R I S C
D E L
L ’ O B S E R V A T O R I
D E
2 0 1 1
I N F O R M E

Infraestructures,
territori i seguretat
Informe 2011 de l’Observatori del Risc

Infraestructures,
territori i seguretat

Josep Maria Rovira
Manel Villalante
Pere Torres
Elisabet Viladomiu
Jordi Dolader
Joan Amorós
Josep Lluís Pedragosa
Jordi Martínez
Manel Medina
Rosa Gispert
Ricard Tresserras
Joan Ramon Rovira
Sandra Gutiérrez
Raquel Vázquez
José Luís Pérez Torres
Diego Torrente

I N F O R M E

2 0 1 1

D E

L ’ O B S E R V A T O R I

Infraestructures,
territori i seguretat

D E L

R I S C

Sota les sancions establertes per lleis, queden rigorosament prohibides, sense l’autorització
per escrit del copyright, la reproducció total o parcial d’aquesta obra per qualsevol mitjà o
procediment -incloent-hi la reprograﬁa i el tractament informàtic- i la distribució d’exemplars
d’aquesta edició mitjançant lloguer o préstec públic.

© 2011, Institut d’Estudis de la Seguretat
Edició: Institut d’Estudis de la Seguretat, Passeig de Gràcia, 50, 5a planta. 08007 Barcelona

Direcció:
Institut d’Estudis de la Seguretat
Coordinació:
Imma Ros
Revisió lingüística:
Mercè Molins
Disseny de la portada:
Estudi Freixes
Maquetació:
Imma Ros
Primera edició:
Novembre de 2011

Dipòsit legal: B-40.084-2011

5

Equip redactor
Josep Maria Rovira
Infraestructures i risc.
Una visió transversal
Diplomat en Administració d’Empreses,
enginyer industrial i pèrit industrial elèctric, durant la seva carrera professional ha
estat responsable del Centre de Control
d’ENDESA Generació Catalunya (19982003), president del Grup de Treball de
Connexió de Cogeneradors d’UNESA, coordinador de connexió a la xarxa ENHER-HEC
de nous cogeneradors (1994-1996), responsable del Centre de Control d’Hidroelèctrica
de Catalunya (1990-1996), professor del
Departament d’Enginyeria Elèctrica de la
Universitat Politècnica de Catalunya (19861990), coordinador de noves subestacions
d’Hidroelèctrica de Catalunya (1988-1990)
i responsable de la planiﬁcació de la producció i el transport (1975-1990).

Manel Villalante
Governança, xarxes,
infraestructures i risc
Enginyer industrial, actualment es director
general del Transport Terrestre del Ministeri
de Foment. Té més de 30 anys d’experiència
en mobilitat, transport públic i infraestructures i ha ocupat un seguit de càrrecs importants entre els quals destaquem: director de Transports i circulació a l’Ajuntament
de Barcelona (1991-1997), director de Projectes i Planiﬁcació d’Infraestructures de
l’Ajuntament de Barcelona (1997-2000),
director d’Estudis i Coordinació de Transports Metropolitans de Barcelona (20002003), director corpooratiu de Coordinació
i Expansió de Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya (2003-2007), director general de Transport Terrestre de la Generalitat
de Catalunya (2007-2010).

A l’àmbit acadèmic ha estat professor de
planiﬁcació i economia del transport a la
Universitat Politècnica de Catalunya i dirigeix el Programa de postgrau de Planiﬁcació i Direcció de la Mobilitat.
A l’àmbit corporatiu és vocal de la Junta de
Govern del Col·legi d’Enginyers Industrials
de Catalunya on va presidir la seva Comissió de Mobilitat i Infraestructures.

Elisabet Viladomiu
La seguretat de les infraestructures:
respondre a les crisis
És llicenciada en Ciències Físiques per la
Universitat de Barcelona i Màster en Tecnologies i Enginyeria Ambiental per la Universitat Politècnica de Catalunya. Va complementar la seva formació en oceanograﬁa
al CSIC i la Universitat de Pierre i Marie
Curie de Paris. Actualment és directora
del Servei de suport a la gestió de Crisis i
col·labora amb les principals empreses de
subministrament i transport de Catalunya.
Ha desenvolupat la seva trajectòria en el
camp de l’energia, infraestructures energètiques, medi ambient, canvi climàtic, tant
a l’Institut Cerdà i prèviament com a responsable del Programa Municipal i Transport a l’Institut Català d’Energia.

Pere Torres
La seguretat de les infraestructures:
respondre a les crisis
Biòleg i ambientòleg. Consultor en territori i
sostenibilitat, és conseller tècnic de l’Institut
Cerdà. En diferents etapes professionals, ha
exercit la seva activitat a l’administració de
la Generalitat de Catalunya (Departament
d’Ensenyament, Departament de Medi Ambient, Departament de Política Territorial i
Obres Públiques, Departament d’Interior).
També ha estat professor associat de la
Universitat Autònoma de Barcelona i ha
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impartit formació de tercer cicle. Fou director adjunt de l’Institut Internacional de Governabilitat. Forma part del consell editorial de Catalan International View i publica
regularment articles sobre la seva matèria
d’especialització.

Catalana i de l’Associació Conèixer Catalunya. A més, és membre de la Junta Directiva del Col·legi d’Enginyers Industrials
de Catalunya i president de la Comissió de
Gestió Empresarial; i conseller del Consell
d’Administració del Port de Barcelona.

Jordi Dolader
El risc energètic i les
implicacions de Fukushima

Anteriorment, ha ocupat diferents càrrecs
de responsabilitat: conseller delegat de
Nissan Distribution Service Barcelona, SA.
(Centre Logístic del Sud d’Europa), director
general de Programació i Aprovisionaments
i director executiu de Compres de Nissan
Motor Ibérica SA, director executiu general
de l’Eurocongrés 2000 (Congrés de Congressos dels països i regions de l’Euroespai
Llatí Central). També va ser membre fundador i conseller d’Autoterminal SA i de
Logística y Transporte Ferroviario SA. Fou
president del Grup de treball de Transport
Ferroviari del Pla Estratègic i de Qualitat
del Port de Barcelona, membre del Consell
Social i conseller d’Edicions de La Universitat Politécnica de Catalunya i conseller de
Premsa Catalana, S.A. (Diari Avui).

És enginyer industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya i Diplomat PDG per
l’IESE de la Universitat de Navarra. Tota la
seva carrera professional ha estat lligada
a la indústria energètica i és un expert en
política energètica i regulació. Actualment
és soci i president de Mercados EMI, una
consultoria internacional especialitzada en
el sector energètic.
Des d’abril de 1999 a juny de 2005 va ser
membre del Consell de la Comissió Nacional d’Energia (CNE). Ha col·laborat amb la
Comissió Europea (2000-2005) en la construcció del mercat interior de l’energia a
través del Council of European Energy Regulators i de l’European Regulators’ Group
for Electricity and Gas.
De 1992 a 1998 va ser vicepresident
d’Edenor (Buenos Aires, Argentina) i entre
1973 i 1992 va treballar a l’empresa de distribució d’energia elèctrica Enher.

Joan Amorós
Elements clau per al foment de la
competitivitat empresarial
Enginyer industrial, actualment és secretari general de FERRMED, secretari general
executiu de R+D+4i Euro-Action Group i
secretari general executiu d’ Euro-Mediterranean Business Association. També és
president de la Fundació OccitanoCatalana, d’Acció Escolar del Congrés de Cultura

És autor de diversos llibres, cursos i conferències sobre control numèric, investigació operativa, logística i organització i gestió d’empreses.

Josep Lluís Pedragosa
Infraestructures i seguretat viària
Enginyer industrial. Pertany per oposició a
l’escala tècnica de la Direcció General de
Trànsit del Ministeri d’Interior on va ocupar la Subdirecció General de Circulació.
En aquesta branca va treballar set anys en
la Gerència i la Direcció de l’Institut Català
de Seguretat Viària de l’aleshores Departament de Governació de la Generalitat de
Catalunya. També per oposició pertany al
Cos d’Inspectors de Treball i Seguretat Social del Ministeri de Treball i Immigració, i
ara mateix exerceix a la Inspecció de Barcelona. Fou gerent d’obres, instal·lacions
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i subministraments a l’Insalud (amb rang
de sotsdirector) i el primer director de
l’Institut Català de la Salut; a més, durant
set anys fou gerent de l’Àrea Centre de
l’ICS del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya.
Actualment és professor col·laborador del
Centre d’Ergonomia i Prevenció de l’Escola
Tècnica Superior d’Enginyeria Idustrial de
Barcelona de la Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC), on coordina els cursos
de l’especialitat d’investigació d’accidents
laborals i de trànsit i de seguretat laboral
i viària.

Jordi Martínez
Infraestructures crítiques, seguretat
i salut en el treball i manteniment
Enginyer tècnic industrial i llicenciat en
Geograﬁ a i Història. Està vinculat al món
de la prevenció de riscos laborals des de
l’any 1975, i actualment és director del
Centre de Seguretat i Condicions de Salut
en el Treball del Departament de Treball, a
Barcelona. Va ser membre del desaparegut
Consell Català de Seguretat i Salut Laboral
i de la Comissió Territorial de Barcelona.
Ha participat en diversos projectes d’estudi
i investigació sobre temes relacionats amb
la seguretat i la salut laboral i és autor de la
publicació anual sobre sinistralitat laboral
del Departament de Treball. Forma part i
presideix el grup de treball sobre accidents
de treball creat per la Comissió Nacional de
Seguretat i Salut en el Treball a Madrid.

Manel Medina
La xarxa Internet com
a infraestructura crítica
Catedràtic d’arquitectura de computadors
(seguretat informàtica) a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), és director de
l’esCERT-UPC, equip de seguretat de la UPC
i director del Centre d’Aplicacions d’Internet

a la UPC (cANet-UPC). És soci fundador de
TB-Security SL/InetSecur SL (empresa de
serveis de seguretat), SeMarket SA (empresa de serveis de PKI, Safelayer Secure Communications SA (productora de programes
PKI), Ready People (gestió de comunitats i
localització en telefonia mòbil), ADDA Documental SL (cercadors, multilingüisme i
compulsa-e) i vocal i fundador de Consorcio Digital (associació per a la promoció de
la digitalització de documents i factura-e).
També és membre d’ESRAB (European Security Research Advisoriy Board) i ESRIF
(European Security Research and Innovation Forum) per assessorar la Comissió Europea en la deﬁ nició dels plans d’I+D+I en
seguretat en el VII Programa Marc.

Rosa Gispert
Descripció i reﬂexions sobre la
infraestructura sanitària a Catalunya
Llicenciada en medicina i cirurgia per la
Universitat de Barcelona (UB), diplomada
en estadística i epidemiologia per la Universitat Pierre et Marie Curie, de París, l’any
1985. És especialista en medicina del treball, en medicina preventiva i salut pública i
doctora en medicina i cirurgia per la UB. Actualment és la cap del Servei d’Informació i
Estudis de la Direcció General de Recursos
Sanitaris del Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya.

Ricard Tresserras
Descripció i reﬂexions sobre la
infraestructura sanitària a Catalunya
Llicenciat en medicina per la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB), màster en
salut pública per la Universitat de Barcelona (UB) i doctor en medicina per la UB. Actualment és el subdirector general de Planiﬁcació Sanitària de la Direcció General de
Planiﬁ cació i Avaluació del Departament
de Salut de la Generalitat de Catalunya.
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Joan Ramon Rovira
El risc econòmic i ﬁnancer

Raquel Vázquez
El risc econòmic i ﬁnancer

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona (UB) i doctor en Economia per la
Universitat de Manchester, és director del
Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra
de Comerç de Barcelona (organisme del
qual també n’és assessor de la Comissió de
Política Econòmica), coordinador del Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica
i el Creixement (CAREC) de la Generalitat
de Catalunya, vocal del Consell Assessor
d’Estadística de Catalunya, vocal del Consell de Govern de l’Institut d’Estudis Regionals
i Metropolitans de Barcelona, membre del
Grup d’experts sobre ﬁnançament autonòmic de la Generalitat de Catalunya, membre del Grup d’experts sobre el diferencial
d’inﬂació de la Generalitat de Catalunya
i membre del Comitè d’estudis del Centre
d’Economia Industrial.

Llicenciada en Ciències Econòmiques per
la Universitat de Vigo i Màster en Banca i
Finances per la Escuela de Finanzas Aplicadas (EFA, Grupo Analistas), és economista
del Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Comerç de Barcelona. Amb anterioritat ha format part del Servei d’Estudis de
Caixa Catalunya i del Departament d’Anàlisi
Econòmica i de Mercats a Analistas Financieros Internacionales (AFI). Es va especialitzar en l’anàlisi de la conjuntura econòmica
nacional i internacional, de les tendències
dels mercats ﬁnancers i de l’evolució del
sector bancari. Ha participat en activitats de
suport a la internacionalització de les empreses espanyoles a Irlanda i ha col·laborat
en diversos estudis i projectes en l’àmbit de
l’economia territorial i sectorial.

Sandra Gutiérrez
El risc econòmic i ﬁnancer
Llicenciada en Investigació i Tècniques de
Mercats per la Universitat de Barcelona
(UB) i Diplomada en Estadística per
la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB), és estadística del Gabinet d’Estudis
Econòmics de la Cambra de Comerç de
Barcelona. Amb anterioritat va desenvolupar
una àmplia trajectòria internacional en
l’àmbit de la consultoria de màrqueting,
investigació de mercats i estratègia de
negoci, a Portugal, Argentina, Brasil, Mèxic
i Austràlia i va participar en un programa
de foment de l’emprenedoria a Austràlia
(Bluestorm program for entrepreneurs). És
especialista en tractament i anàlisi de sèries
estadístiques, disseny i explotació estadística
d’enquestes. També ha participat en
l’elaboració d’estudis sectorials i territorials
de la Cambra de Comerç de Barcelona.

José Luis Pérez Torres
Efectes de la crisi econòmica
sobre la previsió social
Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials, llicenciat en Dret, actuari d’assegurances, màster en direcció
d’empreses per ESADE i PADE l’IESE, és
professor titular d’universitat i director
dels màsters i cursos de postgrau de Direcció Asseguradora de la Universitat de
Barcelona.
Paral·lelament a l’activitat universitària, ha
estat director general i conseller d’entitats
asseguradores, membre del consell directiu de la Unió Espanyola d’Entitats Asseguradores i Reasseguradores (UNESPA),
vicepresident de la Investigació Cooperativa entre Entitats Asseguradores (ICEA)
i conseller del Consorci de Compensació
d’Assegurances i de la Junta Consultiva
d’Assegurances del Ministeri d’Economia.
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És Premi Internacional d’Economia Juan
Carlos I.

Diego Torrente
Factors de la violència
juvenil a Espanya
Professor titular d’universitat al Departament de Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions de la Universitat de Barcelona (UB),
és membre del Grup d’Investigació sobre
Poder i Privilegi de la UB i actualment coordina el graduat en criminologia i política
criminal d’aquesta universitat. És doctor en
sociologia per la UB i màster (MSc) en Criminal Justice Policy per la London School
of Economics and Political Science i té estudis a la Universitat de Califòrnia, Berkeley,
i a la Universitat de Michigan (Ann Arbor).
Ha fet investigació en les àrees de seguretat, organitzacions i professions. Ha estat
investigador del Centro de Investigación
Cientíﬁ ca y Tecnológica, del Plan Nacional de la Ciencia, del Col·legi de Metges de

Barcelona, de l’Institut Català del Consum
i de nombrosos ajuntaments. Ha estat becari FPI del Ministeri d’Educació i Ciència,
ha participat com a contact point espanyol
a l’European Union Crime Prevention Network i ha fet de representant espanyol a
l’Acció COST A10, Defence Restructuring
and Conversion, i actualment a l’Acció
COST 25, Small Arms and the Perpetuation
of Violence, de la Unió Europea. Ha estat
coordinador de l’especialitat de sociologia
de la seguretat al programa de doctorat en
Sociologia de la UB. Autor o col·laborador
d’una quinzena de llibres, com ara Desviación y delito, Cultura de la seguridad ciudadana en España, La sociedad policial: Poder,
trabajo y cultura en una organización local
de Policía i Encuestas telefónicas y por correo,
ha publicat nombrosos articles sobre temes
metodològics, organitzatius, criminològics i
de seguretat a la Revista Española de Investigaciones Sociológicas, Revista Internacional
de Sociología, Sistema, Temas para el Debate,
etc., i ha participat en nombrosos congressos nacionals i internacionals.
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Presentació

L’IDES és una fundació privada del
Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya i el Col·legi d’Enginyers Tècnics
Industrials de Barcelona que va néixer
el 1998 amb la celebració del “I Fòrum
de la Seguretat. Una visió plural”. En
aquest Fòrum ja es posava de manifest
que la seguretat industrial, la seguretat mediambiental, la seguretat de les
transaccions econòmiques, la seguretat
jurídica, la seguretat de les persones,
etc. són parcel·les d’una mateixa ambició: millorar l’estat del benestar donant
seguretat a la gent, a l’individu i a les
col·lectivitats.
L’IDES es va crear amb la voluntat de
ser una plataforma pluriprofessional
i multidisciplinària on es poguessin
tractar tots aquells aspectes que
tinguessin a veure amb la seguretat i
es treballi colze a colze amb empreses,
institucions i Administració.
El resultat ha estat satisfactori, des de
la seva creació, l’IDES ha organitzat catorze Fòrums i el que teniu a les mans
és l’onzè informe de l’Observatori del
Risc. Hem analitzat temes i problemàtiques diverses que van des de la seguretat alimentària ﬁns a l’energia, passant per l’ordenament jurídic, el trànsit,
l’habitatge o la previsió social, entre
molts d’altres.
Els informes de l’Observatori ofereixen
una visió profunda, analítica i prospectiva. Volen anticipar-se als problemes
que poden sorgir a mig i llarg termini i
alertar als decisors polítics, econòmics i
socials sobre la necessitar d’estar atents
o actuar sobre algun aspecte de la seguretat.

Continuant una sèrie que es remunta
a l’any 2001, els nostres experts segueixen parlant de temes controvertits
i actuals des de la independència i el
rigor que sempre ens ha caracteritzat.
En aquesta edició hem volgut posar el
focus d’atenció en les infraestructures
crítiques. És evident que la inversió
en infraestructures suposa un impuls
a l’activitat econòmica i, a més, és un
instrument bàsic per a la cohesió territorial i social. Per tant, la importància
de les infraestructures en el desenvolupament econòmic i social d’un país és
cabdal. Tanmateix, les infraestructures són, també, productores d’efectes
col·laterals i receptores de riscos.
Algunes vulnerabilitats: atacs terroristes, fallades d’algunes infraestructures,
catàstrofes mediambientals (nevades,
ventades, aiguats...), etc. podrien afectar no només la pròpia infraestructura,
sinó que podrien arribar a col·lapsar tot
el teixit productiu i social del país.
L’Observatori del Risc vol ajudar a posar llum sobre aquesta problemàtica,
que es veu magniﬁcada per la situació
econòmica actual, i donar dades objectives i informacions rigoroses que ajudin a prendre les mesures necessàries
i més efectives per preveure i prevenir
possibles conﬂictes en aquest àmbit.
En aquest Informe, dividit en tres parts,
trobareu en primer lloc unes reﬂexions
profundes, de fons, sobre diferents
aspectes que hem de tenir en compte
quan parlem d’infraestructures; Josep
Maria Rovira signa el capítol primer
“Infraestructures i risc. Una visió
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transversal”; Manel Villalante és l’autor
del segon capítol que gira al voltant
de la gestió de les infraestructures i el
territori; i, en tercer lloc, Pere Torres i
Elisabeth Viladomiu reﬂexionen sobre
la seguretat de les infraestructures i
com respondre a les crisis.
La resta d’autors, que cada any
col·laboren amb nosaltres, els trobem a
la segona part de l’Informe, a l’anàlisi
permanent dels riscos estratègics. Aquí,
els especialistes han parlat, en molts
casos, de les infraestructures des de les
seves visions particulars; així trobem
reﬂexions sobre el Corredor Mediterrani Ibèric, sobre el risc energètic i les implicacions de Fukushima, sobre la infraestructura sanitària, sobre Internet com
a infraestructura crítica, entre altres.
Aquests autors han elaborat per tercer any consecutiu la tercera part de

l’Informe: el Semàfor del Risc; que
sintetitza a mode de titulars, alguns
dels Indicadors del Risc que es publiquen al web de l’IDES exclusivament
(http://www.seguretat.org/ides/ca/
senyals-risc).
Hem d’agrair a tots els autors d’aquesta
edició la bona tasca que han realitzat
de manera desinteressada. La qualitat
d’aquest Informe és fruit d’un treball fet
amb il·lusió i compromís.
Just darrere de les nostres paraules, trobareu informacions rigoroses, opinions
fonamentades, reﬂexions sorprenents
i moltes dades. Els continguts que us
oferim són un menú sumptuós, us animem, doncs, a assaborir-lo, digerir-lo
bé per poder aproﬁtar al màxim els coneixements que ens posa a l’abast. Bona
lectura!

Joan Ribó

Joan Vallvé

President de l’IDES i degà del
Col·legi d’Enginyers Tècnics
Industrials de Barcelona

Vicepresident de l’IDES i degà del
Col·legi d’Enginyers Industrials
de Catalunya
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1. 1. Introducció
Entorn de l’energia, s’han donat en els
últims temps una sèrie d’esdeveniments
que han provocat un profund malestar en la nostra societat pel que fa a
la seguretat en la prestació del servei
elèctric.
Si ens referim al que portem de segle,
s’han produït tres incidents importants
que han afectat la continuïtat del servei
a milers d’usuaris i que han tingut un
ampli ressò entre la ciutadania, a causa
de l’impacte en el temps de manca de
servei que han provocat.
Estadísticament parlant, un incident
d’aquesta mena té una ocurrència
aproximada cada 7 anys, però solament en una dècada s’han produït tres
incidents; per tant, hauríem de qualiﬁcar aquesta situació d’anòmala.
Quines n’han estat les causes? En els
tres casos, el desencadenant va ser una
avaria a la xarxa d’alta tensió que per
motius diversos i imprevisibles va conduir a una reacció en cadena que portà
a uns incidents de gran extensió territorial i que afectà milers d’usuaris.
Sense voler entrar en una anàlisi en
profunditat d’aquests fets i de les seves
causes ﬁnals, sí que és possible considerar quina és l’afectació que va tenir
sobre la població en general i, especíﬁcament, en el funcionament de la nostra societat, basada en el funcionament
correcte d’una sèrie d’infraestructures,
considerades necessàries per al desenvolupament normal de l’activitat quotidiana.

L’absència o la impossibilitat d’utilitzar
una o diverses d’aquestes infraestructures durant un període de temps
apreciable desencadena una situació
de paràlisi que genera, primer, frustració i, després, indignació, si no es donen a temps les informacions adients
per part dels responsables de la infraestructura.
Això ens portaria a deﬁnir els paràmetres que afecten la societat en el cas de
pèrdua sobtada d’una infraestructura i
que podríem enumerar a continuació:
- Absència d’alternativa viable
- Duració prolongada de l’incident
- Manca d’informació suﬁcient
Aquests tres factors són els que generen un estat de malestar a la població
afectada i són vàlids per als usuaris de
qualsevol infraestructura.
Per tant, un col·lapse en una autopista o autovia, una avaria en el servei de
Metro o Rodalies, la manca de connectivitat en les xarxes de comunicació,
l’absència de subministrament de qualsevol energia o d’aigua, una situació
d’aglomeració en els serveis d’urgència
d’un hospital..., desencadenen un estat
d’ànim que respon a aquests factors.
Ens trobem, doncs, davant d’un fenomen comú a moltes infraestructures de
diferent índole i que afecta greument
les persones, usuàries en general o
empreses que depenen en el seu dia a
dia d’un bon funcionament, d’una seguretat en la utilització que garanteixi
el normal desenvolupament de la seva
funció.
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En deﬁnitiva, la logística lligada a un
incident infraestructural passa a tenir
una importància cabdal en el seu desenvolupament i la seva resolució satisfactòria. Desgraciadament no totes les
organitzacions que gestionen una infraestructura en són prou conscients.
Les administracions han vist que el tractament de la seguretat d’aquestes infraestructures, entesa com la disponibilitat
d’ús per a la societat en general, requereix un marc legislatiu especíﬁc.
És per això que s’ha promulgat el marc
legal següent:
- Directiva 2008/114/CE del Consell
de 8 de desembre de 2008
- Llei 8/2011 per la qual s’estableixen
mesures per a la protecció de les infraestructures crítiques
- Reial Decret 704/2011 pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei anterior
Ja la declaració d’intencions de la Comissió Europea en els seus inicis de voler
posar a disposició de les empreses totes
les infraestructures que abans eren monopoli d’uns pocs, donava sortida a una
concepció de la infraestructura com un
mitjà de progrés de la societat i no com
a element de reforç del poder empresarial, moltes vegades monopolístic.
En aquest context, s’ha coincidit a deﬁnir
com a infraestructures crítiques aquelles que són essencials per al funcionament de la societat i que, segons el Pla
nacional de protecció d’infraestructures
crítiques, són:

- Centrals i xarxes d’energia
- Tecnologies de la informació i les
comunicacions
- Sistema ﬁnancer i tributari
- Sector sanitari
- Espai
- Instal·lacions de recerca
- Alimentació
- Aigua
- Transports
- Indústria nuclear
- Indústria química
- Administració
Aquesta legislació està especialment
dedicada a la seguretat física de les
instal·lacions, però caldria parlar també de la seguretat d’abastament, que inclou altres conceptes i que és especialment evident en el camp de les energies
i de l’aigua, i també de la disponibilitat
d’ús de determinades infraestructures
com les viàries, ferroviàries i de comunicacions.
El que cal, doncs, a continuació, és
parlar de seguretat en termes de proveïment d’un servei mitjançant una infraestructura, ja que els aspectes de seguretat física queden una mica lluny de
l’abast de les nostres intencions, encara
que ens aturarem una mica en els aspectes lligats a la resistència a l’impacte
dels fenòmens naturals.

1.2. Quins són
els límits del disseny?
Cal que una infraestructura sigui resistent a qualsevol fenomen natural
que es pugui donar en el seu entorn?
Fins a quin punt podem esmerçar recursos escassos per tal de fer invul-
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Cal que una
infraestructura sigui
resistent a qualsevol
fenomen natural que es
pugui donar en el seu
entorn?
nerable una infraestructura a un atac
natural?
Si tenim present que la seguretat total
no existeix, perquè requeriria una inversió inﬁnita, on ens aturem? Caldrà,
doncs, limitar-se a l’estudi d’aquelles
circumstàncies naturals que siguin més
probables en el territori objectiu. I quines són aquelles més probables? Les
que han afectat històricament un territori determinat un mínim de vegades al
llarg del temps.
Aquestes circumstàncies es recullen en
els reglaments que les administracions
dictaminen i que ﬁxen els valors màxims
de la seguretat de les infraestructures
enfront de fenòmens naturals.
Per tant, qualsevol fenomen natural que
excedeixi els valors màxims establerts
en cada reglamentació caldrà considerar-lo causa de força major i no serà objecte de més debat que aquell lligat al
compliment dels requisits reglamentaris, que s’acompleixen normalment en
un alt grau de circumstàncies.
Una altra cosa és que el fenomen resulti
reincident amb una certa periodicitat.
Serà necessari un canvi normatiu per
tal d’incloure aquestes circumstàncies
ja no tan excepcionals?

Si considerem dos escenaris propers en
el temps que han donat problemes, un la
nevada de l’any passat a les comarques
de Girona i l’altre el recent terratrèmol
a Andalusia, els dos fenòmens han donat lloc a afectacions a infraestructures
de diferent índole, però previsibles en
ambdós casos.
El primer ja es va donar l’any 1986 en
el mateix territori, una nevada amb neu
humida acompanyada de vent, que va
donar lloc a un estudi de la resistència
de la infraestructura elèctrica en aquestes circumstàncies i que va recomanar
una sèrie de mesures de minoració de
l’impacte que no van ser considerades
per les administracions en el seu moment, les quals no van modiﬁcar la reglamentació per la qual es construïen
aquestes instal·lacions. Tampoc avui,
després del desastre del 2010, les administracions han canviat res de la reglamentació vigent.
Què passa, doncs? No hi ha sensibilitat
de les administracions en aquest aspecte? Sí que n’hi ha, però el sobrecost que
caldria pagar per tal de fer front amb garantia a aquestes circumstàncies que es
donen una vegada cada 25 anys, segons
les administracions, seria excessivament
alt i, per tant, es consideren com a situacions excepcionals a les quals caldrà fer
front cada vegada que es produeixin.

Si tenim present que la
seguretat total no existeix,
perquè requeriria una
inversió inﬁnita, on ens
aturem?
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El mateix passa amb les infraestructures viàries, ferroviàries i d’energia i
aigua afectades per un terratrèmol en
una zona d’activitat tel·lúrica coneguda. Són circumstàncies excepcionals i
caldrà fer-hi front cada vegada que es
produeixin.
Seria convenient una modiﬁcació normativa en vista dels fets? Seria possible si la pressió social fos prou forta per
modiﬁcar els criteris polítics, tal com ha
passat amb afectacions infraestructurals ja prou conegudes com la famosa
línia de molt alta tensió (MAT) o en determinats indrets afectats pel tren d’alta
velocitat (TAV).
No sembla, però, que aquestes siguin les
línies que se seguiran en properes incidències i sí que sembla més útil incidir
en altres aspectes que afecten aquests
casos excepcionals. Una característica
de les infraestructures energètiques i de
l’aigua és la duplicitat de fonts o la capacitat que dóna l’estructura en xarxa
d’aquestes infraestructures i les quals
permeten minorar els riscos de manca
de subministrament.

gons unes circumstàncies determinades
prèviament.
Per tant, parlarem de criteri N-1 si falla
per qualsevol circumstància un element
de la xarxa, N-2 si en fallen dos i així successivament. En un sistema elèctric, parlarem del criteri N-1 que és d’aplicació
general a qualsevol instal·lació i, per
tant, que si falla un element qualsevol,
ha de ser possible reposar el servei per
un camí alternatiu.
Aquest criteri és possible complementar-lo, pel que fa a la xarxa d’alta tensió,
amb criteris més exigents que afecten un
entorn físic més gran, com seria suposar
la fallada d’un gran centre de generació
i d’una línia important d’interconnexió
entre zones elèctriques allunyades. En
aquest cas estem parlant de criteri N2 o fallada de dos elements; elements
complexos que poden posar en perill la
continuïtat del funcionament del sistema elèctric.

Del que es tracta, doncs, és de tenir sempre resolts els possibles colls d’ampolla
que es puguin presentar en l’explotació
d’un sistema energètic en xarxa. Això
s’aconsegueix aplicant criteris de planiﬁcació de les xarxes coneguts com a
criteris N-x.

Si s’acompleix també aquest criteri, el
plus de seguretat que s’introdueix al sistema és important; vol dir que la robustesa del sistema el fa difícilment vulnerable a pertorbacions d’índole local.
Per tant, es pot veure que hi ha una jerarquia en el nivell de seguretat d’una
xarxa determinada; funció, en aquest
cas, del nivell de tensió, però que es pot
traduir en altres tecnologies per pressió,
cabal o altres paràmetres signiﬁcatius.

