següents matèries més rellevants són “Alimentació i nu-
trició” (43% de plans), “Afectivitat i sexualitat” (38,8%) i “Activitat f́ısica i
salut” (34,5%). Aquestes dades segueixen indicant el comentat anteriorment,
que les temàtiques de prevenció de drogues i altres substàncies addictives te-
nen gran rellevància en els objectius municipals, més enllà de les mencions
especifiques com a objectius.

D’altra banda, els col·lectius prioritaris a qui s’adrecen els plans o programes
espećıfics coincideixen amb els col·lectius diana descrits a l’inici. Més de la
meitat de plans tenen com a destinataris els alumnes de secundària (54,5%)
seguit pels alumnes de primària i els pares i mares (44,2% de programes en els
dos casos) i en dos punts percentuals menys la població jove de 18 a 25 anys.
La població adulta i la gent gran de més de 65 anys són els col·lectius a qui
menys s’adrecen aquests plans. Torna a quedar de manifest la importància
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de la relació entre la població de menor edat i l’educació per prevenir con-
ductes de risc.

Pel que fa al tipus d’actuacions que es realitzen a través d’aquests plans i pro-
grames, “Tallers” amb un 71,5%, “Xerrades” amb un 63,6% i “Campanyes
de ràdio i d́ıptics” amb un 57% són les actuacions més destacades realitza-
des. Els continguts de les poĺıtiques existents es basen sobretot en accions
informatives i formatives que molt sovint s’aborden transversalment amb di-
ferents àrees. En aquest sentit, s’observa una forta relació de l’àmbit de
promoció en vers altres àrees dels ajuntaments, ja que les actuacions de pre-
venció de la salut es troben connectades amb altres departaments municipals.

Aquest fet queda palès en observar les actuacions en promoció de la salut
desenvolupades dins d’altres plans transversals. Tal com mostra el gràfic 6.9,
el nombre de plans no impulsats des de l’àrea de salut en què es tracten te-
mes de promoció és molt alt. Torna a quedar de manifest quin és el col·lectiu
prioritari d’aquests tipus d’actuacions ja que en un 63,0% dels municipis el
Pla Local de Joventut conté actuacions relatives a la promoció de la salut.
Altres plans com el d’igualtat o el d’esports també han estat assenyalats per
quasi el 40% dels municipis com a plans on s’inclouen actuacions relatives a
la promoció de la salut. Només en un 18% de municipis no es van desenvo-
lupar actuacions de promoció de la salut dins d’altres plans transversals.

Figura 6.9: Ajuntaments que han desenvolupat actuacions en pro-
moció de la salut, dins d’altres plans transversals. [n=100]
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Panel de salut 2012.
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Per últim, els plans o programes espećıfics en promoció de la salut venen ma-
joritàriament impulsats pel propi Ajuntament ja sigui a través de la regidoria
amb competències de salut pública (78,2% de casos) com d’un altra regidoria
(33,3%). Les Diputacions són l’ens extern que n’impulsa més (amb un 11,5%
de plans o programes impulsats). La participació de les Diputacions doncs
torna a ser rellevant en els plans espećıfics, i no només com un dels prin-
cipals impulsors d’aquest plans i programes sinó també com a segona font
de finançament més important, ja que un 67,3% de plans tenen finançament
de les Diputacions, només per darrere dels propis ajuntaments, i molt per
davant de la Generalitat (18,2% de plans finançats) (Veure figura 6.10).

Com ja s’havia comentat anteriorment, les Diputacions són font de suport
en finançament, assessorament i formació indispensable pels municipis en
l’àmbit de la salut pública. En relació amb això, cal apuntar que aquesta
relació entre impuls i finançament dels plans i programes espećıfics mostra
de nou la jerarquització vertical d’aquesta poĺıtica que necessita de diferents
tipus de suports supramunicipals (sobretot finançament) per tal de poder
dur a terme les actuacions impulsades pel propi municipi.

Figura 6.10: Percentatge de plans o progames espećıfics segons font
de finançament (possibilitat de més d’una resposta). [n=165]
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Panel de salut 2012.

3.2.5 Els recursos humans i les estructures tècniques orga-
nitzatives

Com ja s’ha comentat, en el Panel es demanà el nombre de professionals se-
gons l’àmbit d’especialització. Per a poder analitzar els recursos humans en
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l’àmbit de promoció s’ha creat un indicador amb la suma dels professionals
en promoció i els de la categoria mixta, ja que, com comentàvem en l’apartat
de protecció, tant realitzen tasques d’un àmbit com de l’altre.