Aquests criteris impliquen que una xarxa d’abastament de N branques ha de
continuar funcionant amb normalitat
encara que hi hagi una fallada per qualsevol causa d’una o més d’aquestes, se-

Es pot dir que una xarxa és més segura
com més mallada estigui, o sigui, com
més interconnexions hi hagi entre els
seus nodes. Això és també vàlid per a
xarxes de telecomunicacions, encara
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que l’accés al client acaba sent únic,
“l’última milla”, i no acompleix els criteris de seguretat simple o N-1.
D’això es podria deduir que la solució
és incrementar més la connectivitat ﬁns
a l’inﬁnit i així gaudiríem d’una xarxa
de gran seguretat, però hi ha altres conceptes que penalitzen aquesta expansió
incontrolada, que en el sistema elèctric
és la potència de curtcircuit.
El fet que com més connectivitat, més
potència de curtcircuit en una xarxa,
condiciona l’increment del mallat perquè posa en qüestió la capacitat de
molts elements d’una xarxa de fer front
a possibles avaries, cosa que implicaria la necessitat de redissenyar-ne una
part important i, per tant, provocaria
un creixement desmesurat dels costos
d’explotació que acaben repercutint en
la tarifa.
Per tant, caldrà arribar a un equilibri
entre creixement de la xarxa de transport i mesures d’explotació per tal de
disminuir el mallat, tot conservant els
criteris de seguretat per evitar afectacions als clients.
Pel que fa a la distribució elèctrica, els
problemes vénen d’una altra banda. Ja
fa temps, Red Eléctrica de España va
emetre un procediment segons el qual,
en una subestació de la xarxa 220 kV
amb dues línies d’entrada, la distribuïdora havia d’assegurar una reserva
des de la xarxa de mitjana tensió per tal
de fer front a una possible incidència de
pèrdua del transport, sense ﬁxar en quina quantitat s’establia aquest suport.

Una xarxa és més
segura com més mallada
estigui, o sigui, com més
interconnexions hi hagi
entre els seus nodes
L’avaria de la subestació de Maragall va
provocar que el suport des de la xarxa
de mitjana tensió fos efectiu el 100%
entre subestacions i ràpidament es va
cablejar a Barcelona una xarxa que relligava totes les subestacions de la ciutat,
com a resposta als efectes de l’incident i
a l’exigència de les administracions.
La llei de seguretat en el subministrament elèctric va instaurar, entre d’altres,
aquests conceptes de suport entre subestacions a mitjana tensió i l’exigència
que cada client havia de poder ser alimentat des de subestacions diferents
per garantir la continuïtat del servei a
tot Catalunya.
Aquesta exigència va impulsar un increment important en el mallat quant a
distribució, que ha de fer possible una
millora important en la qualitat del servei elèctric.
En les xarxes de gas i aigua, com que les
estacions de reducció de pressió en el
cas del gas són més nombroses que les
subestacions i d’un cost menor, aquest
problema té una dimensió molt reduïda
i poc signiﬁcativa en el conjunt de la seguretat de la xarxa.
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1.3. En tindrem prou?
Més problemes apareixen en el camp
de la seguretat d’abastament, en què
la diversiﬁcació de fonts de producció
en el sistema elèctric garanteix una seguretat d’abastament molt important
i més en la situació actual en la qual,
producte de la crisi, moltes inversions
han quedat ocioses i estem en un cicle d’excés d’oferta que, a part de fer
disminuir el preu de l’energia, fa que
moltes instal·lacions pensades per a
una gran utilització, com les centrals de
cicle combinat, tinguin una utilització
molt baixa i que no cobreixin els costos
d’explotació.
En canvi, en el cas del gas i de l’aigua,
el panorama no és tan afalagador. Les
fonts de subministrament estan molt
diversiﬁcades i, per tant, no estan subjectes a perills de conﬂictes locals com
el de Líbia; però aquest combustible
arriba per dos únics camins, per mar en
forma de gas natural liquat (GNL) i pels
gasoductes del Marroc i Algèria.
Tal com està la xarxa en alta en aquests
moments, una situació de diﬁcultat en
la navegació per qüestions de vent de
Llevant o d’altres pot produir manca
d’abastament de GNL i aquesta circumstància, unida a la manca de sistemes d’emmagatzematge, fa que calgui
disminuir la producció de les centrals
tèrmiques de cicle combinat del nostre
entorn per saturació dels gasoductes
de connexió amb la resta de la península.
Aquest fet pot ser important en circumstàncies de demanda màxima a la

punta de l’hivern, en què en alguna
ocasió ha estat necessària la utilització
de recursos com la interrompibilitat en
els sistemes gasístic i elèctric davant de
la manca de producció eòlica.
Per tant, caldria continuar amb el
treball de recerca i posada en servei
de dipòsits submarins o subterranis
d’acumulació de gas i la potenciació
de centrals hidràuliques reversibles per
tal d’assegurar la resposta davant de situacions de manca de gas natural o de
generació eòlica o d’una gran avaria en
centrals nuclears o convencionals de
gran potència.
En el sector de l’abastament d’aigua,
veiem que les polítiques d’estalvi han
tingut un impacte important a la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB)
i que, junt amb les dessaladores i la
reutilització de recursos com l’aigua
d’alguna depuradora, han fet possible l’abastament en condicions hídriques normals. Això, però, no exclou
el problema de la manca de reserves a
les conques internes i la necessitat de
garantir en qualsevol circumstància
l’abastament a la RMB.
Vistes les diﬁcultats per aportar nous
cabals regulats de la pròpia conca i el
cost cada vegada més gran de l’aigua de
dessalació, producte de l’encariment del
cost de l’energia elèctrica, caldrà veure
les possibilitats de fer arribar l’aigua
des d’allà on n’hi hagi, i això implica
portar-la des de la conca de l’Ebre o
des del Roine, a part de posar en marxa
sense dilacions la unió entre conques,
llarg temps discutida políticament i que
tècnicament no té cap problema.
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Aquesta decisió política necessària per
garantir l’abastament de la RMB en
iguals condicions que altres ciutats del
nostre entorn i que les dessaladores no
garanteixen, caldrà contraposar-la a
una menor explotació del Ter, que solament serà realment possible si es dóna
seguretat a l’abastament de la RMB des
de fonts externes a la conca interna.
En les condicions actuals de costos
creixents de l’energia elèctrica, el cost
d’operació de les dessaladores farà inviable econòmicament la prevista retirada
de cabals provinents de la conca del Ter,
si no es produeix una pujada encara més
important de tarifes del cànon de l’aigua
que compensi el cost de dessalació de
l’aigua de substitució, mesura política de
difícil acceptació social.
Els dèﬁcits creixents de l’Agència Catalana de l’Aigua, que han portat aquest
organisme a la vora de la fallida, fan
inviable assumir avui els costos econòmics derivats d’aquesta política de restitució de cabals al Ter.

1.4. I del dret a la mobilitat,
què en fem?
En les infraestructures del transport i
de les telecomunicacions és habitual
acceptar durant un cert temps un
procés de retard anomenat cues, tractat
amb una formulació matemàtica prou
coneguda: la teoria de les cues.
Si aquest fenomen té una durada d’unes
poques hores a la setmana, es parla de
congestió en hores punta, que és acceptat sense problemes per la ciutadania,
però si es refereix a un mitjà de transport

públic, la percepció és molt diferent.
En el transport públic, la manca de capacitat de la infraestructura es tradueix
en un increment del temps de recorregut i de la freqüència de pas, que són
molestos però no impliquen gran incomoditat.
Quan els costos derivats de les hores laborals perdudes són ja signiﬁcatius per
culpa d’una congestió permanent, és el
moment de prendre decisions respecte
a l’ampliació de la infraestructura o la
creació d’un camí alternatiu per continuar garantint el dret a la mobilitat,
aproﬁtant l’efecte xarxa.
Estarem parlant, doncs, de la seguretat
en el dret a la lliure mobilitat pel territori, a rebre un servei de connectivitat
en condicions de ser utilitzat sense limitacions territorials ni temporals.
L’increment de la capacitat dels vehicles
que utilitzen una determinada infraestructura permet millorar l’oferta de
places i, per tant, incrementar el nombre d’usuaris, tot oferint-los un millor
confort.
Aquesta oferta de nova capacitat té el
límit de la pròpia infraestructura. En el
cas dels mitjans ferroviaris, la longitud
de les andanes a les estacions; en el cas
dels autobusos, la longitud màxima autoritzada per la legislació.
En el cas dels mitjans ferroviaris, la seguretat en la prestació del servei està en
relació directa amb l’antiguitat i l’estat
de manteniment de la superestructura,
l’alimentació elèctrica, l’estat de la via i
la senyalització.
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Caldrà continuar invertint
en la posada al dia de
les infraestructures i
en l’adquisició de més
material mòbil per tal
d’assegurar la mobilitat a
la RMB amb uns nivells de
seguretat en la prestació
del servei equiparable a
altres ciutats de l’Estat
Com hem pogut comprovar, és evident
que el servei prestat per ADIF-RENFE
en el sistema de Rodalies-Regionals és
inferior al dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), ja que
aquests últims han fet un manteniment
continuat de la infraestructura i del material mòbil, cosa que no es pot dir en el
cas d’ADIF-RENFE.
Per tant, caldrà continuar invertint en
la posada al dia de les infraestructures
i en l’adquisició de més material mòbil per tal d’assegurar la mobilitat a la
RMB amb uns nivells de seguretat en la
prestació del servei equiparable a altres
ciutats de l’Estat.
Per tal de millorar la logística en la resolució d’incidents, aspecte que acostuma
a fallar en les situacions més compromeses, caldrà que les administracions
tinguin estudiades les possibles contingències a la xarxa per poder minimitzar
les incidències que amb tota probabilitat aniran produint-se durant un llarg
període de temps.

Un estudi acurat dels colls d’ampolla de
la xarxa permetrà tenir sota control els
punts més crítics que són, ara, l’estació
de Sants i, en un futur, també, la de la
Sagrera. Per això, seria prudent, per tal
de minimitzar els riscos de col·lapse –
prou evidents amb el sistema actual–, no
fer passar per cap d’aquests dos punts un
futur tercer túnel destinat a Rodalies.
L’afegit del recentment calat túnel del
TAV portarà a una redistribució dels
serveis de Rodalies entre els dos túnels
actuals, que permetran una millor utilització i l’establiment de rutes més racionals, a part d’un increment de freqüències pel desplaçament dels Regionals a
les vies d’alta velocitat i un moderat increment de la ﬁabilitat del servei pel fet
d’eliminar els recorreguts coincidents
amb aquests.
Respecte a la xarxa d’autobusos, la ﬁabilitat en el servei vindrà de la progressiva implantació de carrils segregats, tipus bus-VAO (vehicles d’alta ocupació),
que permetran independitzar en gran
mesura els serveis regulars del trànsit
rodat i dotar-los de més garantia en el
compliment dels horaris i escurçar els
temps de recorregut.

1.5. Conclusions
Al començament parlàvem dels efectes subjectius sobre la població d’una
manca sobtada d’una infraestructura,
que genera frustració i incrementa els
efectes reals de l’incident amb un estat
d’alarma social molt estès.
Aquesta circumstància indica clarament
que caldria tenir previstos els casos més
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probables de fallada en una infraestructura, fent el corresponent estudi de contingències i d’autoprotecció per evitar
allò tan mediterrani de la improvisació.
Els centres de control que vigilen el
funcionament de les infraestructures
funcionen amb tècnics que treballen a
torns per cobrir les 24 hores del dia i els
365 dies de l’any.
Des d’un punt de vista pràctic, és molt
improbable que un tècnic d’un centre de
control es trobi gestionant un incident
d’idèntiques característiques a un altre
que hagi viscut. Això implica que cada
incident sigui un cas nou per al tècnic
que l’ha de resoldre i, per tant, en principi, no previst i propici a la repetició
d’errors anteriors en la seva resolució.
Solament amb un adequat tractament i
entrenament en les ensenyances obtingudes dels estudis de contingències i de
la resolució més o menys satisfactòria
d’altres incidents, és possible fer que la
logística de la resolució d’incidents millori, per una adequada transmissió del
coneixement a tots els implicats.
La limitació econòmica en la inversió,
i molt més en l’època que ens ha tocat
viure, fa que sigui necessari ﬁlar molt
prim en l’elecció de noves infraestructures en un entorn determinat. Per això,
l’estudi objectiu de la rendibilitat social
d’una infraestructura ha de ser el paràmetre que, de manera general, ha de
pesar més en els criteris de priorització
en la seva execució.
Igualment, el reforç il·limitat d’una infraestructura per fer front a circums-

tàncies excepcionals ha de tenir el límit
d’una reglamentació ben dissenyada i
actualitzada, que contingui i apliqui els
criteris necessaris per tal de tenir present les contingències més freqüents i
deixar com a situacions excepcionals,
conegudes i valorades políticament, totes les altres.
El concepte de seguretat en la disponibilitat d’infraestructures és important
des del punt de vista de la garantia
d’abastament en els sectors del gas i
l’aigua, en els quals caldrà superar criteris polítics caducs que impedeixen
una gestió tècnica correcta d’aquests
recursos.
El creixent cost de l’energia elèctrica
condiciona la política de funcionament
de les dessaladores, que estan limitades a situacions de mancança greu
dels recursos hídrics, a causa del dèﬁcit creixent dels recursos econòmics de
l’Agència Catalana de l’Aigua, cosa que
acabarà incidint de manera important
en el cost del cànon que han de pagar
tots els usuaris per tal de fer front a les
seves necessitats.
Finalment, la congestió acaba essent el
problema viari de cada dia, que no es
podrà resoldre sense una aposta decidida pel transport col·lectiu, a causa de
les limitacions territorials d’espai per a
nous eixos viaris, que alhora provoquen
el rebuig de la societat, la qual veu com
cada dia s’ocupen més espais en un entorn ja densament utilitzat.
Des del punt de vista viari, la solució
està en la implantació de carrils busVAO en aquells entorns en què el terri-
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tori ho permeti i a utilitzar els sistemes
de velocitat variable per gestionar la
congestió allà on no sigui possible una
altra actuació.

la freqüència de pas i un nou esquema de la trama i, com a conseqüència,
s’obtindrà una millora de la capacitat
de tot el sistema.

Pel que fa a la capacitat dels túnels
de Rodalies, la posada en servei de
la línia d’alta velocitat i de la variant
Tarragona Vandellòs signiﬁcaran un
augment important de capacitat als
túnels de Barcelona, pel trasllat de
les mitges i llargues distàncies al nou
túnel, que podrà utilitzar el túnel del
carrer Aragó per desviar una de les línies que passen actualment per plaça
Catalunya. Això permetrà incrementar

En deﬁnitiva, en els propers anys caldrà
utilitzar més el soft que no el hard, donada la impossibilitat de trobar els recursos ﬁnancers necessaris per a noves
infraestructures; però, alhora, caldrà
prioritzar les poques inversions que es
facin en funció de la seva rendibilitat
social, trencant amb tabús que estan
molt arrelats a la nostra societat i que
en les actuals circumstàncies són del tot
inadmissibles.

35

2

Governança, xarxes,
infraestructures i risc

Manel Villalante

36

Infraestructures, territori i seguretat

37

2.1. Infraestructures i
ordenació del territori
Les infraestructures són la base sobre la
qual descansa una determinada estructura o activitat. Les infraestructures poden ser naturals, és a dir, que existeixen
per la pròpia conﬁguració del medi físic, o artiﬁcials si són conseqüència de
la interacció humana. Les infraestructures artiﬁcials es divideixen en infraestructures internes, o especíﬁques d’una
activitat concreta, i infraestructures de
caràcter social o general.

- La pervivència en el temps de la
infraestructura i dels seus efectes.
És a dir, el fet d’analitzar com les
carreteres, les autopistes, els ports,
els aeroports..., afecten el territori
durant períodes temporals molt dilatats.
- Els impactes marginals decreixents
de la creació d’una nova infraestructura: És a dir, a mesura que ocupem
el territori amb infraestructures tècniques, les possibilitats d’actuació
sobre aquest van disminuint de
manera que la realització de noves
obres té uns efectes marginals sobre
el sistema cada vegada menors.

Tot i que, evidentment, els equipaments
són aspectes bàsics com a instruments
d’ordenació i cohesió territorial, la
seva anàlisi forma part del que són les
dimensions socioeconòmiques i institucionals. En aquest article tractarem
d’infraestructures artiﬁcials de caràcter
tècnic que en actuar sobre el medi físic o infraestructura natural permeten
l’adequació del territori a les demandes
socials i econòmiques.

Si tornem a les classiﬁcacions de les
infraestructures, segons la seva funcionalitat distingim tres tipologies
d’infraestructures artiﬁcials:

Les infraestructures són un dels principals instruments de què disposa el planiﬁcador per ordenar el territori i articular la seva funcionalitat.

- Infraestructures de producció: regadius, polígons industrials, serveis
a les empreses.

No obstant això, la creença que les
infraestructures són per si mateixes
condició suﬁcient per al creixement
econòmic o desenvolupament de qualsevol territori, ha estat superada per la
realitat.
Hi ha dues qüestions bàsiques per analitzar l’impacte de les infraestructures
en el territori:

- Infraestructures d’assentament:
urbanització, xarxes de distribució i
serveis.

- Infraestructures de mobilitat i connectivitat: ports, aeroports, carreteres i ferrocarril.
Des del punt de vista del desenvolupament, la característica comuna
d’aquestes tres tipologies és la seva total interdependència i la necessitat que
s’estableixi un pes equilibrat de cada
una d’elles.
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També, sota aquest mateix prisma, podríem considerar aquesta altra classiﬁcació:
- Infraestructures d’impulsió: dirigides a impulsar com a motor un determinat tipus de desenvolupament
en la seva àrea d’inﬂuència.
- Infraestructures d’acompanyament:
s’intenta satisfer una demanda preexistent.
En qualsevol cas, més que deﬁnir, el que
fa aquesta última classiﬁcació és caracteritzar la infraestructura en major o menor mesura ja que, en deﬁnitiva, totes
les infraestructures tenen les característiques d’impulsió i acompanyament.

2.2. El territori en la societat
de les xarxes
Planiﬁcar sota criteris de xarxa, obliga
a modiﬁcar la seqüència clàssica de les
etapes de la planiﬁcació territorial passant de pla-programa-governança a governança-programa-pla.
La planiﬁcació a la xarxa ha de començar per la governança del territori,
ja que el fet d’ordenar les dinàmiques
territorials sota un criteri d’integració i
interrelació multidireccional de xarxes
suposa imposar els valors socials de la
cooperació als de la competència.
En deﬁnitiva la governança, que implica deﬁnir clarament els objectius i fomentar el debat cívic i la participació
social, és essencial per aconseguir una
ordenació del territori en xarxa o de caràcter cooperatiu.

Planiﬁcar sota la perspectiva de xarxa
obliga també a modiﬁcar els paradigmes clàssics de l’ordenació del territori.
En deﬁnitiva, suposa migrar:
- de la segregació zonal a la barreja
d’usos;
- de l’homogeneïtzació a la diversiﬁcació;
- de la jerarquització a la cooperació;
- del desequilibri a la complementarietat;
- de l’autosuﬁciència a la interrelació
i integració.
Aquests nous paradigmes de la planiﬁcació del territori i de les infraestructures exigeixen d’una governança que a
partir de l’anàlisi de les diferències i de
la recerca de la interrelació i la complementarietat impulsi la forma democràtica i participativa de la planiﬁcació.
És a dir, aquesta governança ha de liderar les dinàmiques territorials i no
deixar-les en mans del mercat per fomentar que es construeixi una societat
en xarxa però sense exclusions de cap
tipus.
El despotisme, per molt il·lustrat que
sigui, no és mai una solució que generi
complicitats.
En deﬁnitiva, ni l’absència de planiﬁcació ni l’excessiu dirigisme garanteixen
la integració, la complicitat i el funcionament en xarxa.
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2.3. Infraestructures
i impactes
Les infraestructures actuen i modiﬁquen
les condicions naturals del territori donant lloc a una conﬁguració territorial
que té com a objecte possibilitar i potenciar el desenvolupament socioeconòmic
de la seva àrea d’inﬂuència.
No obstant això, poden generar altres
efectes que no van en la mateixa direcció i, per tant, crear greus contradiccions
i problemes a l’objectiu global de desenvolupament d’una determinada àrea.
En primer lloc, cal concretar les
àrees d’inﬂuència dels diferents tipus
d’efectes que té una infraestructura. És
del tot possible que una infraestructura
produeixi un balanç positiu en els seus
impactes quant a Estat i, tanmateix,
produeixi impactes negatius en l’àmbit
local o regional. Això obliga que l’anàlisi
de la realització infraestructura-territori hagi d’incorporar, de manera clara i
precisa, la dimensió espacial com la variable determinant del territori.
En segon lloc, els efectes de les infraestructures es troben clarament diferenciats al llarg d’un període temporal
molt dilatat.
Les etapes que solen assenyalar-se com
a més signiﬁcatives són:
- Projecte i presa de decisions: quan
els efectes són produïts per les expectatives en l’àmbit econòmic.
- Construcció: es produeixen, a més,
efectes relacionats amb la producció

d’elements i per les expectatives tant
individuals com socials que es generen.
- Funcionament: és possible el consum d’un servei del qual la infraestructura és base.
- Obsolescència: se sumen, als efectes de les etapes de funcionament, la
necessitat de renovació i la possibilitat de deteriorament del servei.
Finalment, també solen presentar-se altres enfocaments per analitzar els impactes de les infraestructures:
- Impacte sobre el sistema territorial:
en les seves components físiques i
econòmiques.
- Impacte sobre els agents socials:
quant a la divisió social de l’espai
i als efectes sobre els grups econòmics.
- Efectes directes: sobre la captació
de demanda d’una infraestructura.
- Efectes indirectes: sobre la disminució de demanda d’una infraestructura per la competència d’una altra.
En deﬁnitiva, hem de considerar les
infraestructures com a actuacions necessàries per al manteniment i inici del
desenvolupament, però no podem considerar-les com a actuacions suﬁcients
per generar un procés de desenvolupament.
L’esquema tradicional de decisió en la
planiﬁcació d’infraestructures ve donat
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per l’optimització de la diferència entre
els beneﬁcis directes obtinguts amb la
infraestructura i els seus costos de construcció. Aquest punt de vista portava,
generalment, al fet que les inversions
en infraestructures seguissin linealment la demanda existent, perpetuant
les economies i deseconomies socials
que fonamentaven aquesta demanda.
L’ordenació del territori i l’enfocament
de sistemes han trastocat aquesta visió, i generalment s’intenta incloure
en l’anàlisi consideracions sobre els
efectes indirectes, aplicant tècniques
d’avaluació de tipus multivariable, que
permetin sospesar l’efecte de la infraestructura sobre el sistema global en
funció dels sistemes d’objectius i de
les valoracions explícites dels diferents
efectes esperats d’aquesta.

2.4. Priorització de les
infraestructures de transport
en l’actual conjuntura
econòmica
La Comissió Europea ha defensat sempre la inversió en les infraestructures de
transport com un sector positiu de competitivitat i cohesió social i territorial.
El mes de març d’aquest any la Comissió va publicar el Llibre blanc dels transports, també anomenat Full de ruta cap
a un espai europeu únic de transport.
En aquest document la Comissió advoca per la inversió en infraestructures
com una aposta estratègica d’Europa i
alhora reaﬁrma el seu impacte positiu
en la competitivitat, l’ocupació i la qualitat de vida.

En aquest context, aparentment tots
aquests motius haurien de portar al fet
que el nostre país reaﬁrmés i consolidés la seva pròpia aposta històrica per
l’increment de capital físic en infraestructures de transport.
Però és del tot evident que no és possible aïllar aquesta aposta estratègica de
l’actual conjuntura econòmica.
Cal reconèixer que els esforços inversors realitzats en la passada dècada
per les diferents administracions, complementats pels fons d’ajuda europeus,
han canviat substancialment la nostra
dotació d’infraestructures del país.
Concretant, segons l’Eurostat, l’any
1980 les infraestructures espanyoles
amb prou feines arribaven al 45% de la
mitjana europea en termes de capacitat
i eﬁciència.
Avui dia el panorama s’ha modiﬁcat radicalment i s’ha superat el 100% de la
referència. Com a exemple, cal assenyalar que Espanya és líder en quilòmetres
d’autovia i d’alta velocitat ferroviària i
que alguns ports i aeroports se situen
entre els cinc millors de la Unió Europea. Encara hi ha, però, algunes mancances notables com les referides al
transport ferroviari de mercaderies i
a la creació de nusos logístics que potencien la intermodalitat i la integració
dels diferents mitjans de transport.
No obstant això, també hem d’assenyalar
que a Espanya s’han destinat recursos
públics a infraestructures de necessitat
més que discutible. El més preocupant,
però, són les despeses contínues de
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conservació i les obligacions de servei
públic que se’n deriven, i que poden
convertir-se en una hipoteca per a les
generacions futures.
També és important reconèixer que
l’escassetat de recursos actual fa que
tota inversió no justiﬁcada signiﬁqui la
detracció de recursos per a altres aplicacions socialment o econòmicament
necessàries i, com les inversions que
poden imaginar-se són teòricament inﬁnites, és indispensable l’establiment
de prioritats.
Tota decisió d’inversió hauria d’estar
justiﬁcada pels seus efectes directes i
indirectes a mitjà i llarg termini sobre
la millora de l’economia del país, i no
s’han d’emprendre inversions aïllades
que no es justiﬁquin per efecte sobre el
conjunt del territori i el seu rendiment
social i econòmic.
Hem de ser plenament conscients que
l’etapa dels pressupostos extraordinaris
per a la creació d’infraestructures ha
ﬁnalitzat i que difícilment podrà reeditar-se en un futur pròxim.
Per tot això, haurien de concentrarse els esforços en inversions que contribueixin a la sortida de la crisi i a la
generació d’un model productiu més
competitiu.
Els principals factors que haurien de
considerar-se en aquest nou paradigma
de la planiﬁcació d’infraestructures a
Espanya són els següents:
- Planiﬁcació integrada i gestió eﬁcient.

- Intermodalitat i comodalitat: plataformes logístiques.
- Prioritat del transport ferroviari de
viatgers (alta velocitat i rodalies) i
molt especialment de mercaderies.
- Complementar els recursos pressupostaris amb el ﬁnançament privat
i la generació de recursos addicionals.
- Increment de la despesa destinada
a manteniment i seguretat de les infraestructures.
- Millora de l’eﬁciència energètica i
la sostenibilitat.
En deﬁnitiva, els criteris que han de presidir l’anàlisi d’alternatives d’inversió es
fonamenten, en primer lloc, a atendre
prioritàriament aquelles infraestructures de més rendibilitat econòmica i
social i, especialment, aquelles que puguin autoﬁnançar-se o contribueixin a
un model productiu més competitiu i,
per tant, més generadores d’activitat i
ocupació.
El canvi de model ha de partir d’una
decisió social consensuada i transparent que ﬁxi quina ha de ser l’obligació
mínima de servei públic i el nivell de
qualitat que han de complir les infraestructures de transport. Aquesta decisió
ha de permetre diferenciar el que ha de
ser subministrat i ﬁnançat pel pressupost públic del que pot ser ﬁnançat amb
el pagament dels usuaris, ja sigui perquè supera el nivell de qualitat mínim o
bé perquè es tracta d’una infraestructura productiva que genera valor afegit.
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La gestió de les infraestructures i el territor

Les infraestructures no productives només han de construir-se on tinguin una
funció de servei públic; és a dir, on la
demanda no tingui atesa les seves necessitats mínimes de mobilitat i accessibilitat. Tot el que no sigui obligació
de servei públic ha de passar per una
anàlisi cost-beneﬁci i un pla econòmic i
ﬁnancer. Si l’anàlisi demostra que hi ha
rendibilitat vol dir que hi ha capacitat
d’autoﬁnançament mitjançant sistemes
de pagament, associats al valor afegit
que es genera.

Cal distingir tres escenaris de vinculació entre la probabilitat de riscos i
l’execució de la infraestructura:

2.5. La planiﬁcació territorial i
l’anàlisi de risc

L’anàlisi particularitzada del primer escenari en certa mesura està considerada
en les Avaluacions d’Impacte Ambiental
tradicionals, entenent que el disseny inadequat d’una obra d’infraestructura o
de les instal·lacions i les activitats associades a la seva execució poden alterar
les condicions ambientals i desencadenar una situació de risc. Mentre que
el segon i tercer escenari demanen la
realització d’una anàlisi de risc particularitzada prèviament a l’execució d’un
projecte. És el cas, per exemple, de la localització d’una traça viària o ferroviària
en una àrea on la fragilitat del medi es
pot veure amenaçada per les accions de
construcció i posterior explotació.

Tenint en compte que la planiﬁcació
territorial deﬁneix el marc d’anàlisi per
entendre la vocació del territori, en funció de les seves potencialitats i limitacions, cal considerar la inclusió de mesures de prevenció i reducció del risc de
desastres com un component estratègic
del procés planiﬁcador.
En aquest sentit, s’ha de considerar
l’anàlisi del risc com un instrument que
minimitzi les interferències entre la infraestructura física i l’entorn, representat,
en aquest cas, pels factors de vulnerabilitat, processos de degradació preexistents i nivell potencial d’amenaces.
La planiﬁcació en infraestructures demana analitzar el risc des del punt de
vista metodològic per entendre de quina manera interferirà l’execució d’una
infraestructura física sobre el territori
al mateix temps que l’anàlisi des de les
fases inicials de formulació d’un projecte permetrà assegurar la viabilitat del
projecte d’inversió.

- el risc pot ser inexistent i veure’s
activat per l’actuació;
- el risc pot ser latent, és a dir, ha tingut una etapa activa però ha arribat
a estabilitzar-se;
- el risc es troba actiu i l’obra
n’accelera l’evolució.

Hem d’aclarir la distinció que s’ha realitzat segons els tres escenaris de risc:
ja siguin preexistents o derivades del
projecte en si i/o de les accions posteriors que aquest impliqui. En tots els
casos, es reaﬁrma la idea de considerar
les anàlisis de risc en la seva totalitat
i avaluar-les en l’etapa de planiﬁcació
abans, durant i després que s’executi
un projecte, és a dir a curt, mitjà i llarg
termini.

43

ri

Actualment, l’anàlisi de risc ha
d’aprofundir en la identiﬁcació i ponderació del risc a què estan subjectes la població, les activitats i les
instal·lacions en un territori objecte
d’anàlisi per esdeveniments de desastre natural o antròpic. En aquest cas,
quan s’estima que aquest risc no és acceptable es fa una anàlisi per a reducció de riscos per tal de dissenyar mesures que els mitiguin.

Al seu torn, les infraestructures estratègiques són les instal·lacions, les xarxes, els
sistemes i els equips físics de la mobilitat
i de tecnologia de la informació sobre els
quals descansa el funcionament dels serveis essencials. I el servei essencial és el
servei necessari per al manteniment de
les funcions socials bàsiques, la salut, la
seguretat, el benestar social i econòmic
dels ciutadans, o l’eﬁcaç funcionament
de les institucions de l’Estat.

2.6. Protecció de les
infraestructures de
transport crítiques

A Espanya, les infraestructures crítiques suposen més de 3.700 i abracen
diferents sectors com el sanitari, el
transport, l’energia i les tecnologies de
la informació i la comunicació.

El
Pla
nacional
de
protecció
d’infraestructures crítiques deﬁneix
les infraestructures crítiques com a
“aquelles instal·lacions, xarxes, serveis
i equips físics de tecnologia de la informació la interrupció o destrucció dels
quals tindria un impacte important en la
salut, la seguretat o el benestar econòmic dels ciutadans o en l’eﬁcaç funcionament de les institucions de l’Estat i de
les Administracions públiques”. Aquesta deﬁnició ja va ser establerta per la
Directiva europea 2008/114/CE, del 8
de desembre del 2008, en què subratllava la importància de “la identiﬁcació
i designació d’infraestructures crítiques
europees i l’avaluació de la necessitat
de protegir-ne la protecció”.
En deﬁnitiva, les infraestructures crítiques són les infraestructures estratègiques el funcionament de les quals és
indispensable i no permet solucions alternatives, per la qual cosa la seva pertorbació o destrucció tindria un greu
impacte sobre els serveis essencials.

En aquest sentit a Espanya, i segons el
que indica la directiva comunitària, s’ha
promulgat recentment la Llei 8/2011
sobre protecció d’infraestructures crítiques (LPIC) i el seu posterior desenvolupament reglamentari RD 704/2011.
La ﬁnalitat primordial d’aquest marc
normatiu és l’establiment d’un conjunt
de mesures en matèria de protecció
d’infraestructures crítiques (incloses les
europees) que proporcionin un suport
adequat sobre el qual s’assenti una eﬁcaç coordinació de les administracions
públiques i de les entitats i organismes
gestors o propietaris d’infraestructures
que prestin serveis essencials per a la
societat, per tal d’aconseguir una millor
seguretat global. Aquests serveis essencials es categoritzen segons dotze sectors estratègics.
En l’àmbit concret del transport
s’assenyalen:
aeroports,
ports,
instal·lacions intermodals, ferrocarrils i
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xarxes de transport públic, i sistemes de
control del trànsit.

(RD 704/2011) de desenvolupament
d’aquesta, i són:

La LPIC transposa a la legislació
espanyola les mesures incloses en la
Directiva de la UE 2008/114/CE, en
concret, la identiﬁcació i classiﬁcació de
les infraestructures crítiques europees i
la implantació per part dels operadors
afectats dels pertinents plans de
seguretat de l’operador i de la ﬁgura del
responsable de seguretat i enllaç. Per a
això, es compta amb la participació dels
estats membres que han de garantir el
compliment d’aquestes obligacions i
avalar, tant enfront de tercers estats
com davant de la Comissió Europea, la
idoneïtat dels procediments i dels nivells
de seguretat existents en aquestes
infraestructures.

• Establir una terminologia i un
marc de referència comú pel que fa a
la protecció dels actius contra atacs
deliberats, que puguin ser utilitzats
tant pels poders públics com pel sector privat.

Aquesta Llei té com a objectius primordials establir les estratègies i les
estructures adequades que permetin
dirigir i coordinar les actuacions dels
diferents òrgans de les administracions públiques en matèria de protecció d’infraestructures crítiques, prèvia
identiﬁcació i designació d’aquestes,
impulsant, a més, la col·laboració i implicació dels organismes gestors i propietaris d’aquestes infraestructures, per
tal d’optimitzar-ne el grau de protecció
contra atacs deliberats de tot tipus. Així
mateix, aquesta Llei regula les especials
obligacions que han d’assumir tant les
administracions públiques com els operadors privats d’aquelles infraestructures que es determinin com a infraestructures crítiques.
Els objectius centrals de la Llei són
abordats en detall pel reglament

• Crear una estructura organitzativa de caràcter estatal (el Sistema
de Protecció d’Infraestructures Crítiques), en què es distribueixin les
funcions i responsabilitats que els
diversos agents, tant públics com
privats, han de tenir en el marc de
la seguretat de les infraestructures
que proveeixen la societat dels serveis essencials, comptant com a peça
central amb el Centre Nacional per
a la Protecció de les Infraestructures Crítiques (CNPIC) com a òrgan
director i coordinador. Es tracta de
refermar el concepte d’associació
publicoprivada i una base de conﬁança mútua entre el sector privat i
els òrgans públics.
• Dissenyar un sistema de planiﬁcació que s’integri en una estratègia de
seguretat que permeti la interacció
i el repartiment de responsabilitats
entre les administracions públiques
i els operadors d’infraestructures crítiques. Els instruments d’aquest sistema de planiﬁcació seran el conjunt
de plans que començant pel Pla nacional de protecció de les infraestructures crítiques i els plans estratègics
sectorials (responsabilitat de l’Estat
en ambdós casos), continuarà pels
plans de seguretat de l’operador i els
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plans de protecció especíﬁcs (tots dos
amb un abast més limitat i responsabilitat dels titulars d’infraestructures
crítiques) i culminarà amb els plans
de suport operatiu (de caràcter operatiu i responsabilitat de les forces
i cossos de seguretat i, per tant, de
l’Administració) de manera que quedi, així, tancat el sistema.
• Marcar ﬁtes per a la implantació
de plans integrals de seguretat que
tinguin en compte les amenaces, de
caràcter físic i cibernètic, contra els
actius que cal protegir.
• Establir una xarxa de comunicacions segura en la qual es garanteixi
la conﬁdencialitat i protecció de les
dades existents sobre les diferents
instal·lacions sensibles i estiguin representats tots els agents del Sistema de Protecció d’Infraestructures
Crítiques. Tot això sota la coordinació del CNPIC i tenint com a eix el
Catàleg Nacional d’Infraestructures
Estratègiques.
L’impacte que sobre els serveis essencials
té un funcionament anormal de les infraestructures estratègiques, inclosa la
seva destrucció total o parcial, es mesura segons uns criteris horitzontals que
determinen, alhora, la criticitat d’una
infraestructura i que es resumeixen
en: el nombre potencial de víctimes,
l’impacte econòmic i l’impacte públic.
Segons la deﬁnició que apareix en la
Llei 8/2011, els criteris horitzontals de
criticitat són els paràmetres en funció
dels quals es determina la criticitat, la
gravetat i les conseqüències de la per-

torbació o destrucció d’una infraestructura crítica. S’avaluen en funció de:
- El nombre de persones afectades,
valorat en funció del nombre potencial de víctimes mortals o ferits amb
lesions greus i les conseqüències per
a la salut pública.
- L’impacte econòmic en funció de la
magnitud de les pèrdues econòmiques i el deteriorament de productes
i serveis.
- L’impacte mediambiental, degradació en el lloc i els seus voltants.
- L’impacte públic i social, per la incidència en la conﬁança de la població
en la capacitat de les administracions públiques, el sofriment físic i
l’alteració de la vida quotidiana, inclosa la pèrdua i el greu deteriorament de serveis essencials.

2.7. Gestió del risc
Seria desitjable identiﬁcar les infraestructures crítiques segons “procediments harmonitzats” en l’àmbit de
la Unió Europea, la base dels quals
sigui l’anàlisi sistemàtica de les amenaces que hi ha sobre aquest tipus
d’infraestructures.
No és possible protegir totes les infraestructures contra totes les amenaces.
Per exemple, les xarxes elèctriques de
transport són tan extenses que no resultaria possible ni barrar-les ni tampoc
vigilar-les al cent per cent. No obstant
això, mitjançant tècniques de gestió
de riscos es pot focalitzar l’atenció en
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punts de màxim risc, tenint en compte
l’amenaça, com de crític és el punt considerat, el nivell actual de seguretat i
l’eﬁcàcia de les estratègies de reducció
de danys disponibles.
La gestió de la seguretat és un procés
deliberat d’anàlisi del risc i de decisió
i execució d’accions per tal de reduir el
risc a un nivell deﬁnit, és a dir, un nivell
de risc acceptable a un cost acceptable.
Aquest plantejament es caracteritza per
la identiﬁcació, el mesurament i el control dels riscos equivalents a un nivell
predeterminat.
La gestió de riscos és un enfocament
estructurat per manejar la incertesa
relativa a una amenaça, a través d’una
seqüència d’activitats humanes que inclouen avaluació de risc, estratègies de
desenvolupament per manejar-lo i mitigació del risc utilitzant recursos gerencials. Les estratègies inclouen transferir
el risc a una altra banda, evitar el risc,
reduir els efectes negatius del risc i acceptar algunes o totes les conseqüències
d’un risc particular.
Tant en l’àmbit internacional com nacional, s’ha anat creant normativa relacionada amb la matèria, en línies
generals en dos sentits: normatives
relacionades amb principis i bones
pràctiques de gestió del risc, i normativa especíﬁca per sector o indústria
econòmica. Com a exemple pot citarse la norma ISO 31000/2009 relativa
als principis generals i a les directrius
d’actuació en la gestió de riscos.

2.8. Resum
En deﬁnitiva, i com a resum, ara hem
d’avançar en el desenvolupament d’un
model amb criteris d’eﬁciència i rendibilitat social en la planiﬁcació de
les nostres infraestructures i al mateix
temps avançar en la internalització de
la cultura de protecció i gestió del risc.
L’actual conjuntura econòmica i la necessària harmonització europea ajudaran en tot aquest procés.

2.9. Bibliograﬁa
APARICIO, F.: Ingeniería de transporte.
Madrid: Editorial Dossat, 2008. ISBN:
978-84-96437-82-1.
BASSOLS, M.: Las obras públicas y el
urbanismo. Los actos de uso del suelo y
la ejecución de obras promovidas por la
Administración del Estado. Madrid: Ministeri d’Obres Públiques, Transports i
Medi Ambient (ed.), 1994.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS (CICCP):
Una política de inversión en infraestructuras en tiempo de escasez. Madrid:
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (ed.), 2010. ISBN: 97884-380-0444-9.
RUEDA, S.: Ecologia urbana: Barcelona
i la seva regió metropolitana com a referents. Barcelona: Beta Editorial, 1995.
SIMANCAS, R.: Los retos de las infraestructuras de transporte en España. Ma-

47

drid: Biblioteca Nueva, SL, 2011. ISBN:
978-84-9940-282-6.
STIGLITZ, J.: Making globalization
work. Nova York (EUA): Penguin Group
(ed.), 2006. ISBN: 978-0-713-99909-8.
SUBIRATS, J. (coord.): Redes, territorios y gobierno. Barcelona: Diputació de
Barcelona (ed.), 2002. ISBN: 84-7794852-6.

TORCHIA, N.P.: “La planiﬁcación territorial y el análisis de riesgo en el ámbito
de la inversión pública”. DELOS, Desarrollo Local Sostenible, vol. 4, núm. 11.
Argentina: Grupo Eumed.net, 2011.
VEGARA, A. i DE LAS RIVAS, J.L.: Territorios inteligentes. Madrid: Fundación
Metrópoli (ed.), 2004. ISBN: 84-6092698-2.

48

Infraestructures, territori i seguretat

49

3

La seguretat de les
infraestructures:
respondre a les crisis
Pere Torres i
Elisabet Viladomiu

50

Infraestructures, territori i seguretat

51

La seguretat de les infraestructures: respondre a les crisis

3.1. Un món de riscos creixents
Potser el desastre més greu dels últims
temps ha estat el terratrèmol de magnitud 9 i el subsegüent tsunami que van
arrasar la part nord-est de l’illa japonesa
de Honshu. La presència d’un complex
nuclear que no va poder mantenir la refrigeració ha fet que tots els mitjans de
comunicació se’n fessin ampli ressò.
A banda d’altres qüestions que ja aclariran informes i investigacions, un element crucial per a la catàstrofe nuclear
fou que totes les infraestructures de la
zona havien quedat devastades pels dos
terribles i concatenats desastres naturals. No hi havia infraestructura elèctrica, no hi havia infraestructura viària
i ferroviària... Les diﬁcultats d’accés se
sumaven a l’atenció prioritària que també reclamaven i mereixien els milers de
damniﬁcats (TORRES, P., 2011).
El dèﬁcit funcional d’infraestructures
en una situació d’emergència esdevé
un factor agreujant de la situació, tant
des del punt de vista de les actuacions
per pal·liar els efectes directes de
la catàstrofe com per restituir el
funcionament
ordinari.
Afegimhi l’impacte psicològic negatiu que
provoca la manca de transport públic,
els talls elèctrics, la interrupció de les
telecomunicacions... Tot plegat justiﬁca
que calgui una atenció prioritària al
manteniment de les prestacions que
ens ofereixen les infraestructures per
poder fer front en millors condicions a
les situacions d’emergència.
Encara que, avui, Catalunya té una experiència molt atenuada d’aquestes ca-

tàstrofes –esporàdiques grans nevades,
alguns incendis forestals devastadors,
ventades i pluges torrencials amb inundacions, accidents de transport d’una
certa magnitud...–, no s’han de menystenir en absolut els riscos existents. 1
Convé prendre consciència que vivim
en un món de riscos creixents. N’hi ha
tres causes principals:
- La generació de riscos nous. El progrés cientíﬁc i tecnològic ens ofereix
noves possibilitats de prosperitat i
de benestar. No obstant això, molt
sovint van associades a riscos ﬁns
aleshores desconeguts. Posem un
exemple: el setembre del 2011 es va
patir per la caiguda d’un vell satèl·lit
de la NASA. No se sabia ben bé on
impactaria i si causaria algun dany.
Afortunadament, en aquesta ocasió,
no es van haver de lamentar desgràcies. Tanmateix, va en augment
el risc de col·lisió entre satèl·lits, la
seva eventual caiguda descontrolada o els accidents provocats per
una quantitat ingent de fragments
minúsculs però que orbiten a una
velocitat considerable (HOLBROOK, E., 2009). Així doncs, aquestes
infraestructures cada vegada més
essencials, com són els satèl·lits de
telecomunicacions, duen associat un
risc que les pot posar en dubte i que
és fruit de l’acumulació creixent de
ginys espacials i les seves restes (ﬁgura 3.1).
- L’ocupació de zones vulnerables.
L’explosió demogràﬁca, que continua
malgrat una tendència a l’atenuació,
obliga a omplir territoris propicis als

1 Les crisis més
notòries relacionades amb les infraestructures que s’han
produït a Catalunya
els últims anys són:
l’enfonsament del túnel del Carmel (gener
2005), la gran apagada elèctrica de Barcelona (juliol 2007), la
intensa nevada de les
àrees central i nordoriental del país (març
2010) i l’atropellament
ferroviari a Castelldefels (juny 2010).
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desastres naturals: des de les zones
d’inundabilitat dels rius a les terres
baixes litorals, àrees sotmeses a les
“amenaces” d’erupcions volcàniques
o terratrèmols, llocs sense recursos hídrics suﬁcients..., però també
en les proximitats d’instal·lacions
i infraestructures amb un cert risc.
Molts desastres o accidents que no
haurien tingut efecte directe sobre
la humanitat temps enrere perquè el
planeta estava relativament buit (pel
que fa a la presència humana), han
esdevingut una amenaça directa en
un món tan ple com l’actual.
- L’augment de les dependències.
Finalment, també genera un risc
creixent la progressiva dependència
d’unes poques tecnologies. Posem

Figura 3.1.
Increment del nombre
d’objectes en òrbita al
voltant de la Terra

Font: NASA

dos exemples a què tornarem més
endavant: l’electricitat i la informàtica. El nostre estil de vida i les
mateixes infraestructures són molt
més dependents avui d’aquest vector
energètic i d’aquesta eina de gestió
que no pas ho eren fa uns decennis.
En conseqüència, qualsevol incidència que limiti una o altra cosa –o totes dues– té unes enormes repercussions en la vida quotidiana.

3.2. Risc i infraestructures
No hi ha dubte, doncs, que risc i infraestructures estan íntimament associats.
Ho estan i, sobretot, ho estaran. Hi ha
prou elements per preveure que aquesta
associació serà més evident en el futur.
Esmentem tres exemples prou notoris:

53

La seguretat de les infraestructures: respondre a les crisis

a) El canvi climàtic
El risc derivat del canvi climàtic ja
fou tractat en un informe anterior
de l’Observatori del Risc (TORRES,
P., 2007). Concentrem-nos ara en el
risc generat en les infraestructures.
Molts dels fenòmens derivats del
canvi climàtic tenen una incidència
directa en el funcionament normal
d’infraestructures i reclamen inversions quantioses per garantir aquesta funcionalitat en les noves condicions. Sense ànim d’exhaustivitat,
heus aquí algunes d’aquestes eventualitats:
• L’increment del nivell del mar
afecta els ports.

Infraestructures

Operacions de
transport

• Les onades de calor obliguen a
aturar les centrals nuclears.
• Les pluges torrencials augmenten les esllavissades sobre la xarxa viària i ferroviària.
• Els cicles de glaçada-desglaç
deterioren més ràpidament els
paviments.
• Les sequeres intenses deixen
sense recurs les centrals hidroelèctriques.
La llista d’impactes possibles podria
ser més llarga perquè la incidència
del canvi climàtic és àmplia i,
sovint, subtil (taula 3.1). Per això,

Taula 3.1. Alguns
efectes del canvi
climàtic sobre les
infraestructures de
transport

Causa

Efecte

Fred o calor extremes

Deteriorament dels paviments i dels rails.

Cicles de glaçada-desglaç

Deteriorament dels paviments.

Degradació del pergelisòl

Pèrdua d’estabilitat del sòl damunt el qual s’ha construït la
infraestructura.

Increment del nivell del mar i
dels temporals

Danys i inaccessibilitat transitòria a les infraestructures
situades a la costa.

Precipitacions intenses

Increment de les esllavissades.
Danys i inaccessibilitat transitòria a les planes inundables.
Deteriorament d’estructures de formigó exposades a la pluja.
Inutilització de túnels.

Seguretat

Increment del risc d’accident per pluges o nevades intenses.

Mobilitat

Reducció de velocitats de circulació de vehicles i trens.
Talls de carreteres i tancament de serveis ferroviaris (per
onades de calor, temporals, esllavissades, incendis forestals...).

Eﬁciència

Augment del consum de combustible per ús de l’aire
condicionat.

Externalitats

Augment de la contaminació urbana per la seva menor
dispersió atmosfèrica, donat que les temperatures més altes
poden reduir la circulació de l’aire.
Font: P. Torres a
partir de dades de
MILLIS, B. i ANDREY,
J.: Climate change
and transportation:
potential interactions
and impacts
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s’ha convertit en un element de
previsió. A Austràlia, per exemple,
ja s’han elaborat extensos estudis
sobre la resposta que ha de donar
la planiﬁcació i la gestió de les
infraestructures a les onades de
calor (National Climate Change
Adaptation Research Facility, 2010).
b)

Les tempestes perfectes

S’entén per tempesta perfecta
aquella situació crítica creada per la
concurrència de tots aquells factors
que poden empitjorar-la. Algunes
inesperades tempestes perfectes
podrien ser possibles: una de força
temible seria l’arribada d’una gran
tempesta solar. Aquestes ejeccions de
plasma tenen un efecte devastador
sobre les xarxes de distribució
elèctrica: de fet, la “fregeixen” segons
Figura 3.2. Àrees
dels Estats Units
que patirien els
efectes sobre la
distribució elèctrica
d’una tempesta
geomagnètica

Font: Kappenman /
National Academy of
Sciences

l’argot del sector; això signiﬁca que
no es tracta d’una mera interrupció
del proveïment, sinó de la destrucció
de línies i estacions, de manera
que cal substituir-les. (NATIONAL
RESEARCH COUNCIL OF THE
NATIONAL ACADEMIES, 2009).
La gran connectivitat que hi ha en
les xarxes elèctriques n’afavoreix la
translació a tot el sistema, i la vinculació de l’electricitat amb pràcticament totes les infraestructures de
suport a la vida quotidiana fa que
una tempesta perfecta d’aquest caire
tingui un impacte gravíssim sobre la
humanitat. Als Estats Units, on s’ha
estudiat aquest fenomen, les zones
més perjudicades serien justament
les que compten amb més població i
major grau de desenvolupament (ﬁgura 3.2).
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Pot sonar, òbviament, a ciència-ﬁcció. Tanmateix, l’any 1859 se’n va
donar una, coneguda com a esdeveniment Carrington i que es va notar durant una setmana (CLARK, S.,
2007). Si el seu efecte real fou escàs
–el més destacable fou la interrupció
dels telègrafs–, es degué a la manca
d’una extensa i intensa dependència
dels sistemes elèctrics. Per això, si es
produís avui, no passaria gens desapercebuda.
c)

Els ciberatacs

La irrupció de les tecnologies de la
informació i la comunicació ha estat
absoluta: avui no hi ha pràcticament
res que no depengui, en major o
menor grau, d’aquestes tecnologies.
També en depenen, òbviament, les
infraestructures. N’hi ha algunes en
què el mal funcionament de les TIC
tindria efectes fàcilment reparables:
la xarxa viària, per exemple. En moltes d’altres, hi hauria una interrupció més o menys llarga i extensa del
servei: la xarxa ferroviària, els aeroports, el proveïment energètic...
Tanmateix, el principal risc és
l’existència de ciberatacs –siguin amb
ﬁnalitats polítiques (terrorisme o conats bèl·lics) o econòmiques (espionatge o entrebancs a la competència)
o per mer vandalisme. Ja s’ha constatat com un cuc informàtic, el Stuxnet,
podia desbaratar els plans nuclears
de l’Iran (McMILLAN, R., 2010). Es
tracta d’un magníﬁc exemple de com
una acció premeditada pot posar en
un tràngol qualsevol infraestructura
sota control informàtic.

En un món tan complex
com l’actual, les
infraestructures són
essencials i, al mateix
temps, estan sotmeses a
amenaces que posen en
risc el seu funcionament
normal
En un món tan complex com l’actual,
les infraestructures són essencials i,
al mateix temps, estan sotmeses a
amenaces que posen en risc el seu
funcionament normal.

3.3. Els reptes de la seguretat
de les infraestructures
Les
infraestructures
constitueixen
una preocupació principal a l’hora
d’assegurar el bon funcionament d’una
societat i d’una economia. Els riscos
que duen associades són creixents, com
també ho són els impactes d’un eventual
desastre. Per això, és imprescindible
que se’ls atorgui una atenció creixent.
Ja el juny del 2004, el Parlament Europeu va instar la Comissió a elaborar
una estratègia global sobre protecció
d’infraestructures crítiques. Aquesta
iniciativa es va traduir en:
- El programa europeu de protecció
d’infraestructures crítiques.
- La xarxa d’informació sobre alertes
en infraestructures crítiques.
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2 Aquesta Directiva
s’ha transposat a
l’ordenament jurídic
de l’Estat espanyol
mitjançant la Llei
8/2011, de 28
d’abril, per la qual
s’estableixen mesures
per a la protecció de
les infraestructures
crítiques.

- La Directiva 2008/114 sobre la
identiﬁcació, la designació i la millora de la gestió de les infraestructures
crítiques europees. 2
En aquesta normativa, es distingeix
entre:
a) Infraestructures estratègiques:
instal·lacions, xarxes, sistemes i
equips físics i de tecnologia de la informació sobre els quals descansa el
funcionament dels serveis essencials.
La taula 3.2 recull els sectors que poden tenir infraestructures estratègiques segons la legislació espanyola.
b) Infraestructures crítiques: infraestructures estratègiques amb un funcionament indispensable i que no
permet solucions alternatives.

el bon funcionament de la societat estan en mans privades, sigui perquè es
tracta d’un mercat liberalitzat o perquè
es presten serveis públics mitjançant
concessions a empreses gestores. No es
tracta d’aprofundir en aquesta distinció, sinó de remarcar que la important
presència d’empreses privades en la
gestió d’infraestructures estratègiques
–en alguns casos, crítiques– fa necessària la col·laboració entre el sector
públic, que és el responsable de donar
resposta a les situacions d’emergència,
i el sector privat, que gestiona aquestes
infraestructures.
Tot i que aquesta interrelació no és inèdita, convé que s’intensiﬁqui i s’ampliï per
millorar la resposta global a les emergències. Els dos eixos d’interrelació
són:

Hi ha, doncs, una preocupació creixent
sobre la vulnerabilitat de les infraestructures i comencen a donar-se iniciatives per tal de prevenir-la o, si més no,
pal·liar-la.

3.4. La coordinació i la
cooperació publicoprivades
A Catalunya, com a totes les societats
occidentals, una part molt signiﬁcativa
de les infraestructures que garanteixen
Taula 3.2. Sectors
estratègics d’acord
amb la legislació
d’infraestructures
crítiques

Font: P. Torres i E.
Viladomiu

a) La coordinació. Les administracions públiques i els gestors privats
d’infraestructures s’han de coordinar
en les seves respostes a les situacions
d’emergències, tant de manera preventiva com reactiva. La coordinació
comporta que cada part sigui conscient de quina és la seva responsabilitat.
b) La cooperació. Les administracions públiques i els gestors privats
d’infraestructures han de sumar es-

Administració

Energia

Espai

Salut

Indústria nuclear

Tecnologies de la informació i la comunicació

Indústria química

Transport

Instal·lacions de recerca

Alimentació

Aigua

Sistema ﬁnancer i tributari

57

La seguretat de les infraestructures: respondre a les crisis

forços a l’hora de fer front a determinades situacions.
Es tracta, òbviament, de dos eixos complementaris, però que convé recalcar
separadament: que cada part sàpiga
què li correspon de fer i que totes les
parts estiguin disposades a contribuir a
una mateixa resposta.
En quins aspectes es pot concretar
aquesta interrelació publicoprivada?
Entre els més pràctics, es poden esmentar els dos següents:
• L’intercanvi d’informació. En les
emergències, hi ha una necessitat
peremptòria de tenir informació correcta per poder fer una composició
de la situació i prendre decisions
més ajustades. Aquesta informació
pot ser obtinguda tant pels serveis
públics com per les empreses gestores d’infraestructures i pot ser útil,
igualment, tant per als uns com per
als altres. És òbvia, doncs, la conclusió: cal que la informació es transfereixi entre els diferents agents que
han de donar resposta a la situació
d’emergència. Les opcions són, lògicament, vàries; entre elles, destaca
la conveniència d’una connexió sòlida i estable entre les sales de control
del Centre de Coordinació Operativa
de Catalunya (CECAT) i les sales de
control dels diferents operadors.
• El disseny d’operacions conjuntes. Un exemple d’operació conjunta
seria l’organització, amb protecció
policial, de combois de mercaderies de primera necessitat per distribuir-los en mercats i supermercats a

Les administracions
públiques i els gestors
privats d’infraestructures
s’han de coordinar en
les seves respostes a les
situacions d’emergències,
tant de manera preventiva
com reactiva
través de carreteres i territoris precaris per culpa de l’emergència, de
manera que puguin abastar tant les
botigues com, si n’hi ha, els centres
d’acollida de desplaçats. En aquest
terreny, la preﬁxació de rutes logístiques d’abastament pot constituir un avantatge per a l’efectivitat
d’aquesta resposta en les situacions
d’emergència.
Aquesta col·laboració és recomanable
en qualsevol cas. De totes maneres, és
previsible que, mitjançant regulacions
especíﬁques, les empreses gestores
d’infraestructures es vegin obligades
a interioritzar aquesta pràctica de la
prevenció i la comparació sistemàtica
del cost de prevenir amb el cost de no
prevenir i patir els efectes d’un episodi
catastròﬁc.

3.5. La preparació per fer front
a les emergències
Catalunya compta amb una detallada
planiﬁcació de resposta a les diverses situacions d’emergències (taula
3.3) i s’entén que les administracions
públiques han organitzat els serveis
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3 A Catalunya, la
Generalitat, per la seva
banda, ha establert la
xarxa de telecomunicacions RESCAT amb
aquesta ﬁnalitat. Els
seus usuaris són els
serveis mateixos de la
Generalitat i els ajuntaments amb què signen
convenis d’integració.

Taula 3.3. Plans
especials d’emergència
de la Generalitat de
Catalunya. A banda
d’aquests plans
especials, n’hi ha un
de bàsic de caràcter
territorial, anomenat
PROCICAT

Font: P. Torres i E.
Viladomiu

propis necessaris per actuar de la manera oportuna quan s’activa algun pla
d’emergència.

doncs, sovint és necessari comptar
amb mitjans alternatius, més soﬁsticats. 3

En l’àmbit de les infraestructures, la
preparació de les empreses gestores
per guiar-se apropiadament en aquestes situacions també és fonamental. És
evident que totes elles compten amb
els exigibles protocols d’actuació i que
entrenen el seu personal per aplicar-los
convenientment. No obstant això, estar a punt per respondre a una situació
d’emergència sol anar més enllà de la
redacció del corresponent protocol i el
seu repàs periòdic. Així, s’han de tenir
en compte qüestions com les indicades
a continuació:

• La suﬁciència de dotacions. El gestor ha d’haver estimat quins són els
recursos necessaris per fer front a les
crisis probables i tenir-los a disposició (sigui en propietat, sigui tenint
localitzats els proveïdors que poden
subministrar-los).

• La comunicació entre el comitè
d’emergències i les unitats operatives de l’empresa. Aquest sol ser un
punt feble en situacions excepcionals, en què els serveis de telecomunicacions poden afeblir-se perquè
les seves infraestructures també han
quedat afectades i/o perquè hi ha
una saturació de la demanda. Així

• La capacitació del personal. Les
emergències en les infraestructures
no són quotidianes. En ocasions,
són molt esporàdiques. Això pot
provocar que els coneixements del
personal es rovellin, de manera
que s’han d’establir calendaris de
pràctiques.

• La innovació tecnològica. El món de
la seguretat és molt actiu en recerca
i desenvolupament, de manera que
és fàcil que les capacitats d’un gestor
quedin obsoletes si no està amatent a
les novetats i va renovant-les.

Pla
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El punt fonamental, de totes maneres,
és la plena interiorització en la cultura
corporativa d’un sentit del risc que faci
adonar que la millor preparació per ferhi front és, justament, preparar-se per
fer-hi front. Sembla un joc de paraules
i, segurament, ho és.
Els experts han estudiat molts casos i
han arribat a la conclusió que moltes organitzacions operen sota assumpcions
falses, com ara les següents (BREWER,
L. [et al.], 2006):
• No cal preparar-se per a les crisis;
la majoria es resolen per si soles.
• La nostra organització no ha de
témer les crisis perquè està ben gestionada.
• Preparar-se per a les crisis és un
luxe.
Amb aquestes visions, les empreses esdevenen vulnerables i, quan la crisi o
l’emergència arriben, no saben actuar
apropiadament. Aquesta situació s’ha
anomenat ignorància gerencial (ROUXDUFORT, CH., 2005). Per evitar-la, les
empreses gestores d’infraestructures
han d’incorporar a la seva cultura corporativa aquesta atenció preferent i
continuada als riscos que poden derivar
en situacions d’emergència, tant per
prevenir-los com, sobretot, per estar a
punt per a la resposta si s’esdevenen.
En aquest sentit, la preparació per a
la gestió de crisis no es basa tant en
l’elaboració de protocols d’actuació com
en l’adquisició d’unes actituds sensibles
a aquesta faceta del funcionament de
les infraestructures.

Dins d’aquestes actituds, n’hi ha una de
cabdal: l’assumpció del lideratge tant
en la prevenció com en la resolució dels
episodis crítics.

3.6. Xarxes socials i
mitjans de comunicació
Les emergències solen tenir uns afectats –de vegades, ﬁns i tot, uns damniﬁcats. Tots els esforços de coordinació i de cooperació publicoprivada i
totes les accions d’optimització de les
capacitats de resposta han de tenir en
compte que el propòsit ﬁnal és minimitzar els danys sobre persones i béns.
És conseqüència, esdevé imprescindible que els afectats reals, els afectats
potencials i la ciutadania en general
puguin conèixer l’estat de la situació,
la seva evolució i les respostes que s’hi
donen.
A banda del contacte directe de les autoritats amb petits nuclis d’afectats, els
canals de comunicació usuals són els
mitjans de comunicació i, d’un temps
ençà, les xarxes socials. La utilització
encertada d’aquests canals pot tenir
efectes beneﬁciosos en la gestió de
l’emergència.
Els dos propòsits principals que ha de
tenir aquesta acció són:
1. Proporcionar informació ﬁable (i,
complementàriament, desmentir la
informació errònia).
2. Recomanar els comportaments
més adequats en la situació extraordinària que s’està vivint.
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4 En dir agències, es
refereix als organismes
responsables de gestionar les emergències.
En aquest informe,
hauríem de considerar
aquestes
aportacions
igualment vàlides per
a les empreses gestores
d’infraestructures.

La seguretat de les infraestructures. La resposta de les crisi

Tots dos aspectes s’inscriuen en
l’aproximació més genèrica que és la
comunicació del risc. És una complexa
àrea de coneixement que no es pot tractar aquí. Tanmateix, convé apuntar que
aquesta comunicació no pot ser merament reactiva sinó que ha de tenir també
una vocació proactiva i que els emissors
–en aquest cas, administracions i empreses gestores d’infraestructures– han
de veriﬁcar que la comunicació es rep
i és compresa adequadament (GARCIA
HOM, A., 2010).
En els pròxims temps, l’interès principal
serà explorar la utilització més idònia de
les xarxes socials amb aquests ﬁns. Encara que aquesta utilització és incipient,
ja se n’han analitzat les potencialitats.
Així, el març del 2010 va tenir lloc a
Seattle (Estats Units) el seminari Social
networking for emergency management
and public safety. Entre les principals
conclusions dels debats, podem destacar
les reﬂexions o recomanacions següents
(LESPERANCE, A.M. [et al.], 2010):
• Les agències4 han de conﬁar en
el públic, ﬁns a un cert nivell, en la
gestió de les emergències. Totes elles
són locals i públiques.