La mitjana de treballadors per municipi en l’àmbit de la promoció és de 2,1
professionals, amb un màxim de 13 professionals i un mı́nim de 0, d’un total
de 211 professionals. La taula 6.16 mostra el percentatge de municipis segons
els professionals en promoció, per trams de població. Un cop més la variable
poblacional resulta enormement explicativa. Mentre en la categoria “sense
personal” només hi trobem municipis inferiors a 50.000 habitants, el 93% dels
municipis amb més de 5 professionals dedicats a temes de promoció són més
grans de 50.000 habitants. En relació al total de municipis, la gran majoria
(63,3%) tenen entre 1 i 2 professionals, mentre que un 15% no disposa de
personal espećıfic dedicat a temes de promoció de la salut.

Taula 6.16: Percentatge de municipis segons personal que treballa
en promoció de la salut, per trams de població. [n=101]

Sense 

Personal 

Entre 1 i 2 

persones 

Entre 3 i 4 

persones 

Més de 5 

persones 

De 10.000 a 20.000 habitants 86,7 50 11,1 7,7 

De 20.001 a 50.000 habitants 13,3 43,8 33,3 0 

De 50.001 a 100.000 habitants 0 4,7 55,6 30,8 

Més de 100.000 habitants 0 1,6 0 61,5 

Total (n) 100 (15) 100 (64) 100 (9) 100 (13) 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Panel de salut 2012.

Per tenir més dades per contrastar, com que les capacitats organitzatives con-
tribueixen a una millor gestió de les actuacions, s’ha generat la taula 6.17 on
s’ha fet un creuament entre el personal i el nivell d’actuacions per municipi.
Si en la taula anterior s’ha pogut veure que els municipis amb més professi-
onals corresponen als trams de població més alts, aqúı es pot constatar que
aquests tretze municipis s’acumulen en el nivell mitjà i en l’alt pel que fa a
realització d’actuacions es refereix. Una dada amb relativa importància es
troba en els dos municipis sense personal situats en el nivell alt en realització
d’actuacions i els set situats en el nivell mitjà. El primer cas es correspon
als casos d’un consorci sanitari intermunicipal on no es van comptabilitzar
el personal al no formar part de la plantilla municipal, i el segon fet podria
ser explicat per una elevada participació d’altres departaments en aquestes
tasques o per un elevat nombre de convenis en aquest àmbit.
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Taula 6.17: Relació entre nivell d’actuacions i nombre de professi-
onals en promoció. [n=101]

Nivell Baix Nivell Mitjà Nivell Alt Total 

Sense Personal 6 7 2 15 

Entre 1 i 2 persones 21 31 12 64 

Entre 3 i 4 persones 3 4 2 9 

Més de 5 persones 0 4 9 13 

Total 30 46 25 101 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Panel de salut 2012.

Per últim, s’ha generat la taula 6.18 per observar quina relació hi ha entre
les capacitats organitzatives i el nivell d’actuacions. Més de la meitat dels
municipis tenen departament i responsable en salut pública, concretament el
55,4%. Aquesta xifra augmenta fins al 80% en les municipis amb un nivell
alt d’actuacions. En els municipis amb un nivell mitjà d’actuacions, el per-
centatge de municipis amb departament i responsable és força menor, només
el 52,2% en tenen, mentre que el 47,8% restant es reparteix per igual en-
tre el grup sense departament o responsable i el grup sense departament ni
responsable. En els municipis amb un nivell baix d’actuacions trobem el per-
centatge més alt de municipis en la categoria amb departament i responsable
amb un 40,0%, mentre que un 33,3% no té ni departament ni responsable i
un 26,6% té o departament o responsable.

Taula 6.18: Relació entre nivell d’actuacions i les estructures
tècniques i organitzatives. [n=101]

Sense departament 

ni responsable 

O departament 

o responsable 

Amb departament i 

responsable 
Total 

Nivell Baix 10 8 12 30 

Nivell Mitjà 11 11 24 46 

Nivell Alt 2 3 20 25 

Total 23 22 56 101 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Panel de salut 2012.

3.2.6 Recursos i dèficits en les actuacions de promoció de la
salut

Com es comentava en l’apartat de protecció de la salut, en aquesta edició del
Panel es van incloure preguntes referents als recursos destinats i als dèficits
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observats en les actuacions per intentar veure on es concentren els esforços
dels ajuntaments a l’hora de prioritzar en temes de salut. Igual que en pro-
tecció, es demanava valorar, sempre en ordre d’importància, les actuacions
que havien requerit una major dedicació, un major pressupost i un major
dèficit en la seva gestió.