La gestió de les crisis o
les emergències en les
infraestructures ha de
ser una combinació de
planiﬁcació, tecnologia,
cultura corporativa i
actituds socials

• Ajornar el lliurament d’informació
ja no és una opció. Les xarxes socials
seran usades i, per tant, les agències
s’hi han d’implicar i han de participar de les converses existents. D’altra
banda, un agent implicat en una
emergència no podrà romandre en
silenci si alguns altres comparteixen
la seva informació obertament.
• La gent vol informació i l’espera
immediatament. Com que deixa de
ser una opció retenir-la, el repte
se situa a sospesar la ﬁabilitat de
la informació amb la necessitat de
lliurar-la quasi instantàniament.
• Les agències només podran
utilitzar eﬁcaçment les xarxes socials
si modiﬁquen polítiques, pràctiques i
habilitats.

3.7. Conclusió
Les infraestructures constitueixen un
element crucial del nostre benestar i de
la nostra prosperitat. Per això, la nostra expectativa és que el seu funcionament sigui òptim tothora. En situacions
d’emergència, aquesta expectativa pot
defraudar. Per això, és necessària una
doble sensibilització:
- La dels agents gestors de les
infraestructures,
perquè
siguin
conscients d’aquesta importància
i posin els mitjans necessaris per
restituir el servei amb la qualitat
suﬁcient d’una manera ràpida.
- La dels usuaris de les infraestructures, perquè entenguin que hi ha condicions excepcionals que impedeixen
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la prestació normal d’aquests serveis
i posin també de la seva banda per
mirar de minimitzar els efectes negatius de la situació.
En deﬁnitiva, la gestió de les crisis o les
emergències en les infraestructures ha
de ser, necessàriament, una combinació
de planiﬁcació, tecnologia, cultura corporativa i actituds socials. Abordar-les
amb aproximacions parcials és el principal inconvenient per efectuar-ne una
gestió satisfactòria.
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El risc energètic i les implicacions de Fukushima

1.1. Introducció
L’energia, com a element indispensable
per a la creació de riquesa, manteniment i millora de la qualitat de vida, té
un valor estratègic fora de tota discussió. La seva mancança o indisponibilitat
planteja problemes que ultrapassen el
propi sector de l’energia i s’insereixen
en un nivell de risc superior que cal
conèixer i gestionar. Sense voler repetir
l’anàlisi feta a Energia, economia i seguretat. Vincles estratègics. Informe 2010
de l’Observatori del Risc, enguany, sota
el marc d’una anàlisi de la necessitat de
les infraestructures i de tots els riscos
que comporten, no es pot obviar el risc
energètic dins del qualiﬁcatiu dels diferents riscos estratègics. Aquests riscos,
un cop identiﬁcats, han de posar-se en
relació amb la seva gestió, o sigui, qui
n’és el responsable darrer, qui és el que
en rep les conseqüències, qui és que
ha de fer què. Aquest capítol, doncs,
vol tractar d’aquests aspectes gestionals i, alhora, provar d’identiﬁcar si hi
ha espais no coberts o mal dissenyats
en el vessant de manca de seguretat
estructural. Finalment, es proposaran
uns quants indicadors de seguiment
d’aquests aspectes més sensibles.

1.2. La gestió del risc
La gestió del risc ha constituït un concepte àmpliament lligat a l’entorn de
l’energia des dels seus inicis, donada
la rellevància del sector energètic en
el creixement i l’estabilitat econòmica globals. Les activitats relacionades
amb l’entorn de l’energia presenten,
per la seva pròpia natura, un perﬁl
d’exposició als riscos complex i impli-

La progressiva
liberalització,
interdependència i
creixent volatilitat dels
mercats energètics
globals han incrementat
la complexitat i
transcendència dels riscos
assumits per les empreses
del sector energètic
quen una àmplia varietat de casuístiques de caràcter operatiu, ﬁnancer, regulatori i de negoci.
La progressiva liberalització, interdependència i creixent volatilitat dels
mercats energètics globals; l’augment
de les exigències en matèria mediambiental, seguretat del subministrament
i qualitat del servei; així com les recents
tensions en els mercats del crèdit i de
les matèries primeres energètiques, han
incrementat de manera signiﬁcativa la
complexitat i transcendència dels riscos assumits per les empreses del sector
energètic.
En aquest context, hi ha un interès
creixent per part dels diferents agents
implicats en el sector de l’energia
–accionistes i inversors, organismes
reguladors, agències de qualiﬁcació,
entitats ﬁnanceres i usuaris darrers–
per una gestió adequada dels riscos
assumits. Tot plegat esdevé un tema
d’una gran importància estratègica
i de primera línia per a l’estabilitat i
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competitivitat de les empreses lligades
al sector energètic.
Per aquest motiu, cal que els riscos
i la seva gestió entorn de l’energia
s’analitzin sota les diferents perspectives de la societat en general i del sector
energètic en particular.
Una llista molt sintètica que una empresa global o un consumidor en particular
pot trobar-se en les seves operacions
comprendria el risc país i riscos geoestratègics associats; riscos sectorials diferents, com el de l’electricitat, el gas natural, el petroli i les energies renovables;
i, sobretot, els riscos ﬁnancers com el
del tipus de canvi, els nivells de les taxes
d’interès i la liquiditat del mercat.
De cadascun d’aquests riscos, se
n’hauria de fer una monograﬁa ja que
els aspectes que cal analitzar, mesurar,
debatre i gestionar amb eines adequades són molt variats. Com a conclusió
inicial sols cal dir que si bé l’energia i
les seves infraestructures comporten
sempre un risc, la seva gestió fa tècnicament i econòmicament possible la
seva minimització i, ﬁnalment, el seu
ús a un preu raonable. És evident que
això s’emmarca dins d’un context que,
en cas de ser ultrapassat, deixa sense
suport tot raonament objectiu. Aquest
és el cas de l’accident de la central nuclear de Fukushima.

1.3. Implicacions de Fukushima
sobre el sector energètic
Si bé no s’ha pensat dedicar aquest capítol en la seva totalitat a les implicacions de l’accident de la central nuclear

japonesa de Fukushima, és del tot inevitable incloure una reﬂexió crítica sobre les implicacions que aquest fet produirà, inexorablement, sobre el sector
energètic de manera global.
Tenint en compte el paper de la tecnologia nuclear en el model energètic, cal,
en primer lloc, analitzar des de diferents
òptiques les conseqüències de la catàstrofe de Fukushima i, en segon lloc, tenir present les reaccions polítiques, les
anàlisis de seguretat, l’impacte sobre
els costos i els problemes associats a la
informació i el seu bon govern.
Com a elements inicials per conduir de
manera proﬁtosa un debat cal, abans de
res, disposar d’una anàlisi documentada
de la catàstrofe, de les actuacions desenvolupades per gestionar l’emergència
i de l’impacte sobre la salut dels operaris que van col·laborar en els treballs de
gestió de l’emergència. Algunes de les
conclusions d’aquesta anàlisi, sens cap
dubte, han de ser que:
1) el terratrèmol no va impedir la
parada segura;
2) el tsunami va superar àmpliament
els límits del disseny, fet que va comportar la pèrdua del subministrament elèctric exterior; i
3) encara no es pot arribar a dir
que hi hagi hagut morts com a conseqüència de la radioactivitat.
Per arribar a entendre l’òptica amb què
la premsa va encarar la catàstrofe, només cal disposar d’una petita mostra
dels titulars de premsa, que ofereixen
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una absoluta sensació de descontrol sobre la situació i, alhora, de crisi.
De tot això en podrien sortir diferents
conseqüències i impactes tant sobre la
indústria nuclear com sobre el conjunt
del sector energètic, entre els quals:
1. Fre als plans de tota nova expansió nuclear.
2. Renovat impuls per a les energies
renovables.
3. Increment de les exigències de
seguretat per a les instal·lacions nuclears.
4. Encariment probable de l’energia i
del preu del CO2.
5. Més diﬁcultat d’acomplir els objectius de reducció de les emissions
de gasos amb efecte d’hivernacle.
6. Ajornament del debat sobre el futur de l’energia nuclear.
7. Impuls de les opcions polítiques
amb elevada sensibilitat ambiental.
Una segona anàlisi podria sorgir d’una
diagnosi del paper que està tenint la tecnologia nuclear durant els darrers anys
en el model energètic, així com quins
reptes han d’encarar-se abans i després
de la catàstrofe de Fukushima.
En el context europeu, la indústria nuclear ha anat perdent pes en els darrers anys. Concretament en els darrers
10 anys s’ha reduït la seva potència
instal·lada en més de 7.000 MW en el

En el context europeu, la
indústria nuclear ha anat
perdent pes en els darrers
anys. Concretament en els
darrers 10 anys s’ha reduït
la seva potència instal·lada
en més de 7.000 MW en el
conjunt de la Unió Europea
conjunt de la Unió Europea. Per identiﬁcar al món zones amb perspectives de
creixement de la utilització de la tecnologia nuclear, cal anar cap a les economies no occidentals, com ara les de la
Xina, l’Índia i Rússia.
La reducció del paper d’aquesta tecnologia dins del model energètic també s’ha
vist reﬂectit en les manifestacions fetes
a l’Informe sobre les perspectives tecnològiques del 2010 de l’Agència Internacional de l’Energia. En aquest document,
si bé s’atorga a la tecnologia nuclear un
paper important en la cobertura de la
demanda global d’energia, el seu pes,
en canvi, es veu reduït si es compara
amb la versió de l’anterior informe del
2009.
En el context espanyol, la tendència decreixent que mostra l’opció nuclear es
fa encara més palesa en el fet que no es
disposa d’informació clara sobre el cost
de generació per a les noves centrals i
sols s’acostuma a oferir informació en
el cas de l’ampliació de la vida útil de
les plantes existents. En aquest sentit,
també és remarcable l’aposta realitzada pel sector energètic espanyol per les
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tecnologies basades en el gas natural
per cobrir els creixements de la demanda que van produir-se amb anterioritat
a la crisi econòmica.
A la indústria nuclear espanyola se li
presenta un calendari ple de reptes:
1. 2016. Es pot començar a parlar de
perllongar la vida útil de les centrals
existents.
2. 2020. A partir d’aquesta data es
podria començar a parlar de tancaments.
3. 2025. Es podria començar a parlar
de la construcció de noves centrals
nuclears.
Respecte a l’impacte d’un tancament
de les centrals nuclears existents sobre
el funcionament del sector elèctric –per
exemple, en el cas que el test d’estrès
que s’està realitzant obligués al tancament–, s’estima que seria molt reduït: la
demanda es continuaria cobrint ja que
es disposa, en aquests moments, de generació excedentària. No obstant això,
s’incrementarien les emissions de CO2.
En darrer lloc, els esdeveniments actuals
mostren que la catàstrofe ha tingut un
impacte polític i sobre l’opinió pública
molt important. L’impacte polític ha
provocat la revisió dels plans nuclears
vigents i la realització dels tests d’estrès.
Del resultat d’aquests tests, se’n podran
derivar: la necessitat de noves inversions,
un augment dels costos de manteniment
i un augment dels costos de capital.
Respecte a l’opinió pública, s’observa
una creixent percepció del risc de les

infraestructures basades en la tecnologia
nuclear i una major desconﬁança pel que
fa al propi sector nuclear.

1.4. Efectes sobre el paper de la
nuclear i el seu impacte en el
model energètic
En l’anàlisi del paper de la nuclear en
el model energètic, cal distingir dues
grans àrees: el món desenvolupat i els
països emergents (Xina, Índia i Rússia,
principalment).
Hi ha un consens generalitzat sobre el
fet que la catàstrofe de Fukushima reforçarà la tendència descendent del
paper de la nuclear en el balanç energètic dels països desenvolupats, principalment en el context europeu. Aquesta
tendència queda reforçada si es tenen
en compte altres aspectes:
1. Elevat potencial de gas no convencional (shale gas), que pot permetre
suposar un escenari de preus reduïts
al gas i, per tant, atorgar un elevat
pes a les tecnologies basades en les
de tipus cicles combinats.
2. Models energètics basats en el paradigma del mercat que diﬁculten,
si no impossibiliten, la recuperació
d’inversions molt elevades i llargues
com les de les tecnologies nuclears.
3. Augment de costos derivats de les
majors exigències de seguretat.
La previsible reducció del pes de la nuclear en el balanç energètic futur permetria més espai per a altres tecnolo-
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gies de generació elèctrica. Aquest espai
podria ser ocupat principalment pel gas
natural, en un context de preus baixos
d’aquesta energia com a conseqüència
de la creixent presència del gas no convencional. També les energies renovables podrien gaudir d’aquesta possibilitat de ser utilitzades per cobrir el forat
de la tecnologia nuclear.
Als països emergents, l’anàlisi és ben
diferent. La protecció estatal de la qual
gaudeix la nuclear en països com la
Xina, l’Índia o Rússia podria atorgar
certa importància a aquesta tecnologia en els seus respectius sectors energètics. Tanmateix, el veritable impacte
de Fukushima, ﬁns i tot dins d’aquestes
àrees del món, encara està per veure si
serà, o no, tan petit com ﬁns ara sembla
que és.
Hom pot utilitzar alguns exemples
addicionals per provar de sintetitzar i
mostrar el fet de les perspectives decreixents de la tecnologia: el Japó ha
abandonat el seu pla nuclear i es planteja un pla de tancaments, Alemanya
anuncia el tancament de set reactors i
proposa obrir el debat sobre l’abandó
total de la tecnologia nuclear el 2023,
Suïssa ha anunciat el tancament de totes les seves centrals i de tots els nous
projectes, Itàlia ha presentat un decret
que prohibeix l’energia nuclear...
Hi ha un gran debat a la societat sobre si la reducció de la participació de
l’energia nuclear en el sector energètic
tindrà o no conseqüències importants.
En aquest sentit, hi ha un ampli consens sobre la bondat del vigent model
energètic per seguir cobrint les neces-

sitats energètiques amb un menor pes
d’aquesta tecnologia, si bé pot donar
com a resultat que la menor producció
nuclear faci créixer el preu del CO2.
Enfront d’aquesta visió també es pot
assegurar que aquest efecte no serà
immediat i que el gap es pot emplenar
amb energies renovables. Des dels esdeveniments de Fukushima s’han identiﬁcat dues fases en els preus del CO2:
a l’inici, el preu del CO2 va pujar, però
després va tornar a baixar a nivells una
mica superiors als originals.
Com a conclusió d’aquest punt, es pot
dir que l’anàlisi del model energètic
post-Fukushima ha de ser forçosament
més ampli, prenent en consideració el
paper de totes les opcions d’oferta disponible i l’elevat potencial de l’eﬁciència
energètica.

1.5. Anàlisi del risc i de l’impacte
associat a una catàstrofe
Entre els experts hi ha un ampli consens que l’anàlisi del risc associat a una
potencial catàstrofe nuclear presenta
una gran diﬁcultat, sobretot a l’hora
d’avaluar les probabilitats d’ocurrència
de cada succés i si realment un tractament basat en estadístiques és la millor
manera de fer-ho. Quan s’han de quantiﬁcar els impactes d’un accident, sembla
que és més important tenir en compte
la mesura dels danys emergents que la
utilització de valors relacionats amb el
lucre cessant, que pot distorsionar la valoració perquè es minimitzen els ﬂuxos
dels costos allunyats del moment actual
a causa del factor de descompte aplicat.
La probabilitat d’un accident nuclear no
es pot analitzar de manera aïllada, sen-
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se conèixer les hipòtesis utilitzades per
al seu càlcul.
A l’hora de valorar l’impacte d’una catàstrofe nuclear, també cal tenir en
compte que les assegurances no cobreixen aquest tipus d’eventualitats,
per l’enorme magnitud de l’impacte.
A més, l’aproximació habitual per a la
seva valoració, basada en el nombre de
morts ocasionades, no és l’adequada
(per exemple, es podrien quantiﬁcar
més morts en accidents en mines de
carbó que en catàstrofes nuclears).
Una valoració adequada de l’impacte
hauria de tenir en compte que una catàstrofe d’aquest estil obliga a evacuar
les poblacions properes, pot deixar inutilitzats quilòmetres de territori, i, en
conseqüència, pot tenir efectes negatius
sobre l’activitat econòmica.
Un aspecte subjectiu gens menyspreable és el fet que, més que el risc o la valoració econòmica de l’impacte, l’anàlisi
s’hauria d’enfocar des de la percepció
del risc que en té el ciutadà. Aquesta
percepció es redueix a mesura que ens
allunyem en el temps d’un fenomen
d’aquest estil.

Caldria considerar
l’origen de la catàstrofe
de Fukushima com una
errada humana ja que va
ser una decisió humana
la que va permetre la
construcció de la central
en una zona d’elevada
activitat sísmica

L’accident de Fukushima conﬁrma la
impossibilitat de controlar la tecnologia nuclear i mantenir estable aquesta
tecnologia davant, per exemple, d’una
manca d’alimentació i en la capacitat de refrigeració. Junt amb tot això,
posa de manifest que caldria considerar
l’origen de la catàstrofe de Fukushima
com una errada humana ja que va ser
una decisió humana la que va permetre
la construcció de la central en una zona
d’elevada activitat sísmica.
L’accident de Fukushima contribuirà
a canviar la percepció i la gestió dels
riscos associats a aquesta tecnologia.
Fukushima ha fet a la gent més conscient del risc, intensiﬁcant les mesures
per fer-hi front.

1.6. La informació i el bon
govern en el sector nuclear
Una de les primeres percepcions que
hom pot tenir, un cop passada l’exposició
inicial del llistat de titulars de premsa
de l’accident nuclear de Fukushima,
és que hi va haver una gran manca
d’informació i molta confusió després
de la catàstrofe, i, especialment, en els
moments inicials. Aquesta qüestió planteja, inevitablement, problemes de credibilitat. De fet, hi ha qui va més enllà i
assenyala que molta informació no s’ha
arribat a difondre per la premsa (per
exemple, que un tipus d’isòtop es va estendre per tot el món uns dies després
de l’accident).
Certament, quan es produeix una situació d’aquest estil és una molt bona
oportunitat per portar a terme el debat
sobre el futur paper de l’energia nu-
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clear en el model energètic, ja que els
agents es troben més predisposats a
mostrar la informació de què disposen
i l’opinió pública està més receptiva a
l’anàlisi. Un cop passat un cert temps,
és un fenomen ben conegut que la població té tendència a oblidar i l’anàlisi
perd vigència.
Des del punt de vista del bon govern, hi
ha molts dubtes entre la població sobre
la credibilitat de la indústria nuclear
i de les anàlisis dels seus organismes
supervisors, integrats majoritàriament
per agents de la pròpia indústria (hi
ha qui pensa que potser seria un bon
moment per reformar aquesta qüestió
i incloure membres no pronuclears en
els organismes de supervisió). Aprofundint en aquesta qüestió, hom pot considerar que les decisions polítiques entorn d’aquesta qüestió s’allunyen massa
de tota racionalitat i, en aquest sentit,
cal reforçar l’objectivitat per realitzar
anàlisis acurades del tipus cost-beneﬁci
amb total independència. Com a contrapunt, cal recordar la recent decisió
d’Alemanya, en què el seu govern ha
passat d’avui per demà d’una posició
pronuclear, gairebé eufòrica, a plantejar el tancament d’aquesta tecnologia
en un horitzó proper.
Dos afegits addicionals per ﬁnalitzar
l’anàlisi del bon govern global del sector nuclear:
1. Cal tenir en compte les qüestions de sobirania nacional a l’hora
d’instal·lar plantes nuclears. Per
exemple, en el cas d’emplaçaments
situats en països limítrofs s’hauria
d’assolir un consens entre ells sobre

aquesta qüestió, ja que si es produís
un accident l’impacte aniria més enllà de les fronteres del país en què es
troba la planta.
2. Tenint en compte el caràcter global de la seguretat nuclear i la importància de comptar amb equips
adequats per actuar en situacions
d’emergència nuclear, es podria
plantejar la creació d’una patrulla
global, integrada per agents de tots
els països que compten amb l’energia
nuclear en la seva combinació energètica, especialitzada i preparada
per actuar en el cas de catàstrofes
nuclears.

1.7. La inﬂuència en el debat
energètic espanyol de la
catàstrofe de Fukushima
Les conclusions sobre les conseqüències
de la catàstrofe per al paper de la nuclear
en el model energètic global es consideren majoritàriament traslladables al
context espanyol. No obstant això, s’hi
poden afegir alguns elements especíﬁcs.
L’excés de capacitat de generació elèctrica disponible a Espanya permetria
prescindir de l’energia nuclear sense
posar en perill la garantia del subministrament.
Després de l’accident de Fukushima,
sembla molt difícil pensar que cap govern pugui atrevir-se a promoure noves
centrals nuclears.
Cal destacar que a Espanya no s’ha produït cap reacció política davant de la
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L’excés de capacitat
de generació elèctrica
disponible a Espanya
permetria prescindir de
l’energia nuclear sense
posar en perill la garantia
del subministrament
catàstrofe que permeti albirar el paper
que s’atorga a aquesta tecnologia en el
futur del model energètic espanyol. De
fet, en la recentment aprovada Llei de
responsabilitat civil, les quanties establertes per a les instal·lacions nuclears
són reduïdes tenint en compte l’impacte
que poden arribar a assolir, tal com s’ha
posat de manifest amb Fukushima.

1.8. Indicadors de gestió del
risc en les infraestructures
energètiques
Els riscos relacionats amb les infraestructures energètiques poden ser
d’índole molt diversa. Una divisió clàssica pot ser la que té en compte la cadena de valor de tot el sector energètic i, per tant, comença a l’origen de
l’abastament, segueix amb la logística,
arriba a la part més propera de la distribució i les vies de comercialització i,
ﬁnalment, assoleix el seu destí en els
punts de consum.
La primera mesura de risc és el grau de
diversiﬁcació en els seus orígens. El petroli, el gas natural, el carbó i el combustible nuclear són matèries primeres
que ens cal importar i pagar dins de la

nostra balança de pagaments i, per tant,
la seva diversiﬁcació en la composició
i la seva diversiﬁcació respecte als orígens ens dóna una mesura del risc que
estem suportant. En el cas espanyol, la
dependència del gas natural provinent
d’Algèria s’ha vist compensada pels diferents orígens del gas natural liquat que
ens permet repartir el risc d’abastament
en diferents zones del món.
Una altra mesura per avaluar el risc
d’abastament és el grau d’autoabastament
que té un país determinat. En el cas
d’Espanya, les úniques energies de
les quals es disposa sense necessitat
d’importació són les renovables com la
hidràulica, l’eòlica i la fotovoltaica. En
general, són energies que encara necessiten ajuts per ser explotades comercialment, però aquests ajuts tenen les seves
justiﬁcacions en l’estalvi d’importacions
de combustibles i en l’estalvi en les emissions de CO2. Ambdós casos són externalitats difícils de quantiﬁcar, però que
tenen un ampli suport en la legislació
europea i espanyola.
Un tercer aspecte mesurable és la qualitat del servei ofert per les empreses
distribuïdores d’electricitat. Aquest és
un indicador molt emprat a diferents
regions del món i normalment es mesura en temps d’interrupció o en el seu indicador invers, indicador de continuïtat
o ﬁabilitat. Dins d’aquest apartat, hi ha
molts subindicadors que introdueixen
aspectes tècnics més soﬁsticats com els
microtalls o les oscil·lacions de tensió.
En el camp de la comercialització,
l’atenció als clients i els temps de resposta són essencials i, per tant, els in-
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dicadors que ho sintetitzen són molt
corrents. Més recentment, amb la liberalització del servei trobem un indicador sobre el switching, terme anglès que
mesura el nombre de moviments en el
canvi de subministrador que comercialitza el servei, per fer palès el grau de
competència.

Finalment, cal destacar la mesura de
l’eﬁciència en l’ús i un indicador molt
sintètic com és la intensitat energètica,
relació entre el consum energètic, per
unitat de PIB, és a dir, unitat de riquesa
creada.
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2.1. Els sis factors d’excel·lència
Les empreses del segle XXI fonamenten
el seu èxit en un món globalitzat amb la
potenciació de sis factors d’excel·lència
(R+D+4i):
- recerca
- desenvolupament
- innovació
- identitat
- impacte
- infraestructura
Cadascun d’aquests sis factors es descompon en diversos punts clau que
acondueixen el progrés empresarial i
humà, com ara:

producte o servei, ﬂexibilitat / polivalència / temps de reacció, estratègia comercial, sistema logístic
d’abast integral, interrelació-xarxes,
clústers, lobbies, aliances estratègiques / internacionalització / impulsors de creixement, “globalització”,
medi ambient, externalitats...
- infraestructura: de mitjans productius / generadors de valor afegit, logística / xarxes de transport,
educativa / d’ensenyament, cultura,
tecnològica, cientíﬁca, ﬁnancera, jurídica, política, de planiﬁcació regional, de suport de l’Administració, de
seguretat de l’entorn...

- recerca: genèrica, de tècniques, de
tecnologies, de procediments...

La clau del progrés rau a afegir valor
tant des d’un punt de vista individual
com col·lectiu.

- desenvolupament: de nous productes, nous serveis, nous processos,
nous sistemes, noves prestacions,
nous valors...

2.2. El sistema generador de
progrés

- innovació: en prospectiva, en management, en productes, en serveis,
en la cadena del valor afegit, en el
pensament...
- identitat: autoaﬁrmació, creativitat, estil de direcció, capital
intel·lectual, cultura d’empresa,
valors socials, imatge corporativa,
imatge del producte o servei, imatge de marca...
- impacte: capacitat per contribuir,
connectivitat, valor percebut del

El sistema generador de progrés es fonamenta en el màxim aproﬁtament
dels factors d’excel·lència (R+D+4i)
i només funciona amb eﬁcàcia quan
pressuposa un procés solidari i els seus
beneﬁcis reverteixen en la societat com
un tot, generant ocupació, formació,
educació i valors. Aquest progrés és el
resultat d’un equilibri estable entre la
competitivitat empresarial i el benestar
de la societat.
La ﬁgura 2.1 mostra com el sistema generador de progrés s’insereix en una societat determinada.
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Figura 2.1. El
sistema generador de
progrés

Font: J. Amorós

El creixement en tots els conceptes o
elements que componen els sis factors d’excel·lència (R+D+4i) i la seva
repercussió en l’entorn és la clau d’un
progrés sostingut i ﬁable que genera
“seguretat” en el conjunt del sistema.
La millor “seguretat” que pot transmetre qualsevol empresa (o clúster
d’empreses i, ﬁns i tot, qualsevol país)
és la seva permanència o continuïtat i
la seva estabilitat, entesa com la capacitat d’adaptació i anticipació a les exigències del mercat. O sigui, es tracta de
concebre un ens que generi seguretat
dinàmica. I això només s’aconsegueix
en un constant i sistemàtic pla de potenciació dels sis factors d’excel·lència
R+D+4i.

2.3. Els fonaments de l’empresa
competitiva
Tots estem molt acostumats a incidir en
els tres primers factors d’excel·lència:
recerca, desenvolupament i innovació,
però en aquesta economia globalitzada
que ens envolta, cal treballar, també, decididament per enfortir les tres i restants:
identitat, impacte i infraestructura.
Sense un pla ben estructurat que inclogui, també, línies d’acció ben deﬁnides pel que fa a aquests tres factors,
serà molt difícil garantir la seguretat
dinàmica necessària que generi la conﬁança imprescindible per fer avançar
l’empresa i el seu entorn.
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En el camp de la identitat, un dels aspectes més cabdals és la cultura d’empresa
i la projecció de la seva imatge.
Cal una nova cultura d’empresa que
tingui com a requisits bàsics: l’estímul
de la creativitat, la gestió participativa i
el treball en equip, la millora contínua,
la formació permanent, la bona relació
entre la direcció i els representants dels
treballadors i la incardinació harmoniosa de l’empresa en la societat civil que
l’acull.
La ﬁlosoﬁa de l’R+D+4i es troba inextricablement vinculada a una nova cultura d’empresa (NCE) que recull uns
criteris de direcció fonamentats en la
gestió participativa, la complementació del management cientíﬁc amb
el management del comportament i
l’autoaﬁrmació de les persones. Tot plegat permet concebre l’empresa com un
ens pensant policèntric –que embolcalla el procés– en el qual tothom aporta
idees i que, com a conseqüència, proporciona un alt nivell de qualitat i de
valor afegit creatiu-participatiu al producte fabricat o al servei prestat i els fa
altament competitius.
Pel que fa a l’impacte, un dels aspectes
clau és la capacitat per incidir arreu de
manera que el valor percebut del producte o servei en els diferents mercats estigui d’acord amb les expectatives
dels clients. Això signiﬁca dotar-se d’un
alt sentit d’anticipació, disposar d’una
bona estratègia comercial i, sobretot,
disposar d’uns procediments productius polivalents i ﬂexibles i proveir-se
d’un sistema logístic integral, amb uns
temps de reacció immediats, capaços

d’atendre les necessitats canviants dels
mercats en el moment oportú, tenint
presents els condicionants mediambientals.
Amb relació al factor d’infraestructura,
cal dir que és la part que dóna solidesa al sistema generador de progrés.
En certa manera, tots els altres factors
d’excel·lència només es desenvolupen
adequadament quan es fonamenten en
una infraestructura consistent en tots
els àmbits: cientíﬁc, tecnològic, productiu, logístic, educatiu, cultural, ﬁnancer,
polític, etc., que facilita un entorn estable i segur, apte per suportar un sistema
generador de progrés consolidat i dinàmic, capaç d’adaptar-se en tot moment
a les necessitats de la societat.

2.4. Els pilars de l’empresa
competitiva
Els pilars de l’empresa competitiva són
la tecnologia, l’estratègia comercial,
la logística integral i la nova cultura
d’empresa. Aquests pilars s’assenten
fermament sobre el fonament que representen els sis factors d’excel·lència
R+D+4i esmentats abans (ﬁgura 2.2).
L’adequat desenvolupament de la ﬁlosoﬁa de gestió, amb les tècniques més
adients per a cadascun dels pilars, és
el que fa l’empresa competitiva i crea
benestar social (un component bàsic
del qual és la seguretat dinàmica que
requereix qualsevol societat per progressar sostingudament).
És evident que una empresa que no tingui tecnologia pròpia, una bona estratègia comercial i una logística ben estruc-
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Figura 3.2. Pilars
de la competitivitat
empresarial

Font: J. Amorós

turada, amb una clara deﬁnició d’on cal
fabricar i de com cal aprovisionar-se i
distribuir, difícilment podrà subsistir en
aquest món global.
Així mateix, també és ben cert que, en
igualtat de condicions pel que fa al desenvolupament progressiu de les tècniques de gestió pròpies de cadascun dels
tres pilars esmentats, l’empresa que
apliqui una millor cultura empresarial
serà la que tindrà més probabilitats
d’èxit.

2.5. Els condicionants externs
Malgrat tot, les oportunitats de desenvolupament de les empreses, a part dels
esforços ben dirigits que es facin internament, rauen també en les facilitats
que li proporciona l’entorn (on cal distingir, almenys, tres esferes d’incidència

vinculades a la distància física: entorn
proper, entorn mitjà i entorn llunyà).
Aquestes facilitats (o manca de facilitats) impacta directament en els fonaments en què es recolza l’empresa, o
sigui, els sis factors d’excel·lència.
Pel que fa als tres primers factors, un
aspecte essencial és el de les polítiques
d’incentiu a la recerca, el desenvolupament i la innovació que hi pugui haver
des dels pertinents estaments públics.
Si ens referim a la identitat, els valors
socials de l’entorn tenen un pes determinant sobretot en les possibilitats o
els entrebancs per al desenvolupament
d’una NCE d’acord amb els atributs expressats al punt 2.3 d’aquest capítol.
En el factor impacte, uns aspectes
clau de l’entorn són els incentius per

83

Elements clau per al foment de la competitivitat empresarial

a la internacionalització i la manca
d’homogeneïtat en els condicionants
mediambientals.
Però, sens dubte, el factor que, des de
l’entorn més proper, mitjà o llunyà, pot
constrènyer d’una manera més determinant les ocasions d’èxit d’una empresa
és el relatiu a la infraestructura, en particular en els aspectes logístics i de sistemes de transport, tecnològics, cientíﬁcs,
educatius, culturals, ﬁnancers, jurídics,
polítics i de planiﬁcació regional.
Una bona xarxa de centres de recerca;
escoles primàries, secundàries i universitats; uns bons sistemes ﬁnancers,
jurídics, polítics i de planiﬁcació regional, i uns excel·lents mitjans logístics i de transport, són essencials, sobretot en l’entorn proper i mitjà. Però
també cal considerar la incidència de
l’entorn llunyà, ja que la globalització
de l’economia ha ampliat radicalment
l’abast dels mercats.