La taula 6.19 presenta el percentatge de municipis que han seleccionat les
actuacions en primera opció per a cada variable. A nivell descriptiu, podem
assenyalar que les actuacions triades en primera opció com les que tenen
una major dedicació en personal i hores de treball han estat “Alimentació i
nutrició” amb un 27,1%, “Activitat f́ısica i salut” amb un 20,8% i “Abús de
substàncies addictives legals com l’alcohol o el tabac” amb un 13,5%. Les
actuacions que han requerit un major pressupost han estat “Activitat f́ısica
i salut” amb un 26,4%, “Ús de substàncies il·legals” amb un percentatge
d’eleccions com a primera opció del 19,8% i “Abús de substàncies addictives
legals com l’alcohol o el tabac” amb un 13,2%.

Taula 6.19: Percentatge de municipis que han seleccionat les
següents actuacions en primera opció en: dedicació, pressupost
i dèficits. [n=101]

Actuacions Dedicació Pressupost Dèficits 

Salut mental 5,2 4,4 16,9 

Abús de substàncies legals  13,5 13,2 18,0 

Ús de substàncies il·legals 10,4 19,8 13,5 

Alimentació i nutrició 27,1 13,2 12,4 

Prevenció d'accidents i primeres cures 1,0 0,0 9,0 

Activitats no diferenciades 8,3 9,9 11,2 

Activitat física i salut 20,8 26,4 10,1 

Salut bucodental 3,1 0,0 4,5 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Panel de salut 2012.

Com s’aprecia en els percentatges, les actuacions amb més dedicació no sem-
pre tenen associades un pressupost més elevat i viceversa. En quant a les
més deficitàries, les actuacions marcades en primera opció han estat “Abús
de substàncies addictives legals com l’alcohol i el tabac” amb un 18%, “Salut
mental” amb un 16,9%, “Ús de substàncies il·legals” amb un 13,5%. Dues
de les actuacions amb major pressupost, i citades també amb una elevada
dedicació, com són les referides a l’ús i abús de substàncies addictives il·legals
i legals, són la segona i tercera més deficitàries respectivament.
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4 Conclusions

4.1 La complexitat com oportunitat de col·labora-
ció

Les poĺıtiques municipals de salut pública constitueixen un sistema complex
en què estan involucrades diferents matèries, actors, institucions i mecanis-
mes de gestió. Cada municipi té una realitat contextual que influeix en el
desplegament de les seves actuacions i dissenys institucionals. Al seu torn, les
interaccions amb organismes governamentals i de la societat civil, influeixen
i condicionen les preferències, els recursos o les estratègies dels actors locals.
Aquest sistema està regulat per una legislació que defineix les competències
i funcions dels diferents nivells de govern i que promou la col·laboració mul-
tinivell i la implicació de la ciutadania.

L’entorn d’aquest sistema ha estat fortament marcat per la crisi econòmica,
els canvis en les coalicions poĺıtiques i una discussió pendent sobre el paper
dels governs locals en la gestió dels assumptes públics. En aquest panorama
no és senzill trobar una mirada reflexiva que, d’una banda, atengui els aspec-
tes més rellevants i d’interès, i per l’altra, ofereixi una visió de conjunt que
ajudi a detectar els problemes com també les possibles vies de solució.

Un punt de partida, que pot ser d’interès, és analitzar la importància que te-
nen aquestes poĺıtiques en les estratègies municipals. Els problemes derivats
de les situacions de risc que afecten la salut de les persones ocupen un lloc
cada vegada més destacat en les agendes públiques. Les societats del risc
exigeixen una atenció especial a les autoritats, amb mesures de prevenció i
control constant per gestionar de forma eficaç el risc. L’ampli desplegament
institucional d’organismes poĺıtics i tècnics especialitzats en temes de salut
pública, és un indicador que demostra la importància que tenen aquestes
poĺıtiques en les agendes municipals. Un segon indicador que demostra l’ar-
relament d’aquestes poĺıtiques, és la gran varietat de plans i actuacions que
realitzen els municipis, sobretot en aquells serveis no obligatoris.

Però la importància d’una poĺıtica també es pot mesurar pel consens que
desperta entre les forces poĺıtiques, la inclusió dels seus reptes en l’agenda
pública o la importància que té en el conjunt d’estructures de l’ajuntament.
Les percepcions que tenen els municipis sobre aquests temes no són unànimes
i tenen importants variacions entre si. Un 53,5% té una percepció positiva,
molt o bastant d’acord, en què hi ha un acord poĺıtic que dóna continüıtat a
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la poĺıtica; aquest percentatge baixa al 47,5% respecte la inclusió dels reptes
de salut pública en l’agenda poĺıtica, i finalment, només el 36,6% dels muni-
cipis tenen una visió positiva sobre la importància de la salut pública per a
la resta de poĺıtiques municipals.