2.6. R+D+4i Project EuroAction Group Association,
una iniciativa per millorar
la competitivitat de la Unió
Europea
Tal com ja hem dit, els factors
d’excel·lència R+D+4i són el fonament
de la competitivitat empresarial i, de
retop, de la competitivitat general i de
la generació de benestar social.
Per desenvolupar-los convenientment
cal actuar tant en l’entorn proper com
en l’entorn mitjà i llunyà.

Per això, el Projecte R+D+4i és una iniciativa bottom-up liderada per la societat civil, que parteix d’un nou concepte de regió de la UE, amb la pertinent
priorització del concepte socioeconòmic respecte al de caire polític.
S’entén per Regió Econòmica Locomotora
de la UE (EU Locomotive Economic Region,
EULER) la que comprèn importants àrees
de desenvolupament homogeni i sòlid
de la UE, fonamentades en paràmetres
de tipus socioeconòmic (contribució
signiﬁcativa al PIB de la UE, clars lligams
de cohesió interna, identitat àmpliament
reconeguda, economia potent, oberta i
orientada als negocis, sectors d’activitat
tangibles i diversiﬁcats i capacitat de
lideratge en els continguts dels sis factors
d’excel·lència).
En síntesi, el Projecte R+D+4i es
recolza, dins de cadascuna de les EULER,
en els mons empresarial, acadèmic i
professional. S’estructura en cicles de
quatre anys i cada cicle comprèn les fases
d’anàlisi de la competitivitat de la xarxa
d’EULER, de preparació del pertinent
Pla d’acció per millorar la competitivitat
a tres nivells EULER, xarxa d’EULER i
conjunt de la UE, conferència de ﬁnal
de cicle amb l’exposició del Pla d’acció,
disseminació arreu del Pla i seguiment
de la seva aplicació, per mitjà del
corresponent Observatori.
Cada cicle serà liderat per una EULER
diferent. De moment formen part de
la xarxa d’EULER: Catalunya, Finlàndia, Flandes, Llombardia, Rin del Nord
(Westfàlia i Roine-Alps). El primer cicle
el coordina Catalunya, que és d’on ha
partit la idea del Projecte.
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S’espera la incorporació progressiva de
més EULER a la xarxa ﬁns a cobrir, en
conjunt, entre el 20% i el 25% del PIB
de la UE.
El concepte clau del Projecte és col·locar
cadascun dels indicadors dels factors
d’excel·lència en els valors superiors
(segons els millors resultats de les diverses EULER implicades) i d’aquesta
manera millorar la competitivitat global de la xarxa i, de retop, de tota la UE
(ﬁgura 2.3).
Així doncs, l’objectiu bàsic de l’R+D+4i
Euro-Action Group Association és aconseguir uns fonaments sòlids on puguin assentar-se amb èxit els pilars de
la competitivitat empresarial i reduir,
signiﬁcativament, el risc de fracàs de
l’activitat industrial a la Unió Europea.
Figura 2.3. Procés
d’anàlisi del Projecte
R+D+4i

Font: J. Amorós

2.7. FERRMED, una iniciativa
per potenciar el pilar de la
logística integral a la Unió
Europea
2.7.1. Els objectius de FERRMED
L’associació FERRMED, sense afany de
lucre, es va constituir a Brussel·les el 5
d’agost del 2004.
Es tracta d’una associació de caire
multisectorial, creada a iniciativa del
món empresarial, per tal de millorar el
transport ferroviari de mercaderies i, de
retop, la competitivitat de les indústries
europees.
FERRMED pretén la implantació gradual dels anomenats estàndards FERRMED a la xarxa ferroviària de la Unió
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Europea, la millora de les connexions
dels ports i aeroports amb els seus respectius hinterlands i la promoció del
gran eix ferroviari per a mercaderies
Escandinàvia – Rin – Roine – Mediterrània occidental (Gran Eix FERRMED).

2.7.2. El Gran Eix Ferroviari
Escandinàvia – Rin – Roine –
Mediterrània occidental
El Gran Eix FERRMED s’inicia, de fet, a
Sant Petersburg (Rússia) i acaba a Casablanca (el Marroc). Interconnecta els
fronts portuaris més importants de la
UE (el del mar del Nord i el del Bàltic
amb el de la Mediterrània occidental),
així com tots els eixos est-oest del continent europeu (ﬁgura 2.4).
La seva àrea d’inﬂuència abasta més de
250 milions d’habitants (54% de la població de la UE i 66% del seu PIB).
Així mateix, té una incidència directa
sobre uns 60 milions de persones del
nord d’Àfrica i, en el seu extrem nord,
enllaça amb el ferrocarril transsiberià a
Finlàndia i Sant Petersburg.
L’àrea d’inﬂuència d’aquest Gran Eix inclou la major part de les EULER i també
les grans megaregions (segons el criteri
de Richard Florida) (ﬁgura 3.5).
L’extrem sud d’aquest Gran Eix el constitueix l’anomenat Corredor Mediterrani Ibèric.

2.7.3.

El Corredor Mediterrani Ibèric

Aquest Corredor, respecte a l’Estat Espanyol, representa:

FERRMED és una
associació de caire
multisectorial, creada
a iniciativa del món
empresarial, per tal de
millorar el transport
ferroviari de mercaderies i,
de retop, la competitivitat
de les indústries europees
- Més del 40% de la població i del PIB
- Prop del 50% de la producció agrícola en valor
- El 55% de la producció industrial
- El 60% de les exportacions
- Prop del 60% del transport terrestre de mercaderies
- Més del 65% del tràﬁc marítim
- Prop del 70% del turisme
I signiﬁca una oportunitat única perquè
la península Ibèrica es converteixi en la
gran plataforma logística de l’Europa
meridional.
El Mediterrani, després de segles de
decadència, s’ha convertit en un mar
emergent perquè hi circula el tràﬁc marítim més important del món amb prop
de 20 milions de TEUS (unitat de mesura de capacitat del transport marítim en
contenidors de 20 peus) el 2008 (quatre vegades més que el tràﬁc intercontinental de l’oceà Atlàntic).
Cal tenir present, així mateix,
l’emergència de tot el nord d’Àfrica que,
a mesura que s’avanci en la instauració
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Figura 2.4. El Gran
Eix FERRMED

Font: J. Amorós

Figura 2.5. Les
megaregions europees

Generació d’activitat
econòmica a les grans
megaregions europees,
fonamentada en
recursos espacials i
estadístiques, així com
amb el grau d’emissió
lumínica (LRP) (d’acord
amb Richard Florida)

Font: J. Amorós
Les xifres expressen l’ordre seqüencial de generació d’activitat econòmica a nivell mundial
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de règims democràtics, es convertirà en
zona de destinació de l’expansió industrial de la UE.
Tots els tràﬁcs generats pel comerç entre Europa, Àsia i Àfrica del Nord tenen
en els ports del Corredor Mediterrani
Ibèric, des de Portbou ﬁns a Algesires,
la possibilitat d’arribar a l’Europa central tres o quatre dies abans que donant
la volta per l’estret de Gibraltar i anant a
descarregar als ports del mar del Nord.
Aquest és un avantatge competitiu molt
important que malauradament no hem
pogut aproﬁtar a causa de la manca
d’inversions en el susdit Corredor.
A més, el Corredor Mediterrani és el
camí més curt per enllaçar el sud de
la península Ibèrica o el nord d’Àfrica
amb el centre d’Europa. Hi ha prop de

El Mediterrani, després
de segles de decadència,
s’ha convertit en un mar
emergent perquè hi circula
el tràﬁc marítim (quatre
vegades més que el tràﬁc
intercontinental de l’oceà
Atlàntic)
470 km menys que passant pel Corredor Ibèric Central / Atlàntic (ﬁgures
2.6 i 2.7).
Tot plegat, per a un tren de mercaderies amb mil tones de pes net que fes el
recorregut Algesires-Frankfurt, podria
representar un estalvi de prop d’uns
21.000 milions d’euros.
Figura 2.6. Les
connexions ferroviàries
del Marroc amb
l’Europa Central

Font: J. Amorós
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Figura 2.7. Els grans
eixos transeuropeus
peninsulars

Font: J. Amorós

A causa de les males comunicacions
dels ports mediterranis amb l’Europa
Central, i malgrat la diferència de 4 a
1 en tràﬁc intercontinental entre ÀsiaEuropa i Amèrica-Europa, els ports del
mar del Nord acaparen el 77% d’aquests
tràﬁcs mentre que els mediterranis no
superen el 23%.

Les dues darreres tenen encara un llarg
camí per acostar-se a Europa en renda
per càpita i això vol dir que el comerç es
desenvoluparà encara més en els propers decennis. Tot això sense comptar les
oportunitats derivades de l’emergència
dels pobles mediterranis africans que
encara aportaran més tràﬁcs.

Només unes inversions potents en les
infraestructures ferroviàries i una bona
gestió dels ports del sud pot capgirar
aquesta situació anòmala.

2.7.4. Els estàndards FERRMED

Les oportunitats que tenim són enormes
ja que la ruta del Mediterrani, a través
de Suez, uneix tres de les quatre grans
macroregions mundials: Unió Europea,
subcontinent indi i est asiàtic (la Xina,
el Japó i els països del Sud-est asiàtic).

Es tracta d’un conjunt de normes per
aplicar a la xarxa ferroviària transeuropea per tal de fer més competitiu el
tràﬁc de mercaderies. La taula 2.1 mostra alguns d’aquests estàndards més
signiﬁcatius FERRMED va encomanar a
un prestigiós consorci d’empreses consultores que realitzés un estudi global
sobre l’impacte de l’aplicació d’aquests
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Xarxa ferroviària principal de la Unió Europea en forma de malla reticular policèntrica
d’alta incidència socioeconòmica i intermodal amb doble línia: una dedicada principalment al tràﬁc de persones i l’altra al tràﬁc mixt passatgers-mercaderies (amb la mateixa
prioritat)

Taula 2.1. Els
principals estàndards
FERRMED

Amplada de via: 1.435 mm (UIC Standard)
Gàlib de càrrega UIC C
Càrrega admissible a l’eix: 22,5 tones (25 tones per a les noves línies)
Senyalització: ERTMS
Tracció elèctrica: de preferència 25.000 volts
Longitud dels trens: podran assolir els 1.500 metres
Pendent màxima de 12 mil·lèsimes, limitant la longitud de les rampes
Trens amb un pes brut de 3.600

5.000 tones

Longitud útil de vies d’apartat i terminals per a trens de 1.500 metres
Sistema de gestió i control uniﬁcat a la xarxa principal
Disponibilitat d’horaris i de capacitat per a la circulació de trens de mercaderies les 24
hores del dia i 7 dies a la setmana

estàndards a una bona part de l’àrea
d’inﬂuència del Gran Eix FERRMED.
Es van analitzar uns 22.500 km de línies, amb els següents resultats per al
període 2016-2045:
Estalvi de:
- 228.000 milions d’euros en vehicle
operation cost (passar de la carretera
al ferrocarril)
- 285.000 milions d’euros en estalvi
de temps
- 15.000 milions d’euros en accidents i emissions de gasos d’efecte
hivernacle
Tot plegat signiﬁca una taxa de rendibilitat interna de prop de l’11,1% (que és
realment molt bona per a les inversions
que són de caire ferroviari).

A més, l’única manera d’invertir la tendència creixent del transport terrestre
de mercaderies per carretera respecte
al ferrocarril és l’aplicació progressiva
d’aquests estàndards arreu de la Unió
Europea.
Els costos logístics tenen un pes molt
important en l’economia europea,
aproximadament el 22% de mitjana de
tots els sectors d’activitat (ﬁgura 2.8).
Aquests costos se subdivideixen al 50%
en costos interns de l’empresa i costos
externs (bàsicament transport).
Amb una bona xarxa ferroviària per a
mercaderies amb els estàndards FERRMED plenament aplicats, aquest 22%
de costos logístics podrien passar a ser
entorn d’uns 17,5% o 18%.
Així mateix, l’aplicació d’aquests estàndards permetrà assolir els objectius del

Font: FERRMED
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Figura 2.8. Impacte
deLs costos logístics en
els preus dels productes

El 50% dels costos
logístics són
costos externs,
principalment el
transport

Font: European
Logistics Association

El projecte FERRMED
incideix molt
favorablement en el pilar
de la logística integral i en
el factor infraestructura
de l’esquema de l’empresa
competitiva i del sistema
generador de progrés,
i garanteix un procés
favorable al creixement de
la seguretat dinàmica
Llibre blanc del transport de la Comunitat Europea de reducció de les emissions de gasos contaminants i d’efecte
hivernacle.

Cal dir, també, que l’increment de la
quota del ferrocarril en el conjunt del
tràﬁc terrestre (assolint –segons el Llibre
blanc– entre el ferrocarril i el transport
ﬂuvial el 50% per a distàncies superiors
als 300 km) representarà una major seguretat en el conjunt dels sistemes de
transport transeuropeus.
En deﬁnitiva, el projecte FERRMED incideix molt favorablement en el pilar de
la logística integral i en el factor infraestructura de l’esquema de l’empresa
competitiva (ﬁgura 2.2) i del sistema
generador de progrés (ﬁgura 2.1), i
garanteix un procés favorable al creixement de la seguretat dinàmica expressada al punt 2.2 d’aquest article.
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2.8. Conclusió
La competitivitat empresarial es fonamenta en el ple desenvolupament dels
sis factors d’excel·lència R+D+4i, i en
els quatre pilars bàsics: tecnologia, estratègia comercial, logística integral i
nova cultura empresarial, els quals permeten un adequat funcionament del
sistema generador de progrés i, en conseqüència, es crea una major seguretat
dinàmica i disminueix el risc industrial
de fracàs.
Els projectes R+D+4i i FERRMED són
uns clars facilitadors de l’enfortiment
de la base infraestructural i dels pilars
de la gestió de les empreses i, alhora,
apuntalen un creixement sostingut de
la competitivitat de la Unió Europea.

Per acabar, cal dir que la Unió Europea
es dirigeix cap a una nova dimensió socioeconòmica seguint tres vectors emergents del desenvolupament empresarial
(ﬁgura 2.9):
- Vector EULER (FERRMED)
- Vector mediterrani
- Vector euroasiàtic
El creixement del nostre benestar socioeconòmic, la disminució del risc i
l’increment de la seguretat dinàmica
empresarial, troben la millor solució
si les inversions (internes i externes)
s’encaminen d’acord amb aquests tres
vectors emergents.

Figura 2.9.
Vectors emergents
de desenvolupament
econòmic a la Unió
Europea

Font: J. Amorós
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3

Infraestructures i
seguretat viària

Josep Lluís Pedragosa
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Infraestructures i seguretat viària

Les dades sobre les infraestructures de la
xarxa viària catalana han estat extretes
essencialment de les fonts d’informació
dels òrgans responsables de carreteres: de
l’Estat, el Ministeri de Foment; de la Generalitat de Catalunya, el Departament de
Territori i Sostenibilitat (com que abans
era anomenat Departament de Política
Territorial i Obres Públiques s’utilitzarà el
nom en funció del moment en què es va
produir la creació de les dades).
En coherència amb anteriors publicacions de l’IDES, a l’apartat 3.1 es recullen algunes de les dades que ja van ser
publicades a l’informe 2009 sobre “Crisi
i seguretat viària” actualitzades segons
les noves publicacions de les diferents
fonts d’informació, entre les quals prioritzem aquelles provinents del Servei
Català de Trànsit (SCT) i de l’Institut
d’Estadística de Catalunya (Idescat). A
l’apartat 3.2 s’insisteix en conceptes recollits al capítol “Fonts d’energia i seguretat viària” de l’informe 2010.

3.1. La xarxa viària catalana i
la seva seguretat
3.1.1. En el context espanyol
Catalunya, amb una superfície de
32.106,54 km2 (un 6,3% de tot el teTitularitat

rritori de l’Estat) i una població de
7.210.508 habitants al ﬁnal del 2007
(un 15,6% d’Espanya), té 12.362 km
de vies públiques interurbanes, és a
dir, un 7,5% de la xarxa espanyola
(taula 3.1).
Aquest 7,5% de disponibilitat de via pública catalana amb relació al 100% de
l’Estat demostra les grans diﬁcultats que
té el trànsit català, ja que compta amb
una xarxa viària precària amb relació a
la demograﬁa i la superfície, i també amb
relació al parc de vehicles (5.284.341,
inclosos els ciclomotors) i el cens de conductors (3.936.783 incloses les llicències
de ciclomotor). Aquestes últimes xifres
suposen el 16% del respectiu parc i cens
espanyol segons la Direcció General de
Trànsit (DGT). La mobilitat catalana és,
per tant, de gran densitat i probabilísticament molt més generadora de riscos
que la majoria dels altres territoris de
l’Estat (Euskadi n’és un altre exemple),
i es fa més complexa ja que l’activitat industrial i comercial concentra a la carretera el 86% del transport de mercaderies
i el 88% del transport de viatgers.
La taula 3.2 explica la distribució dels
milions de quilòmetres recorreguts pels
vehicles segons el tipus de via a Catalunya el 2008.

Taula 3.1. La
xarxa viària i la seva
titularitat (Estat
espanyol, 2010)

Km a tot l’Estat

%

Km a Catalunya

%

Estat espanyol (Ministeri de Foment)

25.415

15

2.015

16

Comunitats autònomes
(a Catalunya, la Generalitat)

70.755

43

6.008

49

Diputacions, cabiles i altres

69.476

42

4.339

35

TOTAL

165.646

100

12.362

100
Fonts: Servei Català de
Trànsit, Idescat i Ministeri
de Foment
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Taula 3.2.
Quilòmetres
recorreguts pels
vehicles segons tipus
de via (Catalunya,
2008)

Font: Exposició al
risc a la xarxa viària
catalana. Servei Català
de Trànsit, 2009

Tipus de via

Milions de km recorreguts

Percentatge

Autopistes

10.718,8

30,30%

Autovies

11.096,2

31,30%

Xarxa bàsica

6.812,9

19,20%

Xarxa comarcal i local

6.803,8

19,20%

TOTAL

35.431,3

100,00%

Les més que possibles retallades
pressupostàries inherents a la crisi
econòmica que afecten l’Estat, les
comunitats autònomes i els ens locals
(diputacions,
consells
comarcals
i ajuntaments) poden tenir una
repercussió negativa en la seguretat
viària, ja que es podria produir una
desatenció de les necessitats de
construcció de noves vies, d’adequació
de la seguretat infraestructural de les
xarxes viàries i, ﬁns i tot, en l’explotació,
el manteniment, la conservació i la
senyalització de carreteres i carrers.
Aquesta conjuntura no ajuda a treballar
amb el ritme i la solidesa que requeririen
les necessitats en condicions normals de
gestió de la xarxa.

de Catalunya, a banda de la construcció
prevista de nous trams de carreteres,
té obertes les concessions de peatge
a l’ombra, que és el nom que es dóna
a les adjudicacions a empreses de
transformació de trams de carretera
públics en autovies –i que repercuteixen
al ciutadà en els impostos– en
importants eixos viaris –com el del
Llobregat i el del Ter– i trams de gran
intensitat de circulació que condicionen
(posada a zero o en normativa) trams
de calçades separades. De l’aplicació
o no d’aquests programes se’n poden
derivar unes condicions de seguretat
viària infraestructural millors o pitjors.

La conservació de les carreteres
existents tendeix a acostar-se al 2%
del valor patrimonial de la xarxa
(un 1,7% l’any 2007) i pot permetre
afrontar en un trienni uns 10.000 km
de carretera a Espanya –això sense
comptar els plans d’eliminació de punts
negres i trams perillosos que gaudeixen
de pressupostos propis. Tanmateix,
hi ha un pla d’adequació d’autovies
de primera generació a Espanya que
preveu condicionar 2.131 km d’autovia.
En aquest mateix sentit, la Generalitat

A Catalunya, els quilometratges recorreguts per la xarxa interurbana es concentren en autopistes i autovies (61,6%
del trànsit) on l’usuari català pateix la
històrica càrrega dels peatges per aconseguir una mobilitat ﬂuïda. Els tipus de
via de la xarxa catalana es distribueixen
per demarcacions (taula 3.3).

3.1.2. Cara i creu dels peatges

L’extensió de trams de peatge per la resta de l’Estat intenta equilibrar una situació força injusta per als usuaris catalans, que veuen com, lentament, a casa
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Taula 3.3. Tipus de
via a la xarxa catalana

Demarcació

Autopistes i autovies

Carreteres

Total

Peatge

Lliures

2 calçades

1 calçada

Barcelona

284

318

30

3.320

3.952

Girona

104

48

18

2.313

2.383

Lleida

69

98

13

2.606

2.786

Tarragona

202

46

48

2.484

2.780

Catalunya

659

510

109

10.723

11.901

Percentatge

5,5%

4,3%

0,9%

89,3%

100,0%

nostra s’intenten aplicar peatges tous i
autoritzacions per als habitants de municipis que pateixen retencions molt
freqüents a la xarxa pública convencional, però, d’altra banda, constaten com
les concessions s’allarguen en el temps
a canvi de millores en la qualitat del
servei (taula 3.4).
Segons ASETA, la intensitat mitjana
diària (IMD) de tot l’Estat a les concessions de peatge és de 24.331 vehicles
a Espanya (increment anual de 3,5 el
2006). Aquesta xifra és molt superior
als peatges catalans: les barreres troncals de Martorell i Mollet es mouen sobre els 100.000 vehicles al dia i les del
Maresme, Vilassar i el Vendrell ultrapassen els 50.000. Aquest fet, que sempre
s’ha considerat com una discriminació

als usuaris catalans, en moments de
crisi passa a ser un motiu d’inseguretat
viària, ja que per tal d’estalviar es renuncia a l’ús dels peatges, cosa que suposa circular per carreteres convencionals no tan segures.

Font: Generalitat
de Catalunya,
Departament de
Política Territorial
i Obres Públiques
publicats a l’Anuari
estadístic 2009 del
Servei Català de
Trànsit

3.1.3. Volums de circulació i riscos
Una primera valoració dels riscos està
en la distribució dels accidents amb
víctimes en les tres xarxes de competències d’òrgans de carreteres, la categoria i volum de trànsit de les quals és,
de més a menys: estatal, autonòmica
i local.
La crisi econòmica ha fet baixar, els
darrers 3 anys, la mobilitat viària a Catalunya i a Espanya any rere any entre

Taula 3.4.
Quilòmetres de
peatges (Estat
espanyol, Catalunya)

Any

Estat espanyol

Catalunya

Percentatge

2005

2.843

656

23%

2006

3.100

656

21%

2007

3.356

656

19,5%
Font ASETA
(Associació
de Societats
Concessionàries
d’Autopistes, Túnels,
Ponts i Vies de Peatge)
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Taula 3.5.
Accidentalitat i
titularitat de la xarxa
viària

Xarxa viària

Longitud en km

Accidents amb
víctimes

Accidents per 100 km
de carretera

Estatal

1.798

2.256

125

Generalitat

5.782

3.834

66

Diputació

4.321

949

22

Altres
Font: Idescat (Institut
d’Estadística de
Catalunya)

TOTAL

933
11.901

un 1% i un 8%, amb una tendència a
mantenir-se a Catalunya el 2010 (descens de l’1,8%) segons diferents fonts
governatives i empresarials de consum
de combustible en benzineres. En conseqüència, el risc d’accident ha disminuït probabilísticament, de manera independent del resultat d’altres mesures
preventives i de control establertes per
les respectives autoritats del trànsit.

3.1.4. Estat de les infraestructures
viàries espanyoles amb relació a
Europa
La situació de la xarxa viària espanyola
amb relació a l’europea es troba en un
bon nivell si es tenen en compte els
indicadors publicats per l’Associació
Espanyola de la Carretera en la seva
Memòria anual que recull que Espanya
presenta 18 km de vies de gran capacitat
per cada 1.000 km2 de superfície (similar
a França i superior a la mitjana europea
de 15,9) i és el segon estat, darrere de
Luxemburg, en densitat d’autopistes i
autovies per habitants. Espanya és el
primer estat europeu quant a longitud
de les vies de gran capacitat amb relació
als quilòmetres recorreguts pels viatgers
(23,7, mentre que la mitjana europea

7.972

67

és de 12,2). En mercaderies, Espanya és
el tercer amb 84,6 km per cada 1.000
tones, mentre que la mitjana europea
és de 52,5.

3.2. Les noves tecnologies en el
control del trànsit
Defugint dels aspectes tècnics lligats al
vehicle i a la persona com poden ser
els avenços en els dispositius de guia i
control dels vehicles com ara el GPS o
les noves fonts d’energia dels motors o
el control del comportament dels usuaris mitjançant radars i veriﬁcacions
d’alcoholèmia i droga que són susceptibles d’anàlisi en altres fòrums, les infraestructures viàries tenen oberta la línia dels avenços tecnològics en el camp
dels centres de control de trànsit.

La crisi econòmica ha fet
baixar la mobilitat viària
a Catalunya i a Espanya,
com a conseqüència,
l’accidentalitat
ha disminuït
probabilisticament
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La coordinació entre serveis assistencials o de resposta als avisos ha estat
molt de temps, a Espanya, mancada
d’acord entre les unitats sanitàries, governatives i de carreteres en un llarg
procés en què no ha estat aliena la
valoració de les emergències per part
d’òrgans especíﬁcs d’àmbit més ampli
al de la via pública. Catalunya ha estat en primera línia en els processos de
desplegament de les diferents fases de
comunicació i prestació dels serveis de
carretera a les incidències en ruta tant
de via com de vehicle o persona.

3.2.1. Necessitats dels usuaris i de les
administracions responsables
Assistència sanitària
L’auxili sanitari als ferits en accident de
trànsit a la carretera va ser planiﬁcat per
la DGT a la xarxa radial de carreteres de
l’Estat als anys 70 amb l’establiment de
bases amb funcionaris d’interior ATS,
conductor i ambulància medicalitzada
ubicada a peu de carretera i servei permanent cada 50 km i amb un telèfon de
zona al qual s’accedia amb prioritat des
d’establiments de la ruta (hotels, benzineres) que gaudien de senyalització informativa de Telèfon SOS. El servei es va
desmantellar als anys vuitanta pel cost
elevat, la manca d’eﬁcàcia de la comunicació, l’aparició dels serveis a autopistes paral·leles, la creació de centres
de control, els avenços tecnològics i la
implicació de les institucions sanitàries,
tot en línies força disperses i prou descoordinades.
Després d’uns anys d’intentar introduir
els serveis d’assistència sanitària a

la carretera en el món de la sanitat
pública i, ﬁns i tot, privada, es va
veure la impossibilitat que els hospitals
poguessin assolir aquesta tasca tenint en
compte la seva pròpia idiosincràsia de
treballar de portes endins i l’elevat cost
de crear serveis permanents pendents
de les eventualitats de la carretera.
Però la gènesi de l’actual model català va
sortir del món sanitari, i més en concret
del Servei d’Emergències Mèdiques concebut per garantir la seguretat als malalts que requerien trasllat d’hospital a hospital amb control mèdic. Quan el 1992,
any dels Jocs Olímpics de Barcelona, es
va exigir la cobertura de serveis permanents i especialitzats a accidentats esportius i de trànsit amb recursos humans
i materials adients, es va transformar el
Servei d’Emergències Mèdiques en Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i
es va ampliar, de manera preferencial,
l’assistència als accidentats de circulació
i laborals, així com les urgències domiciliàries greus. Aquest organisme, basat
en l’autoﬁnançament, ha refós les urgències de la seguretat social i ha gaudit dels
seus sistemes d’avís i d’intercomunicació
propis ﬁns a l’arribada del 112.
Presència policial
L’actuació policial de regulació del
trànsit i de diligències judicials en
cas d’accidents va estar sempre
deslligada dels projectes de coordinació
amb els avisos per la reserva de les
comunicacions governatives, ﬁns i tot,
amb la pròpia DGT –tot i pertànyer
al Ministeri d’Interior mateix. Les
primeres actuacions conjuntes es van
constituir a les àrees de manteniment
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Ara mateix, el 112
constitueix ja una fórmula
generalment acceptada per
a la mobilització de tots
els serveis d’assistència a
les incidències en ruta
de les autopistes de peatge, on les
concessions inicials amb el govern de
l’Estat preveien la presència permanent
de policia i sanitaris amb uns sistemes
d’avís fonamentats per primera vegada
amb els pals SOS connectats al centre
de control de l’autopista corresponent.
Aquest plantejament, però, va ser
considerat pels governs successius com
un tractament de privilegi als usuaris de
pagament amb relació als usuaris de la
xarxa viària convencional i lliure, motiu
pel qual se’n va dissoldre la presència
permanent i es va substituir per personal
de l’empresa concessionària que havia de
sol·licitar recursos policials i sanitaris de
l’exterior de la via de peatge. Tanmateix,
els centres de control de les autopistes
de peatge mantenen un importat servei
de detecció d’incidències de tota mena i
estan plenament implicats en els avisos
urgents i el 112.
Bombers i emergències
La comunicació als Bombers per a les
actuacions d’excarceració de les víctimes dintre de la ferralla dels vehicles
accidentats i la neteja de les restes
d’accidents un cop fetes les diligències judicials, va agafar protagonisme
en la mesura que Protecció Civil va
voler liderar el tema de les comunicacions d’emergències. Veritablement,

aquesta fase va ser un revulsiu molt
important per aconseguir, ﬁnalment,
la coordinació de tots els serveis amb
el 112. Ara mateix, el 112 constitueix
ja una fórmula generalment acceptada
per a la mobilització de tots els serveis
d’assistència a les incidències en ruta,
malgrat que manqui a hores d’ara un
acord amb el sector assegurador que
permeti afrontar les avaries a la carretera o el remolcament dels vehicles
accidentats, una temàtica que ﬁns avui
encara no ha estat integrada al sistema
global de comunicació del 112.
Unitats d’obres públiques
Les actuacions de les unitats d’obres
públiques han tingut un procés prou
independent de tot el que s’ha comentat
anteriorment en la mesura que les seves
actuacions són més planiﬁcables, tot i
que la dinàmica de les concessionàries
d’autopistes i túnels ha estat sempre
un referent que els ha marcat una
certa pauta en el desenvolupament del
seu sistema d’avisos i comunicacions.
El solapament d’actuacions de la
DGT (Ministeri de l’Interior) amb les
diferents unitats de carreteres en allò
que es referia a l’eliminació de punts
negres i trams perillosos i a l’establiment
de centres de control de trànsit, no
ha ajudat a trobar una línia clara
d’expansió de centres propis, tot i que
és evident que cada vegada es tendeix
més a la uniﬁcació de recursos per a la
informació i els serveis als usuaris.
Tallers de reparació i gruistes
Probablement, la necessitat més freqüentada a la carretera és la de
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l’assistència tècnica per alguna avaria
del vehicle. Sovintegen més els problemes mecànics del vehicle que les
malalties o els accidents, i dintre de les
trucades dels pals SOS en els sistemes
implantats operatius, la demanda del
mecànic o de la grua és més nombrosa que les altres peticions d’assistència
urgent. Tanmateix, aquest aspecte no
ha estat mai integrat a un sistema públic de resposta i, més aviat al contrari,
ha pogut donar peu a la barreja de la
trucada d’auxili a un centre de resposta pública amb serveis d’assistència de
taller o grua privats sense control de
preus ni de les condicions d’assistència.
Els temes mecànics van molt més lligats al sector assegurador, que des de
sempre ha ofert telèfons de serveis tècnics de conﬁança amb números de set
xifres que, darrerament, es van soﬁsticant amb ofertes lligades a telèfons de
resposta permanent i, ﬁns i tot, xips de
telèfon mòbil.

Els centres de control han anat ampliant
les seves prestacions atès que d’una coordinació de semàfors es va passant al
recull de dades de volums o intensitats
de vehicles, velocitats mitjanes i puntes,
densitats i detecció de problemes que
quan s’inclouen les càmeres de televisió
entren en una dimensió de control directe. A poc a poc es van afegint en alguns centres de control altres variables,
paràmetres o informacions de senyalització variable, vigilància d’incidències i
trucades d’auxili malgrat que en zona
urbana no s’estableixen pals SOS tenint
en compte la concentració de testimonis dels propis ciutadans.
El concepte metropolità i de problemes
compartits entre localitats veïnes fa
que, en ocasions, un mateix centre de
control reguli la circulació viària d’una
xarxa de carrers de més d’un municipi,
de manera que es fa necessari comptar
amb zones interurbanes o periurbanes
de més d’un territori municipal.

3.2.2. Els centres de control
Centres de control d’autopistes i túnels
Centres de control urbans i periurbans
Els centres de control de trànsit neixen
entorn de les necessitats de coordinació de comandaments (especialment
la sincronització en la regulació semafòrica de les cruïlles) de les grans ciutats, i Barcelona ha estat al capdavant
d’aquestes iniciatives. El que pot començar com un conjunt de reguladors
de la part més conﬂictiva de la circulació d’una zona urbana (a Barcelona,
l’Eixample) es va estenent cap a districtes més amplis i acaba per incloure
tota la xarxa viària principal del municipi.

Amb les polítiques de desplegament
d’autopistes en règim de peatge en un
país, les empreses concessionàries es
veuen obligades a crear –o prenen la decisió de fer-ho– (segons el clausulat de
la concessió) un centre propi de control
de trànsit a la xarxa troncal o d’accessos
de la seva competència. A Catalunya,
ACESA va començar per Montgat-Mataró i, successivament, ha anat ampliant
vies sempre amb un centre de control
principal a l’Àrea de Manteniment de
Granollers des d’on es controlen tots els
àmbits que gestionen diferents gerències territorials d’explotació.
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Les diferents concessions amb diverses
variants han anat creant els seus centres
de control: TABASA als túnels de Vallvidrera, AUTEMA a Terrassa-Manresa, i
AUCAT als túnels del Garraf i al túnel
del Cadí, que pel que fa als trams amb
túnel requereixen característiques especials per les variables afegides de nivell de contaminació, riscos d’incendis,
plans d’evacuació i il·luminació interior,
així com la regulació del trànsit en cas
d’accident a l’interior del túnel. Sens
dubte, els centres de control han aportat tecnologies punta que han repercutit en la millora qualitativa de les prestacions d’aquests centres.

trol en xarxes secundàries d’helicòpters.
La DGT té, avui, en funcionament a Espanya, a més de Madrid, sis centres de
control i gestió del trànsit: a València,
Màlaga, Sevilla, Saragossa, Valladolid i
la Corunya.

Desplegament de centres de control
per les autoritats de trànsit

El CECAT

El primer centre de control de trànsit
interurbà públic a Espanya es va crear el
1982 a la seu de la DGT a Madrid amb
carrils reversibles, càmeres de televisió i
pals SOS que regulaven el trànsit al passadís entre Madrid i l’aeroport de Barajas sobre la N-II desdoblada, dintre de la
nova línia oberta al Ministeri de l’Interior
de gestionar la mobilitat a la carretera
tot coincidint amb l’entrada d’enginyers
al seu cos tècnic i de complir amb les
seves competències de direcció, ordenació, regulació i coordinació del trànsit interurbà, amb l’objectiu de treure
el màxim proﬁt de les infraestructures
viàries existents per fer circular el trànsit
de la manera més ﬂuïda i segura possible, aplicant les tecnologies basades en
els sistemes intel·ligents de transport en
concordança amb l’actuació de la Policia
de Carretera (a Espanya, l’Agrupació de
Trànsit de la Guàrdia Civil) en tasques
operatives i amb la versatilitat de con-

A Catalunya, el centre de control de la
DGT ha estat transferit al Servei Català
de Trànsit del Departament d’Interior
de la Generalitat de Catalunya. Aquest
centre rep informació de diferents punts
de presa de dades de la xarxa viària pública de carreteres per poder-la gestionar amb l’acció operativa de la Policia
de Carretera - Mossos d’Esquadra.

A Catalunya, depenent del Departament
d’Interior i del Departament de Protecció Civil, existeix el CECAT com a Centre
de Coordinació Operativa de Catalunya
concebut per a situacions d’emergència
i accidents de consideració que requereixin una mobilització general dels cossos de Policia i Bombers i dels serveis
sanitaris quan es produeixi una situació de repercussions socials molt greus
de caràcter divers: de salut, nuclear,
d’incendis, químic i, també, de trànsit a
partir d’un nombre de vehicles col·lidits
o retinguts o de persones lesionades
en un accident. L’operativa en aquestes
circumstàncies és diferent i estableix jerarquies en les decisions pròpies de les
emergències. El CECAT es troba ubicat
a Tarragona i des d’allà es promouen simulacres d’incidències excepcionals per
poder afrontar les situacions reals amb
l’experiència d’assajos previs segons les
directrius del Pla de Protecció Civil de
Catalunya (PROCICAT).
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Centres de control de carreteres
Les bases locals o perifèriques de les diferents unitats tècniques de carreteres
de l’Estat, de les comunitats autònomes
i de les diputacions i cabildos han estat
sempre un referent per a l’organització
dels serveis d’inspecció, revisió, explotació i gestió dels aspectes relacionats
amb les infraestructures, el manteniment i la senyalització de les respectives direccions de carreteres i les seves
delegacions o unitats de vies locals.
Les noves modalitats de concessió com
a peatges a l’ombra ja s’estan desplegant
a Catalunya en projectes d’adequació
de les vies interurbanes a les necessitats
de la circulació, desdoblaments, trams
nous i túnels que poden recomanar la
creació de centres o subcentres de control en àrees o trams viaris que tinguin
responsables únics de la gestió de les
infraestructures del trànsit de la zona.
No es tracta de crear centres que dupliquin les accions dels ja existents, sinó
que en cobreixin les mancances i enriqueixin la qualitat d’algunes prestacions amb serveis de proximitat a l’àmbit
que es tracti, però vetllant essencialment per la coordinació amb els serveis convencionals competents, per la
seguretat dels treballadors de la zona i
per les especiﬁcitats inherents a trams
que, com els túnels, tenen peculiaritats
evidents.
Els números de tres xifres: el 112
El rotund fracàs dels números de telèfon
de moltes xifres per la impossibilitat de
ser recordats va donar pas als telèfons

de tres xifres. L’estratègia, generalment
acceptada en l’àmbit internacional als
països desenvolupats i no tan desenvolupats, ja és acceptar la necessitat que hi
hagi un número de telèfon de tres xifres
per les situacions d’auxili i assistència.
Malgrat la resistència d’alguns serveis
a mantenir el seu telèfon a l’abast directe dels usuaris –el 091 i el 092 policials o el 080 dels Bombers o el 061 del
SEM– que en determinats moments pot
ser interessant o convenient, el procés
de consolidació del 112 és irreversible
i qualsevol política de futur passa per
comptar necessàriament amb el 112
com a centre de recepció de trucades
d’auxili de tota mena i que està en connexió amb tots els mitjans de resposta.
La Llei 9/2007 del Parlament de Catalunya, de 30 de juliol, va crear el
Centre d’Atenció i Gestió de Trucades
d’Urgència 112 Catalunya com a entitat de dret públic dotada de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat
d’obrar per complir les seves funcions, i
preveu que tingui prestacions pròpies i
complementàries, així com establir fórmules de col·laboració amb les entitats
públiques i privades que es moguin en
aquest camp.
Modalitats d’intercomunicació entre
usuaris i serveis
Les administracions recomanen que,
abans dels viatges, els usuaris truquin
als telèfons convencionals per rebre
informacions sobre les circumstàncies
del trànsit i les condicions del temps.
Aquests serveis tenen moltes més consultes que trucades que es fan a peu de
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carretera amb els sistemes de connexió
directa des de la ruta.
Els sistemes d’enllaç entre l’usuari amb
problemes i els serveis de resposta ha
passat de l’aïllament de l’usuari a la
carretera amb grans diﬁcultats per poder arribar a demanar ajut, a l’extrem
contrari dels centres de control amb objectius d’ubiqüitat que poden descobrir
l’usuari que ho necessita, sense rebre
cap petició d’ajut.
Entremig hi ha les dues opcions que
actualment estan a l’abast de la gran
majoria:
- Que la tecnologia convencional
estigui a l’abast de la major part
d’usuaris (telèfon mòbil) i que
aquests sàpiguen trucar al número
adient per demanar suport (112).
- Que l’usuari es trobi a la carretera amb el sistema de connexió amb
els serveis que necessita (telèfons
d’emergència o pals SOS).
L’evolució de les noves tecnologies acosta amb rapidesa els usuaris cap als sistemes integrats als dispositius del propi
vehicle amb els GPS d’informació/orientació o amb el sistema e-call –en l’àmbit
europeu s’està potenciant la disposició
d’un botó al vehicle que en prémer-lo
es posa en contacte directe amb el 112
(projecte Galileu).
Recentment, òrgans privats amb
molts associats ofereixen un servei
d’assistència mecànica i sanitària mitjançant una operadora de telefonia mòbil. Òbviament, aquests procediments

s’obren en el sector assegurador, de
manera que en uns terminis raonables
facin la cobertura de tots els vehicles
assegurats que circulin per la nostra
xarxa viària.

3.2.3. Les noves fonts d’energia: una
xarxa potent d’endolls a prop de
l’usuari
La crisi econòmica encara vigent i
l’inexorable avenç en la protecció del
medi ambient s’han traduït, el darrer
any, en una escalada d’anuncis de prototips de vehicles elèctrics de diferents
marques. Ja no només són les marques
japoneses i italianes les que estan presentant els seus models elèctrics als
salons de l’automòbil, sinó que ja són
pràcticament totes les marques les que
no amaguen els seus “elèctrics”.
Els vehicles elèctrics més freqüents ara
mateix són vehicles de combustible alternatiu impulsat per un o més motors
elèctrics. La tracció pot ser proporcionada per rodes o hèlixs impulsades per
motors rotatius, lineals, inercials o per
aplicacions del magnetisme com a font
de propulsió.
A diferència del motor de combustió
interna dissenyat per cremar combustible, el vehicle elèctric obté la tracció
de motors elèctrics que reben l’energia
de:
- Energia emmagatzemada a bord
amb sistemes recarregables en bateries convencionals, supercondensadors, bateries de liti o l’energia cinètica amb un volant d’inèrcia sense
fregament.
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- Alimentació externa del vehicle durant tot el seu recorregut com pot ser
el cas del ferrocarril o del troleibús.
- Fonts que permeten la generació
elèctrica a bord del vehicle durant
el seu propi desplaçament, com
l’energia solar generada amb plaques fotovoltaiques (sistema pur no
contaminant).
- Recàrregues en punts de subministrament elèctric domèstic (domiciliaris) o en estacions de servei o llocs
de recàrrega d’una xarxa concebuda
per a vehicles elèctrics.

És aquesta darrera opció la que sembla
més factible. Les ciutats que facilitin
places d’aparcament amb endoll per
a la recàrrega en un volum de punts
superior al parc municipal de vehicles,
assoliran amb eﬁcàcia els objectius
mediambientals i de moderació de la
circulació. Fins i tot podran projectar
zones de camps magnètics que puguin
incidir en la velocitat màxima dels vehicles elèctrics circulants en uns centres urbans solament autoritzats per
a vehicles de transport públic i privat
amb motor elèctric.
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Infraestructures crítiques,
seguretat i salut en el
treball i manteniment
Jordi Martínez
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És evident que en la creació, construcció i instal·lació de les infraestructures,
siguin quines siguin, hi ha una activitat
laboral que, en funció de les condicions de treball en les quals es desenvolupi, pot comportar uns riscos laborals
per a les persones treballadores, siguin assalariades per compte d’altri o
autònomes. També comporta activitat
laboral el dia a dia de fer que aquestes infraestructures funcionin, amb la
possible exposició a riscos de les persones que ho fan. Però en aquest treball
volem tractar la part menys coneguda
i sovint la més oblidada, la dels treballs de manteniment que requereixen
aquestes infraestructures.
Des del punt de vista del risc laboral,
el tema de manteniment dels equips de
treball, de les instal·lacions, dels ediﬁcis, de les vies de comunicació, etc., és
dels més importants. Tant és així que
la Unió Europea, a través de l’Agència
Europea per a la Seguretat i la Salut en
el Treball amb seu a Bilbao, ha dedicat
una campanya biennal (2010-2011) al
manteniment segur, amb el lema Treballs saludables. Bo per a tu, bon negoci per a tots; aquest és el tema central
a què es dedica la Setmana Europea
de la Seguretat i la Salut en el Treball
que se celebra cada any a tots els països de la Unió Europea durant el mes
d’octubre.
Quan parlem de manteniment hem
de fer la distinció entre el que seria el
manteniment preventiu i el reactiu o
correctiu. El primer és el correcte, el
que s’hauria de fer d’una manera planiﬁcada amb actuacions programades,
per impedir que es produeixin fallades.

El segon és gairebé sempre a corre-cuita quan ja s’ha produït la fallada, amb
unes conseqüències imprevisibles i sovint lesives per a les persones que han
de fer les reparacions per restaurar el
servei de la infraestructura. És aquest
segon tipus de manteniment, el reactiu, el que té una incidència negativa
important en la seguretat i la salut dels
treballadors, junt, evidentment, amb la
manca de manteniment preventiu.
A banda dels riscos propis dels equips o
llocs de treball on s’estan fent les operacions de manteniment/reparació, sovint s’han d’afegir uns d’especíﬁcs com
poden ser el risc de treballar en la proximitat d’un procés en marxa i en estret
contacte amb equips i instal·lacions.
El manteniment correctiu consisteix
sovint en la realització de treballs no
habituals, tasques no rutinàries, i moltes vegades es realitza en condicions
excepcionals, com per exemple en espais reduïts i conﬁnats, i implica també treballar sota pressió per manca de
temps.
Les dades posen de manifest aquesta
realitat, segons fonts d’Eurostat: es calcula que entre el 15% i el 20% (depenent del país) del total d’accidents i entre el 10% i el 15% de tots els accidents
mortals estan relacionats amb activitats
de manteniment.
El manteniment, tant el preventiu com
sobretot el reactiu, ocupa el quart lloc
a la llista dels deu processos productius principals on s’ha registrat el major
nombre d’accidents mortals durant el
període 2003-2005 (Eurostat-EEAT).1

1 Eurostat: Oﬁcina

d’estadística de la
Unió Europea. EEAT:
Estadístiques europees
d’accidents de treball.
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Els accidents tendeixen a produir-se
cada vegada més no en el curs de les
activitats normals, sinó durant les operacions de reparació, manteniment, neteja, ajust, etc.
Segons una enquesta realitzada a
França el 2005, el manteniment és la
funció que se subcontracta amb més
freqüència en la indústria. Una anàlisi
de la base de dades francesa d’accidents
laborals de l’any 2002 demostra que els
treballadors de manteniment van ser el
segon grup més nombrós de víctimes
d’accidents relacionats amb la subcontractació, immediatament per darrere
dels treballadors de la construcció.
Prop del 25% de totes les lesions per
descàrrega elèctrica tenen com a causa
els equips elèctrics portàtils. Els cables
defectuosos d’aquests equips provoquen
uns 2.000 incendis a l’any. Una de les
principals causes d’aquests accidents i
incendis és l’omissió de les revisions i
del manteniment (HSE). Segons la Primera enquesta de condicions de treball
de Catalunya, a la pregunta sobre la
realització del manteniment necessari i
regular dels equips de treball, el 72,6%
de les persones entrevistades diuen que
es fa sempre i un 8,5% diu que mai o
només alguna vegada.
Però no sols és un problema d’accidents
traumàtics, sinó també d’exposició a
agents químics, físics i biològics que incideixen sobre la salut dels treballadors
de manteniment i que ocasionen malalties professionals. Els estudis cientíﬁcs
alerten que les malalties professionals
com l’asbestosi, el càncer, els problemes
auditius i els trastorns musculoesquelè-

tics, són més freqüents entre els treballadors que realitzen activitats de manteniment. Segons l’Enquesta nacional de
condicions de treball (2007) de l’Institut
Nacional de Seguretat i Higiene en el
Treball (INSHT), els operaris de manteniment estan més exposats al soroll i
a les vibracions de la mà, del braç i de
tot el cos, si es compara amb altres treballadors. També estan més exposats a
substàncies, gasos i fums perillosos, en
ocasions per desconeixement absolut de
la seva presència, com per exemple pot
ser l’exposició a ﬁbres d’amiant en reparacions d’escapaments en canonades
que estan calorifugades amb amiant.
Proper en el temps està encara el desastre de la central nuclear de Fukushima
al Japó. Es tracta d’una infraestructura
de les més crítiques, i per aquest motiu
les mesures de seguretat tant a l’hora de
dissenyar-la com del manteniment haurien de ser extremes. A falta d’informes
més concloents, tot apunta que errors
en un i altre tema van propiciar que les
conseqüències hagin estat tan importants.
A banda dels milers de morts causats
pel tsunami, el col·lapse de la central
nuclear n’ha afegit i n’afegirà molts
més. Relacionats amb el tema del
manteniment, ja el mateix dia del
desastre van morir dos operaris
de Tokyo Electric Power (TEPCO),
l’empresa que gestionava la central,
que es trobaven fent tasques de
manteniment en un soterrani.
Nobuaki Teresaka, directiu de l’Agència
de Seguretat Nuclear i Industrial, va
manifestar que s’havia comprovat que
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1.193 treballadors de la central tenien
nivells de contaminació radioactiva interna superior a 10.000 cpm (una persona es considera contaminada amb valors de 1.500 cpm).
L’1 d’abril es va comunicar que almenys
21 operaris que pertanyien al reforç que
s’estava a Fukushima per intentar controlar els reactors de la planta, ja patien
una acceleració en el ritme d’alteració
de l’ADN per efecte de la radiació.
L’operadora TEPCO mateix va reconèixer que sols 10 dies abans de la
tragèdia havia falsejat els informes de
control de les instal·lacions de la central nuclear. En els informes assegurava
que havia inspeccionat unes 30 peces,
algunes relacionades amb el sistema
de refredament i del grup electrogen
d’emergència, cosa que en realitat no
era cert. També va confessar que durant
11 anys no havia inspeccionat una peça
que alimenta una vàlvula de control de
temperatura del reactor.
Si bé l’Agència de Seguretat Nuclear
i Industrial va considerar que no era
possible, encara, pronunciar-se sobre
si la sèrie de fallades constatades en el
Pla de control de les instal·lacions i la
gestió del manteniment havien inﬂuït
de manera determinant en el seguit de
problemes originats pel terratrèmol, sí
que opinava que eren inapropiades i
que la qualitat de les inspeccions que es
feien era insuﬁcient.

La manca de manteniment
preventiu necessari pot
acabar produint fallades
en equips i instal·lacions i
lesions a les persones com
a conseqüència d’aquests
problemes
Aquest és només un exemple de la dualitat de la relació entre manteniment (o
la seva absència/deﬁciència) i les conseqüències per a la seguretat i la salut
dels treballadors i la població en general
quan es tracta d’infraestructures crítiques.
D’una banda, la manca de manteniment
preventiu necessari pot acabar produint
fallades en equips i instal·lacions i lesions a les persones com a conseqüència
d’aquests problemes. D’altra banda, la
necessària intervenció (imprescindible
en ocasions com la de Fukushima) de
treballadors de manteniment per reparar/controlar les fallades (manteniment
reactiu) acaba també repercutint sobre
la seva seguretat i salut.
En resum, tal com va dir el Dr. Jukka
Takala, director de l’Agència Europea
per a la Seguretat i la Salut en el Treball
(en anglès, EU-OSHA), en la presentació de la campanya Treballs saludables:
“El manteniment segur i preventiu és
essencial pels treballs saludables, des
del taller ﬁns a la sala de juntes”.
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5.1. La xarxa Internet com a
infraestructura crítica
Es diu que una infraestructura és crítica
quan la seva disfunció normal provoca
un impacte que afecta la societat en general, és a dir, el conjunt de ciutadans
d’una comunitat.
En aquest sentit, si pensem que un 50%
dels ciutadans i més del 90% de les empreses (pràcticament totes les que tenen alguna relació amb l’exterior) són
usuaris habituals d’Internet, és evident
que una potencial pèrdua d’accés a Internet afectaria les seves vides.
No obstant això, no és aquest el motiu
pel qual es considera Internet una infraestructura crítica, sinó per la dependència que en tenen altres serveis crítics a
la societat, com els que veurem més endavant: salut, mitjans de comunicació,
governs, forces de seguretat, subministraments, etc.
Internet té dues funcions ben diferents:
d’una banda, la de transferir informació a una velocitat pràcticament instantània, que és la bàsica del protocol per
si mateix, i que permet una interacció
entre entitats remotes d’una o diverses
empreses o entre persones, com si les
distàncies no existissin; d’altra banda,
la de donar accés a serveis oferts a qualsevol part del món, a través dels quals
podem accedir a qualsevol informació.
L’eﬁciència i l’eﬁcàcia que es poden assolir amb els sistemes informàtics ha
fet que la seva implantació al món occidental sigui pràcticament absoluta. A
més, moltes empreses i administracions

públiques estan implantant la factura
electrònica (factura-e), l’administració
electrònica (administració-e), la banca electrònica (banca-e), etc. I no només per millorar l’agilitat dels serveis,
sinó per estalviar paper i espai, aproximant-nos cada cop més a l’oﬁcina sense papers. Arribats a aquest punt, la
dependència dels sistemes informàtics
o sistemes d’informació és absoluta, ja
que hem passat de tenir el paper com
a còpia de seguretat dels sistemes informàtics, a usar altres sistemes informàtics com a còpies de seguretat dels
originals, i normalment la comunicació
entre els sistemes originals i les còpies
es fa a través d’Internet, per evitar la
concentració de tota la informació en
un sol punt i el risc de perdre-ho tot si
aquest punt (dependència, delegació,
etc.) pateix alguna catàstrofe natural o
induïda.
Directament o indirectament, Internet
ha esdevingut el motor i la carretera per
a la nostra societat i sense Internet no
podríem portar una vida “normal”. El
grau de dependència de la societat respecte a Internet està en funció del tipus
d’activitat que realitzi la societat: una
societat rural tradicional podrà sobre-

Es considera Internet una
infraestructura crítica per
la dependència que en
tenen altres serveis crítics
a la societat: salut, mitjans
de comunicació, governs,
forces de seguretat,
subministraments, etc.
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viure segurament durant mesos, encara
que si està mínimament industrialitzada
potser tindrà problemes per aconseguir
subministraments o per subministrar la
seva producció al mercat. Les societats
més globalitzades, a l’altre extrem, tenen una dependència pràcticament absoluta dels sistemes informàtics i Internet: la producció, el subministrament
just in time, les vendes..., s’estenen a tot
el món, i això no és possible sense una
comunicació global, com la que ofereix
Internet.
Entre tots dos extrems, el grau de dependència d’Internet i, per tant, la percepció de criticitat d’aquest servei es pot
mesurar en funció del temps que es pot
sobreviure sense patir les conseqüències de no disposar-ne; o del temps que
es trigaria a sucumbir, per la impossibilitat de recuperar les pèrdues.

5.2. Dependència de les
infraestructures crítiques
d’Internet
Tots hem experimentat efectes en cadena, per exemple, a la tempesta de
neu que va patir Catalunya el març del
2010: la neu va provocar desperfectes a
la xarxa elèctrica; la manca de subministrament elèctric va provocar l’aturada
immediata dels serveis ferroviaris; la
manca de subministrament elèctric va
provocar la interrupció dels serveis de
telefonia mòbil al cap d’unes hores a
les zones afectades; la manca d’energia
elèctrica va provocar problemes de subministrament d’aliments refrigerats a
algunes zones, al cap de pocs dies.

El risc de no disposar d’Internet no
és tan greu per si mateix per les conseqüències que hem esmentat a la secció anterior, sinó per la dependència
que altres serveis tenen d’Internet i que,
en el millor dels casos, provocaria retards i pèrdua de qualitat de servei (per
exemple, el transport aeri) i, en d’altres,
la interrupció completa del servei (per
exemple, els serveis bancaris).
A continuació analitzarem alguns dels
sistemes crítics per a la societat, des
del punt de vista de la dependència
d’Internet i dels sistemes informàtics.

5.2.1. La sanitat
Aquest és indubtablement un servei crític per a la societat. Tot i que, fa uns
anys, es va comentar que va disminuir
la mortalitat mentre durava una vaga
del servei sanitari al Regne Unit, no podem dubtar que la societat necessita el
servei sanitari per sobreviure amb qualitat de vida.
Aquest servei ha anat incorporant progressivament la informàtica i els sistemes de comunicacions digitals:
a) La gestió administrativa dels
malalts: errors informàtics en la
identiﬁcació de malalts o del lloc on
estan ubicats poden provocar errors
en l’administració de medicaments
o en el seu tractament; per
exemple, intervencions quirúrgiques
equivocades.
Aquests
errors
provoquen un percentatge de morts
als hospitals que ningú s’atreveix a
publicar, però que si s’extrapolés
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podria superar el de morts a la
carretera, per exemple. Si bé és cert
que no totes les morts conseqüència
d’errors han estat provocades per
errors informàtics, la identiﬁcació
biomètrica dels malalts i la seva
ubicació dins de l’hospital és un dels
temes en què s’està treballant en els
darrers dos o tres anys, ja que es
pensa que així es podrien evitar una
part important d’aquests errors.
b) El tractament digital de les imatges
va començar amb la substitució, fa
anys, de les plaques de raigs X. Però,
avui en dia, moltes malalties no es
podrien diagnosticar correctament
sense els sistemes d’escaneig digital
del cos humà. Aquestes imatges ja
no corresponen a quelcom que s’ha
obtingut d’una manera o altra més
o menys soﬁsticada, com podien ser
els raigs X. Les imatges escanejades
es poden interpretar “directament”,
però els sistemes de tractament
digital permeten identiﬁcar d’una
manera molt més eﬁcient els
problemes o irregularitats que en
ocasions els especialistes mèdics
podrien tenir diﬁcultats per trobar.
c) La correcta interpretació de les
imatges i la diagnosi corresponent
depenen, doncs, del tractament
de les dades obtingudes i aquest
processament es realitza mitjançant
programes informàtics que han estat
realitzats per programadors, que
poden haver comès errors, en el
millor dels casos, detectables. Un dels
aspectes de la seguretat informàtica
és la seguretat del programari, i
encara que les bases per garantir la

seguretat dels programes existeixen,
i hi ha normes que permeten avaluar
d’una manera força precisa la qualitat
dels programes, mai se’n podrà tenir
la certesa absoluta, però, sobretot, el
problema radica en el fet que molts
cops aquestes proves de seguretat
del programari no es realitzen per
problemes econòmics.
d) En aquests moments, la crisi
que pateixen els nostres governs
es tradueix en l’impagament de
factures als proveïdors dels equips
informàtics de diagnosi, amb la
possible interrupció dels serveis de
manteniment del programari i el
perill que tingui errors detectats i no
corregits.
e) La recerca en el sistema sanitari
té una dependència dels sistemes
informàtics, com qualsevol recerca
universitària, però en el cas de la sanitat actualment hi ha un intercanvi
d’informació molt important per a
l’obtenció de resultats contrastables.
Un dels mètodes d’avaluació de la recerca biomèdica és la realització de
proves amb pacients voluntaris, que
no sempre es troben a l’abast dels
investigadors en el seu entorn. Per
aquest motiu, és important disposar
de la xarxa Internet per intercanviar
experiències entre investigadors de
tot el món, i així aconseguir més ràpidament el nombre de proves necessari per aplicar els resultats de la
recerca a tota la societat.
f) En aquests casos, un dels problemes de seguretat més importants que
cal abordar és el de la conﬁdenciali-
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tat de les dades personals. Les dades
de salut constitueixen un dels tipus
de dades considerats de risc més alt
de tenir un impacte molt negatiu en
la vida de les persones si se’n fa un
mal ús. El problema és que en moltes ocasions es contravé la legislació
europea perquè aquestes dades no
es tracten amb la cura necessària.
En altres casos, especialment en projectes internacionals, el problema es
multiplica, ja que hi ha molts països
en què no hi ha unes lleis que obliguin a protegir aquest tipus de dades, i aquests detalls no sempre són
coneguts pels investigadors.
g) El tractament remot de malalts
és una pràctica que requereix els
dos aspectes anteriors. D’una banda,
requereix Internet per posar en
contacte el pacient amb el metge. És
veritat que aquest tipus de tractament
remot es pot fer per ràdio, per
exemple amb els malalts embarcats
en un vaixell lluny de la costa, però
Internet permet complementar la
veu amb imatges, que ajuden molt
la diagnosi i a evitar els diferents
criteris d’interpretació de la situació
entre malalt i doctor.
h) Però, recentment, s’ha iniciat la
recerca de sistemes que permeten
realitzar ﬁns i tot intervencions remotes, amb robots o braços robotitzats, que el metge pot manipular a
distància, també a través d’Internet.
En aquests casos no n’hi ha prou amb
disposar d’una connexió d’Internet,
sinó que aquesta ha de ser de bona
qualitat, perquè la interrupció del
servei al mig d’una intervenció po-

dria provocar la mort del malalt. Per
tant, els mecanismes de seguretat
que permetin garantir la continuïtat
del servei són molt importants.
i) Les cures intensives són un exemple
d’un aspecte de la sanitat que té una
dependència múltiple d’altres serveis,
ja que el correcte funcionament dels
equips de supervisió dels paràmetres
vitals dels malalts depenen de:
- La qualitat del programari que
els controla.
- La disponibilitat del subministrament elèctric.
- La xarxa informàtica que els connecta amb el servei d’infermeria
de la planta.
j) La gestió d’òrgans per al seu trasplantament també té una dependència múltiple, però en aquest cas
pot tenir un abast extrahospitalari,
ja que els problemes de compatibilitat entre donant i receptor poden
fer que el correcte aproﬁtament de
l’òrgan donat requereixi:
- La consulta de bases de dades
de malalts de tot el país o estat,
per trobar un malalt compatible i
accessible. Aquesta recerca no seria possible sense Internet.
- La coordinació entre els equips
mèdics dels centres del donant i
del receptor, també a través dels
mitjans de comunicació digital
que ofereix Internet.