A més cal preguntar-se si el desplegament institucional i d’actuacions es deu
a la pròpia iniciativa local o als imperatius legals i/o les estratègies definides
des de nivells de govern superior. Aquest interrogant, que no és exclusiu
de les poĺıtiques de salut, forma part d’un vell debat sobre el paper dels
governs locals i de la relació centre-perifèria. Habitualment les respostes es
centren en la capacitat d’autonomia dels municipis tant per les competències
que se’ls reconeixen com pels recursos amb els que compten. Al Panel s’han
obtingut dues respostes molt significatives sobre indicadors subjectius de la
dependència de les poĺıtiques de salut i la disponibilitat efectiva de recursos.

El 90,1% dels municipis està molt o bastant d’acord amb què les poĺıtiques
de salut pública depenen de les estratègies i recursos d’altres entitats gover-
namentals. Al seu torn, només el 15,8% dels municipis estan molt o bastant
d’acord amb què, en els últims anys, els recursos que l’ajuntament destina a
salut pública s’han incrementat proporcionalment a les necessitats d’aquest
àmbit. Aquestes valoracions qualitatives senyalen que els municipis tenen
poc marge o capacitat per influir en les estratègies de salut, alhora que dis-
posen de recursos limitats per intervenir de forma eficient.

Aquests desajustos entre les pròpies capacitats municipals i les demandes a
les quals han de fer front, es salven a partir de mecanismes de col·laboració
amb altres entitats. Des del Panel es constata la importància dels suports
externs i de les activitats conveniades per a la prestació de serveis que afecten
a diferents matèries i inclouen la majoria dels municipis. Però cal assenya-
lar que les pròpies capacitats locals i l’estructura de xarxes de suport no són
homogènies i conformen un mapa molt variat en el qual és necessari aturar-se.

4.2 Les capacitats municipals

La disponibilitat d’estructures organitzatives i de recursos són factors que
afecten el desenvolupament de les poĺıtiques municipals. A mesura que aug-
menten aquestes capacitats creixen les actuacions que realitzen els municipis
en matèria de salut pública. Al seu torn, la dimensió del municipi és un
factor explicatiu de les modalitats de gestió i de la capacitat d’actuació. Les
estructures poĺıtiques dels municipis més grans es caracteritzen per tenir una
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major proporció de regidories a les quals els alcaldes i alcaldesses han de-
legat les seves competències com a autoritat sanitària, major dedicació dels
regidors/es i estructures poĺıtiques més complexes. A nivell tècnic, tots els
municipis de més de 50.000 habitants, excepte un, tenen un departament i
un responsable tècnic en matèria de salut. Finalment, en els municipis més
grans les plantilles de personal són més nombroses, més especialitzades més
qualificades i amb major dedicació.

Cal assenyalar també que a mesura que les estructures organitzatives esdeve-
nen més complexes, amb àmbits cada vegada més especialitzats, s’intensifi-
quen les dificultats de coordinació interdepartamental. Aquest és un dels pro-
blemes més destacats en les valoracions dels municipis que majoritàriament
consideren que no treballen de forma transversal i coordinada. Habitualment
les diferents estructures dels municipis coordinen les seves actuacions de for-
ma puntual i només el 40,6% dels casos disposa d’algun mecanisme sistemàtic
de coordinació. El reconeixement d’aquests dèficits, que d’altra banda són
comuns en el funcionament de les administracions, planteja el repte de re-
pensar els models de gestió per facilitar la transversalitat de les actuacions.

Un altre dels temes que es destaca té relació amb la capacitat d’adaptació
de les estructures locals als canvis contextuals. En el peŕıode 2010-2011,
la major part dels municipis ha mantingut certa estabilitat en les seves es-
tructures organitzatives, plantilles de personal i recursos pressupostaris, a
diferència del que ha succëıt en altres poĺıtiques publiques analitzades pels
Panels. Tractant-se d’una etapa caracteritzada pels canvis poĺıtics i el fort
impacte de la crisi econòmica, aquesta estabilitat és un signe de fortalesa que
demostra que aquestes poĺıtiques estan assentades en fonaments sòlids.

Una altra cosa diferent és la valoració que fan els municipis sobre les seves
capacitats d’innovació davant els reptes, d’adaptació a les noves necessitats i
de detecció de problemes. En aquest cas una proporció important de munici-
pis té una percepció pessimista sobre les seves pròpies capacitats per entendre
i adaptar-se al canvi. Aquest és un dèficit que també s’ha de tenir molt en
compte en un moment en què les transformacions socials es succeeixen de
forma vertiginosa i la crisi exigeix alts nivells de creativitat i aprenentatge
continu.
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4.3 Xarxes jeràrquiques de cooperació

En relació als mecanismes de cooperació, la definició de salut pública i el mo-
del de gestió que promou la legislació catalana s’acosten a la idea del govern
multinivell. Aquesta concepció del govern suposa una superació del model
tradicional de repartiment taxatiu de competències entre nivells de govern
segons una jerarquia funcional. En comptes de pensar en la coordinació des
d’un exercici de l’autoritat vertical, es proposa una gestió de xarxa amb me-
canismes de cooperació horitzontal i relacions on preval la deliberació entre
les parts. Aquesta manera de gestió s’adapta a la complexitat dels problemes
que exigeix que totes les parts treballin juntes i tots els nivells intervinguin
en la definició dels problemes i les estratègies de solució.

Ja s’ha esmentat que, per als municipis, les poĺıtiques de salut pública depe-
nen de les estratègies d’altres nivells de govern. D’altra banda, la valoració
que fan els municipis de la coordinació entre diferents nivells de govern, mos-
tra resultats que no són homogenis, tot i que un percentatge elevat de casos,
un 41,6%, la valora com a deficitària.

Quan s’analitza el mapa de suports de diferents entitats governamentals cap
a les poĺıtiques de salut pública municipal, s’observa una xarxa caracterit-
zada per la centralitat i concentració de relacions cap a dues institucions:
Diputacions i la Generalitat de Catalunya. Les Diputacions destaquen per
ser la institució que ofereix més tipus de suports a un major nombre de mu-
nicipis. A més són la principal referència a la qual acudeixen els municipis
quan necessiten assessorament i són una entitat amb múltiples xarxes de
col·laboració. Això les transforma en una entitat nodal sobre la qual pivoten
les interaccions del sistema de salut pública local.
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Figura 6.11: Xarxes governamentals de suport als municipis
[n=101]
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Panel de salut 2012.

La Generalitat, en canvi, té un major nivell d’especialització cap a la pres-
tació de serveis i el finançament. Les interaccions cap al govern autonòmic
estan més especialitzades en l’àmbit de la protecció de la salut. Els conve-
nis de prestació de serveis amb l’Agència de Salut Pública i la importància
d’aquesta entitat com a referent municipal, revelen la importància d’aquestes
xarxes. La resta d’institucions que presten suports (mancomunitats, consor-
cis, Consells Comarcals, govern central o Unió Europea), tenen un paper
més secundari en aquest sistema. Destaquen els Consells Comarcals amb
una presència més notòria en les relacions dels municipis més petits, amb
una major dedicació en temes d’assessorament o prestació de serveis. El
contrast entre les valoracions qualitatives i el mapa d’interaccions perfila
una estructura de xarxes asimètriques, amb nodes jeràrquics que concentren
capacitat de regulació, definició d’estratègies i assignació de recursos, i nodes
dependents que compleixen funcions operatives i demanen suports externs
per complir les seves missions. En śıntesi, un model de cooperació jeràrquica
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que s’ha anat construint sobre la base de les necessitats operatives per donar
resposta als problemes de salut pública.

4.4 La cooperació amb la societat civil

L’altra dimensió de la cooperació es centra en el compromı́s i intervenció ac-
tiva de la societat civil amb la idea de salut pública. La promoció de xarxes
horitzontals i de mecanismes que garanteixin i facilitin la participació ciuta-
dana, forma part de l’ideari de la governança democràtica.

La presència d’un teixit associatiu, especialitzat en temes de salut en més
del 60% dels municipis, és un bon śımptoma del capital social que es troba
a nivell local. En alguns casos, sobretot en els municipis més grans, aques-
tes xarxes superen les 15 entitats per municipi. Pràcticament la totalitat
d’aquests municipis té poĺıtiques actives de foment econòmic per al funcio-
nament d’aquestes entitats.

En relació als mecanismes participatius, els més estesos són els òrgans de
participació, que són espais que garanteixen la participació ciutadana d’una
manera estable. En total hi ha 52 òrgans de participació distribüıts entre 35
municipis. En canvi, els processos participatius, que són espais més dinàmics,
flexibles i amb més qualitat democràtica, han estat promoguts per només 20
municipis.

L’existència de capital social i de pràctiques actives de foment de la par-
ticipació són indicis reveladors que el discurs participatiu està incorporat
en les estratègies municipals. Però també cal assenyalar que és mı́nima la
proporció de municipis que valora positivament la implicació dels ciutadans
organitzats i no organitzats. Aquesta percepció, similar a la que es registra
en altres poĺıtiques públiques estudiades des dels Panels, senyala la distància
entre els grans propòsits de la teoria i els pobres rendiments de la realitat.