119

La xarxa Internet com a infraestructura crítica

k) La Història Clínica Compartida
(HCC) s’ha començat a introduir
de manera massiva a Catalunya el
2010. Amb el desplegament d’aquest
projecte els hospitals han començat
a oblidar-se dels expedients dels
malalts i d’haver-los de transportar
d’un lloc a l’altre, ja que ara és Internet el que els transporta i els sistemes informàtics els que els emmagatzemen. Encara que ja fa anys que
la norma per emmagatzemar la HCC
existeix, i que els sistemes informàtics i la xarxa Internet haurien permès implantar-la, els problemes de
seguretat informàtica ho desaconsellaven per a molts gestors. Hi havia
dos problemes importants que calia
resoldre:
- La conﬁdencialitat de les dades,
ja que tal com hem esmentat les
dades sanitàries s’han de custodiar amb molta cura i compartirles en l’àmbit estatal comporta
riscos no només perquè puguin
ser divulgades en les transferències a través d’Internet, sinó també perquè els metges mateixos les
puguin consultar sense tenir-hi
dret, per exemple perquè siguin
dades referents a malalties que
no són de la seva especialitat o de
malalts que no els correspongui
atendre. L’especiﬁcació de les condicions en què s’ha de gestionar
l’accés encara no està plenament
acceptada per tothom, i encara
té llacunes legals que cal resoldre, però els avantatges evidents
que comporta aquest sistema i
l’estalvi de despeses que representa, només en l’estalvi en la realit-

La necessitat de controlar
la despesa ha estat el
desencadenant de la
implantació massiva de la
recepta electrònica
zació de proves duplicades a un
malalt, encarregades per diversos
metges, per exemple, han fet que
s’hagi decidit la seva adopció generalitzada.
- La disponibilitat de les HCC no
és més que l’altra cara de la mateixa moneda. Si abans parlàvem
de limitar l’accés no autoritzat per
protegir la intimitat dels pacients,
ara hem de garantir l’accessibilitat
de les dades per poder tractar
adientment cada pacient segons
el seu historial: malalties contretes, intervencions quirúrgiques,
incompatibilitats amb medicaments o principis actius, etc. Per
garantir aquesta disponibilitat
s’ha hagut de recórrer a Internet,
per poder disposar de còpies de
les HCC a diversos indrets i poder
accedir-hi sense problemes, quan
sigui necessari per guarir el pacient allí on es trobi.
l) L’assistència primària pot ser el
primer i el darrer dels graons de la
cadena sanitària. D’una banda, és
on la disponibilitat de les HCC representa un estalvi econòmic i un
increment de la qualitat més important en la gestió dels malalts, però el
més interessant, des del punt de vis-
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De la mateixa manera
que podem parlar de la
societat rural, la industrial
o la urbana, podem parlar
de la societat virtual que
només existeix a Internet

ta de la seguretat informàtica, és la
introducció de la recepta electrònica
(recepta-e). Encara que fa anys que
aquest tipus de receptes ja es van començar a aplicar, novament la necessitat de controlar la despesa ha estat
el desencadenant de la implantació
massiva, que ha implicat que els farmacèutics i els col·legis professionals
de metges i farmacèutics hagin estat
dotats d’eines per signar electrònicament. També els malalts han hagut
de rebre una targeta sanitària per
identiﬁcar-los i donar-los accés als
seus medicaments.
m) De nou Internet ha estat la clau
de la implantació d’aquest tipus de
receptes, però en aquest cas no només la xarxa de comunicació, sinó
també el servei a què es pot accedir des de les farmàcies per poder
consultar les receptes emeses pels
metges, amb les adients garanties
de seguretat, tal com s’ha comentat
en el cas de les HCC, però ara incrementat pel fet que el nombre de
farmàcies és molt més gran i dispers
que el nombre de centres d’atenció
sanitària.

5.2.2. La societat i les xarxes socials
Serveis a la societat que depenen
d’Internet
Ja s’ha esmentat abans que, avui en dia,
la majoria dels serveis crítics tenen dependència d’Internet, però des del 2007
hi ha serveis crítics per a la societat,
que s’ofereixen a través d’Internet, en
alguns casos de manera exclusiva. Per
això, veurem que Internet s’ha convertit
en una nova societat per si mateixa; de
la mateixa manera que podem parlar de
la societat rural, la industrial o la urbana, podem parlar de la societat virtual
que només existeix a Internet.
Aquestes societats virtuals es materialitzen a través de les xarxes socials i això
les converteix també en serveis crítics
per a la societat.
Internet en general i les xarxes socials
en particular han estat triades pels mitjans de comunicació, els governs i les
corporacions, com una nova plataforma per difondre els seus missatges. En
aquest sentit, Internet s’ha convertit en
un nou mitjà de comunicació i els atacs
a aquest servei tindrien un impacte important en la societat.
Els esdeveniments de revoltes socials al
nord d’Àfrica de ﬁnals del 2010 i principis del 2011 han estat difosos a la
societat occidental i als països afectats
mateixos pràcticament de manera exclusiva a través d’Internet.
Els mitjans de comunicació audiovisual
estan difonent els seus continguts a tra-
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vés d’Internet; la televisió d’Internet ja
és una realitat i se’n poden trobar a les
botigues, així com també receptors de
ràdio per a Internet. Aquests serveis
ofereixen unes possibilitats d’interacció
amb els mitjans de producció que no
són comparables amb els que es poden
aconseguir amb la TDT; els presentadors de televisió o els locutors de ràdio
poden fer referència a les opinions dels
espectadors o radiooients en temps
real.
El principal problema de seguretat que
es planteja en aquest àmbit és la manca de disponibilitat del servei. De fet,
alguns governs han blocat les comunicacions d’Internet en èpoques de crisi,
de la mateixa manera que a les guerres
convencionals els centres de producció
i retransmissió de notícies són un dels
objectius prioritaris per controlar la informació que es transmet a la societat
del que està passant.
Però aquestes mesures són extremes
i no es poden aplicar indiscriminadament. En èpoques de “pau” també
s’intenta incidir sobre la informació
que es pot obtenir a través d’Internet,
sense arribar als extrems de contractar
hackers per aturar algun servidor o tota
la xarxa d’un país. Per exemple, els republicans dels EUA, amb el seu moviment Tea Party, intenten aproﬁtar les
característiques de recomanació dels
cercadors d’informació a Internet per
desqualiﬁcar les informacions que no
els interessen, per exemple puntuant
negativament les notícies o els reportatges que els critiquen. D’aquesta manera diﬁculten l’accés a la informació a
través dels mitjans normals de cerca a

Internet “amagant-la” al fons de les llistes de resultats de les cerques.
Aquesta pràctica apunta a un altre dels
problemes de seguretat de la xarxa,
que pot impactar negativament en la
percepció de conﬁança de la societat:
la qualitat de la informació o, millor
dit, de les fonts d’informació. La gent té
tendència a conﬁar en el que diuen determinats mitjans o persones; per tant,
un dels atacs possibles és la suplantació d’identitats per divulgar informació
“alterada” en nom de persones reconegudes, i un altre és la modiﬁcació del
contingut de pàgines web.
Internet com a societat virtual
Les xarxes socials també són un espai
per a la convivència, com ho pot ser el
carrer. Ja hem vist alguns exemples de
com es pot envair aquest espai per inﬂuir en la percepció de l’opinió pública,
amb les pràctiques del Tea Party republicà, equivalents a les manifestacions
al carrer, però mantingudes en l’àmbit
virtual. Altres exemples són els moviments socials posteriors als atemptats
de l’11 de març del 2004 a Madrid i els
indignats del 15 de març del 2011, que
mostren que hi ha un col·lectiu social
cada cop més gran que “viu a la xarxa”,
però que s’ha projectat al carrer “real”.
En aquests casos la identitat no és
un problema, ja que les aportacions
d’informació són anònimes i el que
importa és el nombre de contribucions o
suport a una causa o idea. El problema és
que aquestes pràctiques puguin incidir
negativament en la imatge d’un país o
una empresa o producte; per tant, cal
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evitar la divulgació d’informació falsa
o inexacta que pot semblar atractiva
a molta gent que la pot estendre de
manera irresponsable per iniciativa
pròpia o incitats per alguna organització.
El problema és equivalent al d’aturar un
rumor o una bola de neu: s’ha de fer
quan encara no són grans, abans que
agaﬁn força, ja que un cop han crescut
o s’han estès és impossible aturar-los.
Per aquest motiu, les empreses i els
governs tenen dispositius de vigilància a
Internet, capaços de detectar moviments
“anormals” o focus d’informació que els
afecta, de la mateixa manera que les
policies intenten detectar agrupacions
il·legals de persones.
Educació, educació i educació
La manera més eﬁcient d’evitar aquests
tipus de problemes de seguretat a Internet com a societat virtual és l’educació:
a) L’educació dels nens, per ajudarlos a identiﬁcar persones perilloses
o comportaments sospitosos. A la
vida real és fàcil distingir entre un
home i una dona, entre un infant,
un adolescent o un adult, però a les
xarxes socials és pràcticament impossible. Els sistemes d’identiﬁcació
contrastada de persones a la xarxa
s’han intentat implantar en diverses
ocasions, però els usuaris els han
descartat, en part per la reivindicació del dret a tenir “doble” identitat a la xarxa, quelcom que molts
voldrien tenir a la vida real. En alguns casos és perfectament legítim:
podem ser rics o cultes a la xarxa i,
en canvi, no aconseguir-ho a la vida
real, perquè a la xarxa no hi ha els

condicionaments socials que ho impedeixen. El problema és permetre
aquesta doble identitat a la xarxa i
impedir l’adopció d’identitats falses
per delinquir; per exemple, amb casos de ciberassetjament a menors
(cybergrooming), ciberassetjament
escolar (cyberbullying) o pederàstia,
que és un dels temes prioritaris que
han de resoldre les ciberpolicies a la
Unió Europea.
b) L’educació dels ciutadans, per
ajudar-los a valorar la qualitat de la
informació que obtenen de la xarxa,
equivalent a la valoració que ja podem fer dels mitjans de comunicació
públics. Exemples com WikiLeaks,
que divulga informació que s’ha volgut mantenir amagada, contribueixen d’alguna manera a demostrar
que la informació “pública” no és
sempre exacta i que els ciutadans
han d’aprendre a valorar la informació que obtenen d’Internet i denunciar els abusos detectats a la resta de
ciutadans.
c) L’educació de la societat en general,
per descartar les fonts d’informació
potencialment manipulades, com
poden ser els missatges de spam o
les ofertes “impossibles” que poden
estar orientades al robatori de credencials o dades personals, com va
passar el 2010 amb portals que venien entrades de cinema a un euro i
després no les lliuraven, o el que ha
passat recentment a Facebook amb
aplicacions malicioses. Aquest tipus
de fraus es basen en el fet que aquests
petits robatoris no són denunciats i,
per tant, queden impunes.
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5.2.3. Els mitjans de
telecomunicació
Les xarxes de telecomunicacions constitueixen, en realitat, el rerefons de tots
els serveis crítics basats en Internet, ja
que, al capdavall, el protocol d’Internet
es transmet sobre xarxes de telecomunicacions.
Per aquest motiu, els governs europeus
estan incentivant la creació de plans
de recuperació de desastres a les xarxes de telecomunicacions per evitar
que problemes en un proveïdor puguin
arrossegar problemes de connectivitat a
d’altres del mateix país o d’estats veïns.
El 2010 es van realitzar els primers exercicis paneuropeus1 de recuperació de
les xarxes de telecomunicacions, amb
intervenció de 21 dels 27 estats membres. Es van simular les conseqüències
de 300 atacs de hackers a les xarxes i
un 55% dels països van reconèixer que
no disposaven dels contactes escaients
per comunicar els incidents i coordinar la resposta adient. Això va posar
en evidència la fragilitat dels sistemes
i la necessitat de millorar la comunicació i coordinació entre els operadors. A
partir de ﬁnals d’aquest any serà obligatori informar dels incidents de seguretat que pateixin i l’agència europea
de seguretat a les xarxes i els sistemes
d’informació (ENISA, corresponent a la
sigla en anglès) s’encarregarà de recopilar els informes i de treure’n conclusions.

5.3.La resposta dels governs
Davant d’aquesta situació de dependència tecnològica de les infraestruc-

Els governs europeus estan
incentivant la creació de
plans de recuperació de
desastres a les xarxes de
telecomunicacions per
evitar que problemes
en un proveïdor puguin
arrossegar problemes de
connectivitat a d’altres del
mateix país o d’estats veïns
tures i els serveis crítics per a la societat, els governs van començar per la
creació de brigades especíﬁques per a
la lluita contra el cibercrim i, darrerament, han creat centres de coordinació
d’emergències a la xarxa Internet i els
sistemes informàtics. Alguns governs
han anat més lluny i han creat divisions
de l’exèrcit o departaments del servei
d’intel·ligència especialitzats a emprar
Internet i els atacs informàtics com a
mitjà per impactar en l’economia o la
societat d’altres països.
En el nostre entorn més proper, podem
destacar:
a) El CESICAT (Centre de Seguretat
de la Informació de Catalunya), que
és el centre català per a la coordinació d’emergències informàtiques
(CERT), és un centre creat per garantir la seguretat dels sistemes informàtics del Govern català, però
també incorpora membres dels Mossos d’Esquadra i s’encarrega de gestionar campanyes de conscienciació
ciutadana perquè els ciutadans i les

1 http://www.enisa.

europa.eu/media/
news-items/2018cybereurope-20102019-the1st-pan-european-ciipexercise-phase-one
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pimes millorin els mecanismes i procediments de seguretat per tal de
protegir els seus actius informàtics.
b) El CCN-CERT (CERT del Centro
Criptológico Nacional), que és el centre creat pel Govern català i el centre criptogràﬁc del Govern espanyol
(el servei d’intel·ligència) de la mà
d’antics membres de l’esCERT-UPC
–el centre més antic de l’Estat espanyol i un dels pioners d’Europa. El
CCN-CERT es dedica quasi exclusivament a incidents de seguretat del
Govern; és el que se’n diu un CERT
governamental reconegut. La majoria
de països de la Unió Europea tenen
CERT d’aquest tipus i els que no en
tenen, per qüestions d’interessos polítics contrastats, tenen algun equip de
resposta que en fa les funcions.
c) L’iCERT.eu, que serà el centre de
coordinació d’incidents informàtics
de les institucions europees. De moment només hi ha un grup d’experts
encarregat de deﬁnir el seu abast de
treball i l’estructura que ha de tenir.

5.4. La resposta del sector
privat
Dins del sector privat podem distingir
dos grups: els proveïdors (del sector de
la seguretat informàtica) i els consumidors (les empreses d’altres sectors).

5.4.1. Els proveïdors
Per proveïdors entenem aquelles empreses que produeixen productes de
seguretat informàtica per protegir or-

dinadors o programes, o productes
per protegir els equips connectats a la
xarxa contra atacs informàtics. Aquests
proveïdors es concentren en l’adaptació
dels seus productes als nous mètodes
d’atac, però, en general, van al darrere,
és a dir, que no estem preparats per a
qualsevol nou tipus d’atac que es pugui
produir, si no es basa en un error o procediment conegut.
Es troba a faltar l’existència de proveïdors públics de serveis de seguretat a Internet, per exemple: servidors
web intermediaris (proxy) que detectin
l’accés inadvertit a pàgines perilloses o
contaminades, servidors d’identiﬁcació
segura d’usuaris, servidors per controlar l’edat (la majoria d’edat) dels usuaris, etc.
Val a dir que hi ha productes que realitzen aquestes funcions amb més o menys
èxit, però que les empreses usuàries han
d’instal·lar pel seu compte, cosa que
exigeix una inversió econòmica i de formació de personal tècnic importants.
Altres serveis que sí que existeixen,
com els de suport a la resposta a incidents (CERT privats com esCERTUPC), còpies de seguretat a la xarxa
o recuperació de dades de discos malmesos, no els fan servir habitualment
les empreses, la qual cosa signiﬁca que
o bé es perd informació per manca de
mecanismes de seguretat implantats, o
bé s’apliquen mecanismes de protecció
més cars del que és necessari, de manera que el retorn de la inversió i la
justiﬁcació d’aquesta són més difícils
d’aconseguir.
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5.4.2. Els consumidors
Entre els consumidors hem de destacar
el sector ﬁnancer, ja que és el més sensible dels serveis crítics de l’àmbit privat.
Les entitats ﬁnanceres han estat en el
punt de mira dels atacs de suplantació
d’identitat (phishing) els darrers anys
amb l’objectiu de perpetrar el robatori de diners dels comptes corrents dels
clients. Tot i que en els darrers mesos el
robatori de credencials s’ha desviat cap
a proveïdors de serveis més lúdics (jocs
a Internet i botigues electròniques),
també alguna entitat ﬁnancera ha patit
atacs directes per robar-los dades personals dels seus clients (CitiBank).
El risc més destacat per a aquest sector és
evidentment el robatori de credencials i
dades personals dels clients. Per evitarho, les entitats ﬁnanceres empren
mecanismes cada cop més soﬁsticats per
identiﬁcar els seus clients: la utilització
d’un teclat virtual a la pantalla o
l’enviament de sms al telèfon mòbil del
client són els més habituals.

També es treballa per evitar atacs de
denegació de servei, com els que han
patit el 2011 algunes webs importants,
com la de la CIA dels EUA.
Probablement, les entitats ﬁnanceres
podrien sobreviure sense Internet durant uns pocs dies, però el perjudici que
causarien als seus clients i a l’economia
del país seria molt gran. Per descomptat
que és inimaginable una entitat ﬁnancera que no ofereixi serveis de banca
electrònica als seus clients, més aviat
al contrari: algunes entitats ﬁnanceres
només ofereixen serveis a Internet, i
d’altres estan creant entitats ﬁlials per
operar a Internet amb una “segona marca”, que ofereix productes més atractius,
per a clients més “assabentats”. Aquestes entitats virtuals estan especialment
adreçades a les societats virtuals que
hem esmentat anteriorment i constaten
el fet que el món virtual és reconegut
com un món tan important com el real.
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Descripció i reﬂexions sobre la infraestructura sanitària a Catalunya

6. 1. Introducció
Quan de bon inici se’ns va plantejar
que aquest número de l’informe de
l’Observatori del Risc estaria centrat
en el tema de les infraestructures, vam
dubtar de les possibilitats de desenvolupar-lo amb relació a la salut. Aviat,
però, vam trobar la important connexió
que tenen aquests dos temes, no tan sols
per la inﬂuència de les infraestructures
sanitàries –per si mateixes– sobre la salut de la població, sinó perquè la resta
d’infraestructures en què s’organitza
un territori (sobretot de transport i comunicació d’informació i coneixement)
poden tenir impacte en el desenvolupament dels equipaments sanitaris, el seu
funcionament i la seva utilització. És a
dir, que el que constitueix el “model de
sistema sanitari” d’un país també pot
estar inﬂuenciat, en part, pel conjunt de
les infraestructures no sanitàries, que
en determinen l’accessibilitat.
En aquest apartat, però, ens centrarem
especialment en aquelles infraestructures sanitàries fonamentals per a la
prestació dels serveis que tenen alta
repercussió sobre la salut. És a dir, els
equipaments hospitalaris i els centres
de salut, amb tot el que això comporta
de personal, dotació tecnològica i recursos econòmics. És el que en el nostre
entorn es coneix genèricament amb el
nom de “mapa sanitari”, perquè ubica
en el territori la disponibilitat (oferta)
de les infraestructures destinades al
tractament de la malaltia i a la recuperació de la salut.
Immediatament, però, el que cal veure
és com es relativitza la disponibilitat

d’aquests recursos. Ja se sap, com expliquen els economistes, que l’oferta
genera demanda i s’ha de poder valorar en quina mesura l’oferta de serveis
i equipaments s’ajusta a altres criteris
menys consumistes, com poden ser els
de necessitat i interès públic, accessibilitat, equitat, equilibri, etc. Si es fa el
símil amb les infraestructures viàries,
no n’hi ha prou amb saber el nombre
de quilòmetres de carreteres que hi ha
en un indret i la seva qualitat, sinó que
també cal conèixer el volum de circulació que tenen per tal veure en quina
mesura aquestes infraestructures són
“necessàries i socialment rendibles”.
Per això, molts dels indicadors sanitaris
bàsics refereixen la disponibilitat de recursos al nombre d’habitants com a primera aproximació. També a l’ús que se’n
fa, en el sentit que una infraestructura
poc utilitzada pot ser considerada poc
rendible des del punt de vista econòmic,
encara que hi hagi altres valors a tenir
en compte que poden ser tant o més
rellevants des del punt de vista social.
Malauradament, en un context com
l’actual de crisi i restricció econòmica,
l’escala de valors pot ser que s’hagi de
replantejar i, a més de la necessitat i els
valors socials, un dels principals criteris
a considerar sigui l’eﬁciència (a igual
cost, més i millors resultats) en la utilització dels recursos disponibles.
En aquest capítol ens proposem fer una
descripció de la situació bàsica en què
es troba la infraestructura sanitària a
Catalunya i fer-ne una valoració amb
relació a la situació dels altres indrets
del nostre entorn.
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Taula 6.1.
Dotació dels
centres hospitalaris
(Catalunya, 2008)

6.2. La dotació sanitària
a Catalunya

nitària i el 15,1% restant per a atenció
psiquiàtrica.

La distribució dels hospitals i centres de
salut a Catalunya està molt condicionada per la seva geograﬁa, però també
pel concepte de proximitat al territori
que durant anys ha estat clau en la deﬁnició del model assistencial que s’ha
volgut establir. Les dades més recents
publicades mostren que l’any 2008 Catalunya disposava d’un nombre important d’hospitals (188 entre públics i privats, de diferents mides i especialitats)
distribuïts pel territori de manera que
dos terços de les comarques disposen,
almenys, d’un hospital per a l’atenció
de problemes de salut aguts. En aquests
hospitals es disposava aquell mateix
any de 30.538 llits en funcionament
(4,2 per mil habitants), dels quals més
de la meitat (56,4%) eren per a atenció
d’aguts, el 28,4% per a atenció sociosa-

Segons el model de funcionament del
sistema sanitari a Catalunya, amb independència de la propietat i titularitat
pública o privada de l’entitat que fa la
gestió dels centres, una proporció molt
elevada dels hospitals tenen ﬁnançament públic per realitzar l’atenció als
pacients. Així, l’atenció als problemes de salut aguts en l’àmbit públic
es realitza en un conjunt d’hospitals
que constitueixen l’anomenada “xarxa
hospitalària d’utilització pública” en la
qual es troben el 82,2% dels llits totals
d’aguts de Catalunya, i el 17,8% restant
en centres estrictament privats. D’altra
banda, l’atenció sociosanitària i psiquiàtrica que es presta en els hospitals de
Catalunya és gairebé en la seva totalitat de ﬁnançament públic, atès que tan
sols hi ha un 1% i un 2,4% respectivament de llits d’aquestes especialitats no

Regió sanitària

Centres
Llits
hospitalaris totals

Llits per
1.000 h

% Llits
aguts

Personal sanitari Despeses corrents
/ Llits
/ Llits

RS LLEIDA

11

1.567

4,51

51,9

1,503

161.365

RS CAMP DE
TARRAGONA

16

2.815

4,84

40,8

1,407

153.450

RS TERRES DE
L’EBRE

6

717

3,85

53,6

1,745

186.710

RS GIRONA

21

2.312

3,30

56,7

2,277

244.589

RS CATALUNYA
CENTRAL

12

1.803

3,61

54,6

1,905

192.611

RS ALT PIRINEU I
ARAN

5

286

3,90

54,5

2,063

206.472

RS BARCELONA

117

21.038

4,28

59,1

1,899

233.030

CATALUNYA

188

30.538

4,18

56,44

1,860

219.170

Font: EESRI, 2008
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Figura 6.2. Dotació i
activitat dels hospitals
d’aguts (Catalunya,
2008)
Regió sanitària

Llits
aguts

Llits/
1.000 h

Altes

Altes/
1.000 h

Estada
mitjana

Ocupació
(%)

Índex
de rotació

RS LLEIDA

814

2,34

37.526

107,94

6,10

77,09

46,10

RS CAMP DE
TARRAGONA

1.149

1,98

66.640

114,55

4,97

78,97

58,00

RS TERRES DE
L’EBRE

384

2,06

19.578

105,02

4,71

65,80

50,98

RS GIRONA

1.312

1,87

74.978

106,88

4,95

77,54

57,15

RS CATALUNYA
CENTRAL

984

1,97

54.076

5,18

78,05

54,96

RS ALT PIRINEU I
ARAN

156

2,13

6.883

93,95

4,71

56,92

44,12

RS BARCELONA

12.439

2,53

642.033

130,69

5,69

80,43

51,61

CATALUNYA

17.238

2,36

901.714

123,47

5,53

79,28

52,31

108,24

Font: EESRI, 2008

concertats pel sistema públic (Estadística d’establiments sanitaris amb règim
d’internat, EESRI, 2010).
A la taula 6.1 es mostra la distribució
de la dotació hospitalària bàsica segons
les regions sanitàries, que és l’agrupació
administrativa sanitària vigent a
Catalunya. Cal tenir en compte que la
dotació disponible en un territori no
és utilitzada tan sols per la població
d’aquell territori, de manera que
aquests indicadors de recursos referits al
nombre d’habitants poden estar en certa
mesura esbiaixats si els volem usar per
comparar, sobretot des del punt de vista
de l’equitat en la dotació. És el cas de
Barcelona, per exemple, on hi ha una alta
concentració de centres especialitzats i
amb alta tecnologia, que reben pacients
de dins i fora de Catalunya; o també de
la regió de Tarragona, que té una alta

concentració de llits psiquiàtrics en un
centre especialitzat. En gran part per
aquest motiu, la raó de llits (i altes) per
habitants en aquestes regions és superior
a la resta. És a dir, hi ha una major oferta
i una major utilització, però no només
per la població resident en aquell lloc.
Dit això, a la taula 6.1 també s’observa
que la dotació de personal per llit
i, en conseqüència, les despeses, es
distribueixen d’una manera una mica
diferent segons la regió; això és degut,
en part, al fet que la proporció de llits
per a l’atenció de malalties agudes (que
són les que comporten més personal
assistencial i despesa) és diferent
segons la regió. Així, el territori amb la
dotació (i la despesa) de personal per
llit més baixa és Tarragona, que també
té la proporció més baixa de llits d’aguts
sobre el conjunt. En l’altre extrem es
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troba Girona, amb la relació de personal
i despeses per llit més alta, així com la
proporció de llits d’aguts sobre el total de
llits de la regió més elevada, a excepció
de Barcelona.

Figura 6.3. Dotació
i activitat en l’Atenció
Primària (Catalunya,
2009)

Les diferents tipologies d’hospitals
(aguts, sociosanitaris, etc.) poden explicar, en bona part, les diferències de
dotació i recursos entre regions, per
això s’analitzen els indicadors de funcionament amb dades referides tan sols
a l’atenció de malalts aguts (taula 7.2),
per fer-ho més homogeni. Però cal tenir en compte que, en aquests hospitals, tant la gravetat i la casuística dels
pacients atesos com el nivell de complexitat dels serveis sanitaris prestats
són també diversos entre regions. A
la taula s’observen algunes diferències
que poden fer pensar que la dotació

Regió sanitària

(llits/habitant), el nivell d’activitat (altes/habitant) i l’eﬁciència en l’ús dels
recursos assistencials són bastant desiguals. Així, l’estada mitjana dels centres d’aguts és més elevada a les regions
de Lleida i Catalunya central que a Barcelona, on es podria pressuposar que
hi ha d’haver una major durada de les
estades a causa de la major complexitat de les malalties tractades. En l’índex
d’ocupació (que expressa de manera
indirecta el volum d’activitat dels centres) novament veiem que els centres
de les regions menys poblades tenen
una menor pressió assistencial, com són
les Terres de l’Ebre i l’Alt Pirineu i Aran,
i en l’altre extrem es troba Barcelona,
que té el 80% de les places ocupades al
llarg de l’any. També l’índex de rotació
(el nombre mitjà de malalts que passen
per cada llit al llarg de l’any) és bastant

Equips

Equips per
persona*

Metges per
persona*

Infermers per
persona*

Visites

Visites per
persona**

RS LLEIDA

22

0,62

8,1

7,9

3.198.962

9,0

RS CAMP DE
TARRAGONA

33

0,56

8,7

6,9

4.250.336

7,5

RS TERRES DE
L’EBRE

11

0,59

10,0

8,3

1.772.421

9,5

RS GIRONA

41

0,58

8,1

7,4

5.523.803

6,8

RS CATALUNYA
CENTRAL

37

0,73

8,8

7,6

3.897.605

7,9

RS ALT PIRINEU I
ARAN

8

1,09

12,5

10,7

548.630

9,5

RS BARCELONA

210

0,42

7,5

6,5

31.935.278

6,5

CATALUNYA

362

0,49

7,9

6,9

51.127.035

6,9

* Dades per 10.000 habitants
** Visites per persona assignada a l’EAP i any.
Font: Memòria Catsalut,
2009
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diferent, en un rang que va de 44,12
pacients per llit a la regió dels Pirineus
als 58 de la regió de Tarragona.
L’altre puntal del sistema sanitari són els
centres que presten atenció extrahospitalària i molt concretament atenció primària de salut. A Catalunya, en aquest
àmbit també existeix un sistema mixt de
prestació de serveis en centres privats,
però ﬁnançats pels pressupostos públics,
encara que menys extens que en la xarxa
Llits /
1.000 hab.

Llits SNS* /
1.000 hab.

d’hospitals. Així, l’any 2009 existien 362
equips d’atenció primària, dels quals el
77,9% eren de l’Institut Català de la Salut (proveïdor estrictament públic) i la
resta eren centres concertats. A la taula 6.3 es mostren les dades de dotació i
activitat de l’atenció primària per regió.
Com en el cas dels hospitals, la dotació
de personal per habitant és més elevada
en les regions menys poblades; l’activitat
(visites per persona assignada), en canvi, és superior, la qual cosa pot ser deguPersonal /
1.000 hab.

Personal /
Llit

Altes /
1.000 hab.

Figura 6.4.
Indicadors de dotació
de tots els hospitals
(Estat espanyol, 2008)

% altes a
càrrec SNS*

Andalusia

2,41

1,82

10,13

4,19

98,28

75,39

Aragó

3,84

3,07

14,58

3,80

126,21

81,28

Astúries

3,56

2,94

12,95

3,64

124,77

87,40

Balears, Illes

3,24

2,22

14,56

4,50

142,22

54,31

Canàries

3,36

2,14

12,38

3,68

99,02

62,15

Cantàbria

3,61

2,44

12,89

3,57

105,41

87,72

Castella i Lleó

3,57

2,74

11,33

3,17

119,89

83,60

Castella - La Manxa

2,63

2,40

11,37

4,33

100,65

91,21

Catalunya

4,19

2,41

12,14

2,90

130,57

76,44

Ceuta i Melilla

2,55

2,55

10,21

4,00

102,76

100,00

Extremadura

3,62

3,28

11,79

3,25

110,16

90,64

Galícia

3,62

2,95

12,05

3,33

116,57

78,34

Madrid

3,10

2,20

13,24

4,26

117,82

65,42

Múrcia

3,14

2,00

11,38

3,63

105,92

77,57

Navarra

3,86

2,26

14,48

3,75

143,39

68,79

País Basc

3,75

2,60

10,28

2,74

144,76

72,02

País Valencià

2,44

2,01

9,52

3,90

112,02

74,55

Rioja , La

3,00

2,60

12,08

4,03

97,88

88,64

Total

3,22

2,31

11,64

3,61

115,86

75,11

*SNS: Sistema Nacional de Salut (llits en hospitals públics i activitat ﬁnançada amb pressupost públic).
Font: Ministeri de
Sanitat
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da a una major patologia de la població
d’aquests llocs (per un major envelliment, entre altres possibles raons) o a
una major utilització tenint en compte la
proximitat i facilitat d’accés (en la lògica
que “una major oferta genera una major
demanda”).