4.5 Els subsistemes de salut pública

En aquest recorregut pel sistema de salut pública local, es perfilen dos àmbits
d’actuació, la protecció i la promoció de la salut, que generen diferents tipus
de funcions, especialistes, estructures i estratègies d’actuació. A més, aquests
àmbits comporten un estatus juŕıdic diferent, ja que la protecció de la salut
conté un conjunt de funcions mı́nimes prescriptives d’obligat compliment per
part dels municipis. La promoció, en canvi, configura un espai més difús en
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què l’amplitud temàtica i la intensitat operativa depèn en gran mesura de
les preferències espećıfiques de cada municipi. Es pot parlar llavors de dos
subsistemes que estan estretament vinculats però que tenen certa especifici-
tat que els diferencia.

En analitzar els dissenys institucionals i actuacions vinculades al sistema de
salut, s’observa cert equilibri en els esforços que despleguen els municipis cap
a aquests àmbits. Els suports que reben els municipis en matèria de subvenci-
ons són lleugerament superiors per a les actuacions de protecció, d’obligatori
compliment i on la no gestió del risc té efectes imminents. De tota manera,
és dif́ıcil ponderar el pes o la importància que tenen aquests àmbits en el
sistema de salut. Una aproximació comparativa de les actuacions que des-
pleguen els municipis en un o altre àmbit, mostra en general, una correlació
alta en els esforços de promoció i protecció. En la majoria dels municipis
coincideix el nivell d’activitats de promoció i de protecció, i només en dos
casos es dóna una coincidència de nivells extrems de prestació (municipis que
tenen un nivell molt baix d’activitats de promoció i molt alt de protecció).
En tot cas, hi ha biaixos en alguns municipis favorables a les activitats de
promoció o de protecció.

Taula 6.20: Relació entre municipis segons desplegament d’actua-
cions en protecció i promoció. [n=101]

Promoció de la Salut 

Nivell baix Nivell mitjà Nivell alt Total 

Protecció de la 

Salut 

Nivell baix 14 8 0 22 

Nivell mitjà 14 21 7 42 

Nivell alt 2 17 18 37 

Total 30 46 25 101 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Panel de salut 2012.

Però l’existència d’aquests dos subsistemes planteja reptes a una gestió inte-
grada de la salut pública. Són molt pocs els municipis, un 9,9%, que disposen
d’un pla que coordini el conjunt d’actuacions en matèria de salut pública. En
canvi, els que proliferen són els plans espećıfics que posen de manifest l’elevat
nivell d’especialització funcional que predisposa a una acusada fragmentació
de les poĺıtiques. Crida l’atenció també que encara que una proporció eleva-
da de les actuacions de promoció de la salut estigui dirigida a nens i joves,
sobretot en l’àmbit escolar, cap dels organismes tècnics comparteixi matèries
ni amb educació ni amb joventut. A més, el 33,3% dels plans de promoció
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estan impulsats per regidories diferents a les de salut pública. Això suposa
un esforç de coordinació, que com s’ha vist, és un dels dèficits remarcats per
una proporció elevada de municipis.

Finalment, el Panel presenta una descripció detallada de les activitats que
demanen més recursos -en personal i pressupost- aix́ı com de les que presen-
ten majors dèficits. Aquest mapa de dèficits i recursos ofereix una fisonomia
plena de contrastos que pot ser d’utilitat per valorar les necessitats i for-
taleses dels municipis en els àmbits de protecció i promoció. En aquesta
tipologia d’actuacions es destaca la importància de la gestió de queixes i
denúncies, que sense ser una activitat vinculada a un servei espećıfic, té una
importància central en el funcionament quotidià dels serveis de salut pública.

4.5.1 La protecció de la salut

Les activitats de protecció de la salut, tot i ser obligatòries per llei, no es
portaren a terme per part de tots els municipis. Durant el 2011 el nivell
de realització d’activitats es podria considerar com a elevat. La manca de
realització d’algunes activitats no es pot atribuir a una causa concreta, ja
que com hem comentat, l’absència en alguns municipis de la necessitat de
realitzar l’actuació no implica la no prestació del servei.

La grandària poblacional és una variable que determina molt el nivell d’actu-
acions que realitza un municipi, ja que també influeix en les altres variables
analitzades com les capacitats organitzatives, de planificació i d’estructura
dels equips tècnics, que al seu torn ajuden a comprendre una major o me-
nor realització d’actuacions. D’altra banda, sembla que els municipis van
dotant-se, cada cop més, de majors estructures organitzatives per tal de fer
front als reptes que planteja l’àmbit de la protecció de la salut.

Dins dels tres àmbits on es realitzen activitats en protecció, el que fa re-
ferència a la gestió d’animals i plagues ocupa bona part dels esforços muni-
cipals (en tema de personal i pressupost) tot i no figurar entre els principals
objectius. A més, les actuacions d’aquest àmbit tenen, en comparació amb
altres activitats, poc suport d’ens supramunicipals.

Pel que fa a xarxes i vincles amb altres ens governamentals, la Generalitat
continua sent un actor molt important dins l’àmbit de la protecció de la sa-
lut, sobretot pel que fa als àmbits de salut ambiental i seguretat alimentària.
Encara que és important en el suport directe a la realització d’actuacions en
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alguns municipis, ho és sobretot pel que fa a la col·laboració amb els ajun-
taments. Cal destacar també les Diputacions com a ens de suport principal
en temes d’assessorament, aix́ı com a generadores de xarxes de coordinació
horitzontals.

4.5.2 La promoció de la salut

La principal reflexió que podem extreure de l’àmbit de promoció és precisa-
ment l’elevat nombre de municipis que realitza actuacions en aquest àmbit.
Si bé l’àmbit de promoció de la salut parteix d’una dificultat com és el tractar
amb la complexitat i la diversitat de la societat en si mateixa, cada cop tro-
ba més vies d’aproximació als col·lectius de major vulnerabilitat mitjançant
els plans espećıfics i les actuacions en plans transversals. En aquests sentit,
veiem com la planificació permet una millor gestió dels riscos derivats de
la salut i dels mecanismes que possibiliten una conscienciació ciutadana en
aquest sentit, i com ajuda a assolir els objectius d’una manera més sistema-
titzada.

D’altra banda, cal remarcar la importància del ens supramunicipals, sobre-
tot en aquells municipis amb una menor capacitat organitzativa, ja que les
poĺıtiques en promoció, donada la seva no obligatorietat, depenen en gran me-
sura de les estratègies i el suport d’altres entitats governamentals. Aquest fet
s’accentua en aquells municipis de menor grandària, que per falta de recursos
no poden dur a terme les actuacions en promoció sense la col·laboració d’al-
tres ens, ja sigui en l’impuls de les poĺıtiques, la prestació o el finançament.

La fragmentació institucional és un altre dels problemes amb els que es troba
l’àmbit de la promoció, ja que la intervenció de moltes institucions i ad-
ministracions distintes compliquen la coordinació i frenen la potencialitat
d’aquestes poĺıtiques. Per tant, caldria facilitar espais interdepartamentals i
multidisciplinaris a diferents nivells. Des del punt de vista institucional, és
clau promoure una actuació més interdepartamental dels diferents ens que
tracten temes de promoció de la salut. En aquest sentit, la transversalitat a
la que es veu sotmès l’àmbit de promoció per tal d’arribar a tots els col·lectius
implicats, dificulta una unificació en les prioritats i els objectius de les dife-
rents àrees en les que intervé.
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4.6 Apunts finals. Reptes en temps de crisi

Una reflexió final sobre els problemes i desafiaments que es presenten a les
poĺıtiques de salut pública no pot deixar de considerar algunes qüestions de
caràcter propositiu. En aquest informe s’ha destacat la complexitat de les
problemàtiques i la heterogenëıtat de les fórmules de gestió local. Aquesta
diversitat de mirades i dissenys institucionals, lluny de ser una debilitat, és
una fortalesa d’aquest sistema ja que no es pot gestionar la complexitat des
de fórmules homogènies o estandarditzades.

En els dissenys de poĺıtiques top-down, la definició de les principals es-
tratègies i recursos està reservada als nivells de govern superiors. No obstant
això, la idea de ‘qui paga mana’, és cada vegada menys acceptable en un siste-
ma interdependent, canviant i que reclama fórmules de govern transparents,
obertes i deliberatives. En aquest sentit, el coneixement del món local és un
recurs fonamental per repensar el disseny i implementació de les poĺıtiques
de salut des de baix. Al seu torn, els actors locals també necessiten una
mirada des de dalt per abstreure’s de les casúıstiques quotidianes, ‘bombers
que apaguen incendis’, i repensar les poĺıtiques des d’una perspectiva més
global i comparada.

Els esforços de cooperació intergovernamental no són senzills perquè estan
marcats per inèrcies institucionals i dinàmiques competitives que generen
bretxes i conflictes entre diferents nivells de govern. Però gestionar la coope-
ració de manera adequada constitueix una de les claus i imperatius d’aquesta
època on es reclama fer més amb menys. Els nivells de govern intermedi,
com les Diputacions, tenen una missió fonamental en la gestió de xarxes de
col·laboració obertes, voluntàries i amb interaccions de caràcter horitzontal
i vertical entre diferents nivells de govern. Però aquesta missió exigeix un
nou estil de gestió que s’ha de construir des de l’aprenentatge mutu i el com-
promı́s de tots els actors rellevants.

295



Annex

Municipis de Catalunya majors de 10.000 habitants segons la seva partici-
pació als Panels de Poĺıtiques Públiques Locals de Participació Ciutadana,
Salut Pública, Habitatge, Educació i Gent Gran:

MUNICIPI PARTICIPACIÓ SALUT HABITATGE EDUCACIÓ GENT GRAN 

Abrera   X X X X 

Alcanar   X       

Amposta     X X X 

Arenys de Mar X X   X   

Argentona X X X X X 

Badalona X X X X   

Badia del Vallès   X X   X 

Balaguer X X X X X 

Banyoles     X X X X 

Barberà del Vallès X X X X X 

Berga   X X X   

Bisbal d'Empordà, la   X   X   

Blanes     X X X X 

Calafell X X X X X 

Caldes de Montbui X   X X X 

Calella X X X X X 

Calonge X X   X X 

Cambrils   X X X X 

Canet de Mar   X X X X 

Canovelles X X X X X 

Cardedeu   X X X   

Castell Platja d'Aro X   X   X 

Castellar del Vallès X X X X X 
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MUNICIPI PARTICIPACIÓ SALUT HABITATGE EDUCACIÓ GENT GRAN 

Castellbisbal   X X X X 

Castelldefels X X X X X 

Castelló d'Empúries  X   X X X 

Cerdanyola del Vallès X X X X X 

Corbera de Llobregat X X X X X 

Cornellà de Llobregat X X X X X 

Cubelles X   X     

Cunit X   X X   

Deltebre X X X   X 

El Masnou X X X X X 

El Prat de Llobregat X X X X X 

El Vendrell X X X X X 

Escala, l'   X X X X 

Esparreguera   X X X X 

Esplugues de Llobregat X X X   X 

Figueres     X X X X 

Gavà X X X X X 

Girona   X X X X 

Granollers X X X X X 

Igualada   X X X X 

La Garriga X X X X X 

La Llagosta     X X X 

La Roca del Vallès   X   X X 

La Seu d'Urgell   X X X X 

Les Franqueses del Vallès X X X X X 

L'Hospitalet de Llobregat X X X X X 

Lleida X X   X X 

Lliçà d'Amunt X X X X X 

Lloret de Mar X         

Malgrat de Mar X X X X X 

Manlleu X X X X X 

Manresa X X X X X 

Martorell X X   X X 

Mataró X X X X   

Molins de Rei X X X X X 

Mollerussa X X X X X 

Mollet del Vallès   X X X X 

Montcada i Reixac X X X X X 

Montgat X X X X X 

Montornès del Vallès X X X X X 
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MUNICIPI PARTICIPACIÓ SALUT HABITATGE EDUCACIÓ GENT GRAN 

Mont-roig del Camp   X X   X 

Olesa de Montserrat X X X X X 

Olot X X X X X 

Palafrugell   X X X X X 

Palamós   X X   X   

Palau-solità i Plegamans X X X X X 

Pallejà           

Parets del Vallès X X   X X 

Piera   X   X   

Pineda de Mar   X X X X 

Premià de Dalt   X X   X 

Premià de Mar   X X X X 

Reus X X X   X 

Ripoll     X X X X 

Ripollet X X X X X 

Roses X   X X X 

Rubí X X X X X 

Sabadell X X X X X 

Salou X X X     

Salt     X X   X 

Sant Adrià de Besòs X   X X X 

Sant Andreu de la Barca X X   X   

Sant Andreu de Llavaneres X X X     

Sant Boi de Llobregat X   X X X 

Sant Carles de la Ràpita X X X   X 

Sant Celoni X X X X X 

Sant Cugat del Vallès X X X X   

Sant Feliu de Guíxols       X X   

Sant Feliu de Llobregat X X     X 

Sant Joan de Vilatorrada X X X X X 

Sant Joan Despí X X X X X 

Sant Just Desvern X X X     

Sant Pere de Ribes   X X X X 

Sant Quirze del Vallès X X X X X 

Sant Sadurní d'Anoia X X X   X 

Sant Vicenç dels Horts X   X X X 

Santa Coloma de Farners   X   X X 

Santa Coloma de Gramenet X X X X X 

Santa Perpètua de Mogoda X X X X X 

Sitges X X X X X 
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MUNICIPI PARTICIPACIÓ SALUT HABITATGE EDUCACIÓ GENT GRAN 

Tarragona X X X X X 

Tàrrega X X X X   

Terrassa X X X X X 

Tordera X X X   X 

Torelló X X X X X 

Torredembarra           

Torroella de Montgrí X X X X   

Tortosa     X X X 

Vallirana X   X X   

Valls X X   X X 

Vic X X X X X 

Viladecans   X X X   

Vilafranca del Penedès X X X X X 

Vilanova del Camí X X   X X 

Vilanova i la Geltrú X X X X X 

Vila-seca X         

Vilassar de Mar     X X X 
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