6.3. La suﬁciència del que tenim
Com diuen els economistes, les necessitats són –o poden ser considerades–
il·limitades, a diferència dels recursos
disponibles. Per això, una manera de
valorar quina és la suﬁciència –i el rendiment dels recursos disponibles–, atès
que la necessitat absoluta no és mesurable, és comparar amb altres sistemes
o indrets. Per això hem de relativitzar, i
una manera de fer-ho és comparar Catalunya amb la resta de territoris i/o el
conjunt de la mitjana espanyola.
Del que ens adonem en primer lloc és de
la diﬁcultat d’obtenir dades plenament
elaborades, que siguin homogènies pel
que fa als criteris de comparació i que
abracin el sistema sanitari en el seu conjunt. Malauradament, les dades disponibles de les comunitats autònomes tan
sols corresponen als hospitals. Però atès
que l’activitat hospitalària representa
una gran proporció de l’activitat del sistema sanitari i encara més una elevada
part del seu cost (l’atenció especialitzada, hospitalària i extrahospitalària suposa el 60% del pressupost total), pot ser
una bona aproximació.
A la taula 6.4 s’observa que la dotació de
llits hospitalaris per habitant és molt més
elevada a Catalunya que a la resta de comunitats autònomes, per damunt de la

mitjana espanyola. Si ens ﬁxem, però,
en el tipus d’hospital en què es troben
ubicats aquests llits, el panorama canvia. Així, en els hospitals públics (i que
serveixen per a l’atenció de la patologia
aguda de la majoria d’especialitats), els
llits per habitants a Catalunya es troben
en una situació entre mitjana i baixa,
atès que són els llits en hospitals “no
generals” (en general monogràﬁcs: psiquiàtrics, traumatològics, etc.) i privats
aquells que presenten una concentració
més elevada al nostre territori. Pel que
fa al personal, principalment amb relació als llits que ha d’atendre, s’observa
que la dotació a Catalunya és de les més
baixes i els índexs es troben per sota de
la mitjana espanyola. Finalment, una
dada interessant també de constatar és
la mena d’utilització que es fa d’aquests
recursos hospitalaris. Catalunya és el lloc
on hi ha més activitat hospitalària mesurada en altes de persones tant residents
com no residents a Catalunya (dades no
mostrades), i aquest indicador també es
troba entre els més elevats quan es relativitza en funció del nombre d’habitants.
D’aquesta activitat, però, tan sols el 76%
és a càrrec de pressupost públic, tot i situar-se entorn de la mitjana de l’Estat.
Pel que fa al rendiment que se’n treu
d’aquestes infraestructures sanitàries, tenint en compte la diversitat de patrons
de patologia que atenen el conjunt dels
hospitals, ens centrarem en els indicadors
“activitat” i “efectivitat” dels hospitals generals (que atenen fonamentalment problemes aguts) del Sistema Nacional de
Salut (de ﬁnançament públic). Segons
el que es mostra a la taula 6.5, els indicadors de funcionament a Catalunya es
troben en posicions més favorables que la
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Figura 6.5.
Indicadors de
funcionament dels
hospitals generals
(aguts) del SNS
(públics). (Estat
espanyol, 2008)

Estada mitjana

% Ocupació

% Rotació

Mortalitat
hospitalària

Andalusia

7,13

80,26

41,11

4,22

Aragó

7,39

80,76

39,89

3,83

Astúries

8,07

83,74

37,88

4,47

Balears, Illes

7,00

81,88

42,69

3,14

Canàries, Illes

8,73

80,16

33,52

4,14

Cantàbria

7,59

85,39

41,07

4,64

Castella i Lleó

7,92

80,11

36,91

4,6

Castella - La Manxa

6,76

79,77

43,05

4,11

Catalunya

6,66

84,51

46,32

3,45

Ceuta i Melilla

5,9

65,07

40,22

3,67

Extremadura

6,74

71,77

38,87

4,15

Galícia

9,53

82,85

31,72

4,79

Madrid

7,71

81,2

38,42

3,82

Múrcia

6,98

81,35

42,55

3,6

Navarra

6,52

78,73

44,07

3,08

País Basc

6,21

82,52

48,51

3,25

País Valencià

6,26

78,79

45,96

3,87

Rioja , La

7,03

82,29

42,73

3,64

Total

7,23

81,13

40,99

3,94
Font: Ministeri de
Sanitat

mitjana espanyola. Els hospitals catalans
tenen la segona taxa d’ocupació més alta
(després de Cantàbria), de manera que el
84,5% dels llits estan ocupats tot l’any;
el nombre més elevat de malalts atesos
per llit (46,3) després del País Basc, i una
estada mitjana (dies d’hospitalització per
pacient) i una taxa de mortalitat hospitalària en el rang mitjà-baix, a pesar de la
complexitat de les patologies ateses en el

conjunt d’aquests hospitals.
Finalment, a la taula 6.6 es presenta
l’activitat hospitalària amb relació al
seu cost, és a dir, una aproximació a
l’eﬁciència amb què es gasten els recursos. En valorar aquests indicadors, però,
s’han de tenir en compte diversos factors
que, com passa també en els apartats anteriors, poden explicar part de la variabilitat. El cost de l’activitat hospitalària
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Figura 6.6. Activitat
assistencial de
ﬁnançament públic i
indicadors de despesa
dels hospitals del SNS*.
(Estat espanyol, 2008)

depèn en gran mesura del tipus de patologies que presenten els pacients i de la
complexitat de la infraestructura (aparells, tècniques, tractaments farmacològics, personal necessari, etc.) que es
requereix per atendre-les. Per això, a
l’hora de fer comparacions és important
comparar Catalunya amb les altres comunitats que molt probablement tenen
un perﬁl de complexitat semblant pel
que fa als serveis prestats (com Madrid

o Andalusia i també la Comunitat Valenciana i el País Basc). També s’ha de
valorar que en els índexs calculats per
habitant hi pot haver un cert biaix entre
el numerador (inclou serveis prestats a
residents i no residents) i el denominador (inclou tan sols residents), de
manera que en aquells llocs on s’atén
molta gent de fora els índexs per habitant poden ser anormalment més alts
del que els tocaria. En aquesta taula 6.6

Altes %
públic

Estades %
públic

Despesa /
habitant

Despesa /
Llit

Despesa /
Alta

Despesa /
Estada

Andalusia

79,59

86,69

650,26

356.542

8.776,86

1.214,38

Aragó

82,52

80,80

837,47

272.882

8.163,37

914,36

Astúries

90,18

91,62

848,95

289.011

7.785,28

952,67

Balears, Illes

59,53

78,09

758,67

341.635

9.821,76

1.201,22

Canàries, Illes

78,71

89,66

726,68

340.080

11.807,52

1.132,55

Cantàbria

87,56

92,48

834,55

341.534

9.025,02

1.128,11

Castella i Lleó

86,62

90,12

702,23

256.650

7.006,46

876,88

Castella - La Manxa

93,51

90,31

728,72

303.377

7.937,47

1.039,81

Catalunya

75,39

88,43

761,25

316.283

7.627,00

1.014,04

Ceuta i Melilla

81,27

79,03

875,6

342.740

8.520,85

1.443,00

Extremadura

79,47

67,26

799,58

243.946

8.008,37

894,53

Galícia

85,36

89,92

759,19

257.685

8.313,55

849,19

Madrid

66,55

80,98

772,33

350.497

10.020,38

1.189,73

Múrcia

85,65

90,13

759,58

378.861

9.245,07

1.289,08

Navarra

81,43

81,15

705,25

311.937

7.149,78

1.109,72

País Basc

81,52

90,66

778,04

298.976

7.462,52

969,85

País Valencià

78,10

86,93

600,34

298.814

7.189,26

1.028,00

Rioja , La

92,30

83,49

775,88

297.981

8.943,17

1.077,34

Total

78,37

86,59

725,64

313.491

8.338,67

1.054,25

*Es considera l’activitat ﬁnançada públicament (en hospitals públics i privats) i la despesa dels hospitals inclosos en
la xarxa pública
Font: Ministeri de
Sanitat
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destaca que Catalunya té una despesa
hospitalària per habitant de caràcter
mitjà (però per sobre de l’espanyola),
indicador en el qual sens dubte inﬂueix
el biaix relatiu a les diferències del que
inclou el numerador i el denominador. En canvi, i això és coherent amb
l’existència d’aquest biaix, en l’ús dels
seus recursos és molt eﬁcient atès que
la despesa per llit, per estada i per alta
és inferior a la de les comunitats autònomes semblants.
Aquesta aproximació a l’eﬁciència, a
més, s’hauria de posar en el context general del conjunt de la despesa que es fa
en els serveis per a la salut. Els recursos
econòmics que es destinen al sistema
sanitari, des de l’any 2002, en què es
va descentralitzar completament el sistema de salut espanyol, és una responsabilitat del govern de cada comunitat
autònoma, juntament amb la seva gestió. Això explica, en part, les diferències
que s’observen quan es compara la despesa per habitant destinada a sanitat
i els creixements observats els darrers
anys. Així mateix, caldria emmarcar
aquesta despesa sanitària dins del conjunt pressupostari general i, sobretot,
de la contribució que els ciutadans hi
fan amb els seus impostos, atès que actualment el sistema sanitari es ﬁnança
directament d’aquesta font i no a través
de la Seguretat Social com abans.
Malgrat que és força difícil –i controvertit– saber del cert quina és l’aportació
real de les diferents comunitats de l’Estat,
per il·lustrar-ho, a la taula 6.7 s’inclou
la relació de les dades relatives al ﬂux
dels diners entre l’Administració central
i les autonomies (recaptats=càrrega,

aportats=beneﬁci i el saldo entre ells),
procedents de les balances ﬁscals del
2005, úniques disponibles oﬁcialment.
Dels sis escenaris diferents publicats per elaborar aquesta taula, s’ha usat
l’enfocament “càrrega-beneﬁci” versió CB-1A (en el càlcul, els ingressos
s’imputen al territori on resideixen les
persones que suporten la càrrega i les
despeses s’imputen al territori on resideixen les persones beneﬁciàries dels
serveis públics ﬁnançats) per aproximar
les dades dels impostos i els pressupostos (càrrega i beneﬁci) de les comunitats
(balances ﬁscals, 2005) La taula també
inclou les dades de la despesa sanitària
per habitant de les comunitats autònomes del mateix any, segons la font del
Ministeri de Sanitat. Els valors es presenten per habitant i en el seu càlcul s’ha
utilitzat la mateixa població que s’ha fet
servir per al còmput de l’indicador de
despesa per tal que sigui comparable.
Com es pot observar, en aquest escenari
Catalunya era la tercera comunitat pel
que fa a la càrrega impositiva més alta
per habitant (després de Madrid i Castella i Lleó) i, en canvi, de les que rebia un
menor beneﬁci, de manera que en resultava ser també la tercera amb un saldo
negatiu més elevat (després de Madrid
i les Balears). Pel que fa a despesa sanitària, l’any 2005 Catalunya era la quarta
comunitat que menys gastava per habitant en aquesta matèria, amb uns mil
euros per habitant i any. Així mateix, és
important ressenyar la diferència considerable que hi ha entre la proporció
que representa la despesa sobre el que
es recapta (càrrega) i sobre el que es
rep (beneﬁci) i el desequilibri que això
genera. Així, per exemple, l’any 2005 a
Catalunya la despesa sanitària (que és
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Figura 6.7. Fluxos
econòmics entre
l’administració central
i les comunitats
autònomes, despesa
sanitària i esperança de
vida (Estat espanyol,
2005). En euros

Despesa San/
hab.

Càrrega/
hab.

Beneﬁci/
hab.

Saldo/
hab.

% Despesa San/
càrrega

% Despesa
San/beneﬁci

Esperança de
vida

Andalusia

1.020

4.506

5.241

735

22,63

19,46

78,8

Aragó

1.209

6.192

5.937

-255

19,52

20,36

80,5

Astúries

1.205

5.454

7.518

2063

22,09

16,03

79,8

Balears, Illes

1.121

5.699

3.925

-1.774

19,67

28,56

80,4

Canàries, Illes

1.147

4.037

5.281

1.244

28,41

21,72

79,2

Cantàbria

1.331

5.664

6.110

446

23,50

21,78

80,8

Castella i Lleó

1.157

7.034

8.209

1.174

16,45

14,09

81,3

Castella - La Manxa

1.177

3.327

4.094

766

35,37

28,75

80,8

Catalunya

1.058

6.370

4.736

-1.634

16,61

22,34

80,5

Ceuta i Melilla

13.235

6.467

7.886

1.419

20,47

16,78

78,6/79,3

Extremadura

1.199

4.033

6.385

2352

29,73

18,78

79,7

Galícia

1.122

4.802

6.080

1.277

23,36

18,45

80,4

Madrid

1.026

7.530

4.900

-2.630

13,62

20,94

81,4

Múrcia

1.114

4.544

4.741

197

24,52

23,50

79,6

Navarra

1.204

4.520

3.987

-533

26,63

30,19

81,5

País Basc

1.195

4.490

4.330

-159

26,61

27,59

80,8

País Valencià

1.029

5.077

4.447

-629

20,27

23,13

79,6

Rioja , La

1.228

5.977

5.439

-537

20,55

22,57

81,2

Total (mitjana)

1.091

5.795

5.511

-283

18,83

19,80

80,2

Despesa sanitària/Hb

-0,02503503

0,43806135

Esperança de vida

0,47517923

-0,03090979

Correlacions

Font: Ministeri de
Sanitat

baixa) suposava el 16,6% dels impostos,
però un 22,3% del pressupost que rep
de l’Estat; en canvi, a Extremadura (que
té una despesa mitjana-alta) era a la inversa: per mantenir els serveis que presta hauria de dedicar a sanitat el 29,7%
del que recapta, però acaba essent tan
sols el 18,7% del que rep, considerant el
saldo positiu entre càrrega i beneﬁci de

0,44912528

0,25275043

-0,42724573

2.352 euros per habitant de què es beneﬁcia. Tot i que aquestes dades són una
mica antigues, mostren clarament la disparitat entre territoris, desequilibri que
no ha fet sinó augmentar, almenys pel
que fa a la despesa sanitària, de la qual
es disposa de dades més actuals (MINISTERI DE SANITAT I POLÍTICA SOCIAL,
diversos anys).
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6.4. Els resultats que n’obtenim
Finalment, quan parlem de les infraestructures també hem de fer una reﬂexió
sobre l’impacte (positiu i negatiu) que
aquestes tenen sobre la societat i, més
concretament, en el cas de la salut, sobre la vida de les persones. Al cap i a la
ﬁ, les infraestructures no són més que
una part de l’entramat que possibilita
la vida econòmica i social d’un territori, la ﬁnalitat última del qual és (o
hauria de ser i procurar) el benestar
dels seus habitants. Les infraestructures sanitàries, com a part d’un tot
més ampli que és el sistema de salut,
constitueixen un sector econòmic molt
important. En primer lloc, perquè concentra més d’una quarta part del pressupost de l’Administració; en segon
lloc, perquè possibilita la feina a un
nombre molt gran de treballadors, i, ﬁnalment, perquè té un impacte directe
sobre la salut i el benestar de la població, cosa que representa el seu aspecte
més important, i que hauria de tenir
un efecte positiu.
La mesura dels resultats del sistema
sanitari en termes de salut –al cap
i a la ﬁ el seu principal objectiu– és
una tasca difícil ja que la salut és un
bé intangible, amb molts matisos de
subjectivitat i, per tant, difícil de deﬁnir i delimitar. Amb aquesta ﬁnalitat –i tal com estem fent en aquest
informe–, es treballa amb indicadors
que de manera directa o indirecta
ens donen una imatge aproximada i
ens permeten fer-ne el seguiment. A
la taula 8.7 es mostra l’esperança de
vida l’any 2005, indicador que aproxima la situació de salut o benestar de

les diferents comunitats espanyoles.
Malauradament, com es pot apreciar
pels diferents coeﬁcients de correlació
que s’inclouen al peu de la taula, hi ha
poca relació entre el que es gasta en
el sistema sanitari i els seus resultats
expressats en termes d’esperança de
vida, com tampoc n’hi ha amb el que
es rep en forma d’aportacions per habitant (pressupostos). En canvi, però, sí
que n’hi ha entre l’esperança de vida i
els impostos per habitant (segurament
aproximen un concepte de riquesa),
com també entre la despesa sanitària
i el pressupost (com més aportacions
rebudes, més despesa). Cal pensar que
segurament en aquests indicadors hi
inﬂueixen també altres aspectes més
generals de la societat, a part del sistema sanitari, i que les relacions entre
ells són molt més complexes del que es
pot evidenciar amb una simple equació
estadística, però, tot i així, és un motiu
per reﬂexionar-hi (CABASSES, 2010).

A Catalunya la despesa
sanitària suposava el
16,6% dels impostos, però
un 22,3% del pressupost
que rep de l’Estat; en
canvi, a Extremadura
hauria de dedicar a sanitat
el 29,7% del que recapta,
però acaba essent tan sols
el 18,7% del que rep
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6.5. Conclusió
Plantejades sota les coordenades que
hem exposat aquí, la situació de les
infraestructures sanitàries a Catalunya
és força positiva. En l’actualitat, la distribució de les instal·lacions al territori
s’ajusta a un model de proximitat que
comporta avantatges per als ciutadans,
tot i que no sempre sigui el més recomanable econòmicament. D’altra banda, malgrat que la dotació a Catalunya
en alguns casos és molt més ajustada
que la mitjana espanyola, amb uns recursos econòmics molt més minsos que
en d’altres indrets de l’Estat, s’està desenvolupant més activitat i s’està oferint
un servei molt més eﬁcient, amb uns indicadors de resultats tan bons o millors
que els del conjunt de l’Estat.
Aquesta perspectiva positiva, però,
també té una altra lectura, principalment en aquests moments en què la reducció dels recursos recaptats comporta la necessitat d’ajustar encara més la
dotació i l’activitat que es desenvolupa. Tenint en compte que partim d’una
situació d’equilibri important entre els

La distribució de les
instal·lacions al territori
s’ajusta a un model
de proximitat que
comporta avantatges
per als ciutadans, tot
i que no sempre sigui
el més recomanable
econòmicament

recursos i l’activitat, sobretot amb relació a altres indrets del país, el marge de maniobra per reduir encara més
estructures o activitats que no donin
un rendiment adequat és més diﬁcultós, sense fer perillar el nivell de prestacions o la qualitat dels serveis que
es donen. Per aquest motiu, i tant des
d’una perspectiva econòmica com de
justícia social, els requeriments d’ajust
haurien d’anar acompanyats de criteris d’eﬁciència (a tot l’Estat espanyol)
per poder prioritzar i començar a aplicar-los en els serveis i les estructures
comparativament més ineﬁcients. Més
si tenim en compte les dades que desvetlla la taula de les balances ﬁscals,
que mostra com els recursos econòmics ﬂueixen d’aquelles comunitats
amb una menor despesa sanitària per
càpita a d’altres amb una de molt més
elevada, cosa que, alhora, en molts casos coincideix amb aquells territoris
que fan un ús molt més ineﬁcient dels
recursos de què es doten. Així, es produeix una trista paradoxa: els territoris que més riquesa produeixen són els
que menys recursos tenen per gastar
en la salut de la seva població i, potser
per aquest motiu, els usen de manera
més eﬁcient, mentre que els territoris
que menys riquesa generen són els que
més gasten en serveis sanitaris per habitant i ocasionen una major ineﬁciència amb els recursos que reben.
Així mateix, i segur que no tan sols a
Catalunya, caldrà repensar el model de
sistema sanitari que ens podem permetre i reﬂexionar sobre la reorganització
de les infraestructures sanitàries, de
manera que es pugui garantir l’accés
als serveis que siguin necessaris i de
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qualitat, malgrat no estiguin a tocar. En
aquest nou panorama, segur que les infraestructures viàries, de transport i de
transmissió d’informació i de coneixement hi tindran un paper destacat.

texto de la Unión Europea. Madrid: Ministeri de Sanitat i Política Social, 2009.
<http://www.msps.es/estadEstudios/
estadisticas/inforRecopilaciones/docs/
Indicadores2009.pdf>
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Després dels treballs de la comissió
parlamentària del Pacte de Toledo, que
va presentar el seu informe al Govern,
aquest va consensuar amb els sindicats
a principis de l’any 2011 les mesures
que s’han d’adoptar per reequilibrar els
comptes de les pensions públiques de cara
a l’horitzó del 2025, en què el sistema
actual no hagués pogut sostenir-se.

La Seguretat Social ha
calculat que entrarà en
dèﬁcit l’any 2023, si no
s’aproven reformes

Totes les mesures anunciades aleshores
encara són pendents del tràmit parlamentari per a la seva aprovació a la
data en què es redacten aquestes línies.
Totes van encaminades a una reducció
de les pensions de la Seguretat Social.

Tots els experts coincideixen a dir que
cap a mitjans de la pròxima dècada el
sistema actual de pensions públiques
serà insostenible, de manera que requereix reformes. Reformes que han de ser,
ﬁns i tot, més importants que les dels
països del nostre entorn, a causa de la
major cobertura relativa del sistema, ja
que s’aborden amb retard.

Els gestors de les pensions públiques,
de repartiment, no s’han plantejat en
cap cas la reforma cap a un sistema de
capitalització. La raó d’haver de continuar amb el sistema de repartiment de
la Seguretat Social, que desplaça les
càrregues actuals als futurs cotitzants,
és molt simple: passar a capitalització suposaria un cost tan elevat per a
aquesta generació que es considera inabordable.

Els parlamentaris del Pacte de Toledo, que inicialment van fer constar en
el document de conclusions tramès
al Govern la falta d’acord en alguns
punts fonamentals, entre ells el retard
en l’edat oﬁcial de jubilació, ﬁnalment
han reconegut la necessitat d’aquest
retard, igual que ja han fet altres països europeus, perquè sense aquesta
mesura la reforma hauria resultat poc
creïble.

7.1. La reforma del sistema
públic de pensions mantenint
el repartiment

L’acord assolit abraça la necessitat de
frenar les jubilacions anticipades, evitar reduccions de plantilla a càrrec
de la Seguretat Social, perllongar els
anys de còmput per aconseguir la
pensió completa i allargar el nombre
d’anys per al càlcul de la pensió, limitar l’augment de les pensions no contributives, reformar les pensions de
viduïtat, establir bases de cotització
mínimes per a autònoms sobre remuneracions reals, etc.

El sistema de repartiment redistribueix
rendes entre sectors, territoris i
generacions, però en les circumstàncies
actuals, amb una generació jove amb
unes expectatives de riquesa que no és
clar que puguin ser superiors a les que
va tenir la generació anterior, frega,
amb la insolidaritat, cap a aquelles.
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Amb independència dels detalls deﬁnitius sobre la reforma, vegem quines són
les claus sobre el futur a mitjà termini
de les pensions públiques a Espanya.

7.2. La reforma de les pensions
públiques consisteix en un
conjunt de mesures que
apunten a la reducció dels
nivells de pensió
El sistema públic de pensions té un
problema demogràﬁc intrínsec: el notable increment de l’esperança de vida
i la reduïda taxa de natalitat fan que
l’envelliment de la població esdevingui
insostenible al sistema. A més, la crisi
econòmica i l’augment de l’atur han
provocat una reducció del nombre de
les persones actives que han de ﬁnançar
les pensions de les que es troben en edat
passiva. És en aquesta dada objectiva
sobre la qual s’assenten les reformes.
La Seguretat Social ha calculat que
per l’any 2025 la xifra actual de pensionistes a càrrec del sistema públic, de
8.711.000 persones, s’elevarà a 11 milions; i l’any 2050, a 17 milions, és a
dir, la xifra actual de cotitzants, amb la
qual cosa el sistema entrarà en dèﬁcit a
partir de l’any 2023.
Aquests fenòmens demogràﬁcs, que
no serien un problema en un sistema
de capitalització individual –ja que les
pensions es ﬁnançarien amb les pròpies
cotitzacions dels futurs pensionistes–,
sí que ho són dins del sistema de
repartiment en què es basa el sistema
de la Seguretat Social.

Un dels temes més controvertits era la
proposta del retard en l’edat de jubilació dels 65 actuals als 67 anys.
No obstant això, tot i ser aquesta la
controvèrsia més visible, les mesures a
adoptar, en les quals sí que hi ha hagut
acord general, es refereixen al fet que el
100% de la pensió no s’assoleixi amb 35
anys cotitzats, com ﬁns ara, sinó que per
aconseguir la pensió plena se n’han de
treballar 37 (o si algú es vol jubilar als
65, la pensió plena no l’assolirà ﬁns als
38,5 anys de treball), cosa que suposa,
a la pràctica, una reducció de la quantia
ﬁnal de les pensions, en qualsevol cas.
Així mateix, s’ha acordat l’ampliació de
15 a 25 anys del període per calcular la
pensió. Això suposarà una disminució de
la pensió per a la majoria dels treballadors, ja que es realitzarà una ponderació
de la quantia de la prestació corresponent, en funció d’alguns anys de la vida
laboral en què els treballadors, suposadament, poden haver tingut un salari
més baix que al ﬁnal, en què repercuteixen els increments per antiguitat, així
com la pròpia promoció professional.
Són mesures, però, que s’adoptaran
progressivament, per la qual cosa la
seva repercussió plena es donarà per
a les persones que actualment tenen
menys de 50 anys.

7.3. Com es calcula en
l’actualitat la pensió de
jubilació?
Amb el sistema vigent ﬁns ara, hi ha
dues variables fonamentals a l’hora de
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determinar la quantia de les pensions
públiques, i aquestes són: el període
d’anys i la base de cotització per la qual
s’ha pagat.
Com més temps es cotitzi, òbviament,
el resultat serà millor, però per ﬁxar la
quantia de la pensió ara només es tenen
en compte els salaris dels últims 15 anys
de vida laboral del jubilat, que solen coincidir amb el període de millors ingressos de la vida laboral o professional.
En el sistema actual, per garantir una
pensió equivalent al 100% de la base
reguladora cal haver pagat a la Seguretat Social durant 35 anys o més. En cas
de no haver complert aquest període de
cotització, s’apliquen uns descomptes
percentuals per cada any. Per exemple,
qui ha cotitzat 34 anys, percep el 98%,
qui ho ha fet 33 anys, un 96%, i així
successivament. I en cas que el període de cotització hagi estat menor de 25
anys, la retallada es produeix a raó de
3 punts percentuals per exercici, ﬁns a
arribar a un 50% de la pensió per als
que han cotitzat només 15 anys.
És a dir, amb només 15 anys cotitzats
s’arriba a obtenir el 50% de la pensió,
entre els 15 i els 25 anys, cada any de
més, en proporciona un 3% més, i si es
cotitza per sobre dels 25 anys, cada any
addicional computa per guanyar un 2%
més de la pensió.
Aquesta és l’equació que s’alterarà,
mitjançant fórmules de càlcul diferents
que permetin al sistema alleujar-ne els
costos.

7.4. Propostes de la comissió
del Pacte de Toledo al Govern
A més de la proposta genèrica de reforçar el principi de contributivitat del
sistema de Seguretat Social mitjançant
la consideració de tota la vida laboral
per al càlcul de la pensió, la comissió
del Pacte de Toledo propugnava, i el
projecte de reforma presentat pel Govern consagra, una reforma de calat en
el càlcul de la pensió ﬁnal.
Així, mentre ara es prima els que cotitzen per períodes més curts, la comissió
propugnava que el percentatge de pensió per cada any cotitzat fos el mateix
per a tota la durada de la vida laboral.
L’acord assolit amb els sindicats, però,
es queda a mitges, perquè els primers
15 anys cotitzats donarien lloc al 50%
de la pensió, i els següents, al mateix
percentatge cada any, ﬁns a completar
el 100% als 67 anys.
Aquest aspecte, fonamental perquè el
sistema guanyi en equitat i sostenibilitat
futura, és el més important en l’informe
al Govern de la comissió parlamentària
del Pacte de Toledo i el que produeix
la retallada de pensions –molt més que
el simple allargament de l’edat de jubilació– i provoca, en la formulació ﬁnal
pactada amb els sindicats, rebaixes de
la pensió que podrien arribar ﬁns a 8
punts sobre l’actual.
Així, si per guanyar el 100% de la pensió
calen 37 anys, a base d’un 2,275% de la
pensió per any treballat a partir dels 15 i
el període mínim de cotització continués
sent de 15 anys, les pensions resultants
serien les que ﬁguren a la taula compa-
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Figura 7.1.
Comparativa de
pensions segons el
període de cotització.
Sistema actual vers
sistema nou.

SISTEMA ACTUAL

SISTEMA NOU
(amb jubilació als
67 anys)

SISTEMA NOU
(per poder jubilar-se
als 65 anys)

Anys necessaris per guanyar el
100% de la pensió

35 anys de cotització

37 anys de cotització

38,5 anys de cotització

Anys cotitzats

% sobre pensió
completa

% sobre pensió
completa

% sobre pensió
completa

15 anys

50,0%

50,0%

50,0%

16

53,0%

52,3%

52,1%

17

56,0%

54,6%

54,3%

Font: José Luis Pérez
Torres

18

59,0%

56,8%

56,4%

19

62,0%

59,1%

58,6%

20

65,0%

61,4%

60,7%

21

68,0%

63,7%

62,8%

22

71,0%

65,9%

65,0%

23

74,0%

68,2%

67,1%

24

77,0%

70,5%

69,3%

25

80,0%

72,8%

71,4%

26

82,0%

75,0%

73,5%

27

84,0%

77,3%

75,7%

28

86,0%

79,6%

77,8%

29

88,0%

81,9%

80,0%

30

90,0%

84,1%

82,1%

31

92,0%

86,4%

84,2%

32

94,0%

88,7%

86,4%

33

96,0%

91,0%

88,5%

34

98,0%

93,2%

90,7%

35

100,0%

95,5%

92,8%

36

97,8%

94,9%

37

100,0%

97,1%

38

99,2%

38,5

100,0%
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rativa amb les actuals. A la taula 7.1 es
mostra també l’opció de jubilació als 65
anys, amb 38,5 anys de cotització.
Així, la pensió d’un ciutadà que hagi cotitzat 25 anys passarà de ser del 80% de
la màxima a ser de només el 72,8% o el
71,4% segons els casos. I per 30 anys
de cotització passaria del 90% actual,
al 84,1% o 82,1%.
A aquestes reduccions, caldria sumar-hi
les que es produiran com a conseqüència de l’allargament del període de càlcul de la pensió a les cotitzacions dels
últims 25 anys en lloc de les dels 15
últims, cosa que provocarà, segons els
experts en un informe publicat per Expansión, una reducció del 20%.
Tant la comissió parlamentària com
l’acord assolit entre Govern i sindicats
proposen que aquest ajust es faci de
manera gradual.
Altres mesures que proposa la comissió
del Pacte de Toledo i que poden ser considerades en la tramitació parlamentària són que les pensions mínimes vagin a càrrec dels pressupostos de l’Estat
–i no pas de la Seguretat Social–; la noconsolidació dels increments per IPC
de les pensions i la utilització, per a la
seva revaloració, d’altres índexs que, a
la pràctica, determinin una revaloració
de pensions menor que l’experimentada
en els últims anys; l’acostament de les
bases de cotització dels treballadors autònoms als seus ingressos reals; la integració dels règims especials i de classes
passives al règim general; i elevar els
límits màxims de cotització.

La comissió també proposa, i són molts
els experts que ho aconsellen, la millora de la transparència del sistema de
Seguretat Social; en particular, que els
treballadors per compte d’altri trobin,
en el rebut de salaris, la informació sobre què costa el treballador per Seguretat Social a l’empresa cotitzant a més
de conèixer, com ﬁns ara, l’import que
va a càrrec seu. També es recomana, en
el mateix sentit, que cada any tots els
ciutadans acollits a la Seguretat Social
rebin informació sobre la pensió que els
correspondria, perquè puguin preveure
les necessitats de pensió complementària que necessiten.
Pel que fa a les pensions de viduïtat,
la comissió propugna una reformulació integral, concentrant la intensitat
protectora a les persones majors de 65
anys per a les quals la pensió suposa
la principal font d’ingressos, és a dir,
que estan incloses en el possible risc
de pobresa.
Moltes de les reformes proposades
han estat ja efectuades en alguns països europeus en la dècada 2000-2010,
d’acord amb l’Estratègia de Lisboa.

7.5. Reformes dels sistemes
europeus de Seguretat Social
La reforma del sistema de Seguretat Social espanyol no es produeix de manera
aïllada. La dècada 2000-2010 ha estat
un període de canvis i transformacions
en els sistemes de pensions dels països
europeus dins del marc dissenyat per
l’Estratègia de Lisboa que aquí, però,
s’aborda amb retard.
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Les principals matèries sobre les quals
han girat les reformes efectuades en els
respectius sistemes de pensions públiques dels diferents països han estat, entre d’altres:
• Ampliar el període de càlcul de les
pensions a càrrec del sistema de Seguretat Social, passant de la concessió de la pensió sobre la base del càlcul dels millors anys de vida laboral,
a la mitjana de cotitzacions de tota
la carrera laboral.
• Incentivar la prolongació de la
vida activa retardant l’edat oﬁcial
de jubilació, incrementant la pensió
i augmentant les penalitzacions per
als que es jubilin abans.
• Restringir les jubilacions anticipades.
• Reforçar els sistemes complementaris de pensions, reduint la importància proporcional de les pensions
públiques a favor de les privades,
de capitalització individual, normalment d’aportació deﬁnida.
Pel que fa als sistemes privats complementaris de pensions, l’informe de la
comissió del Pacte de Toledo destina
un apartat de les seves recomanacions
al Govern als instruments privats que
complementen els sistemes públics.
Respecte a això, la comissió constata
com n’és d’insuﬁcient el desenvolupament de la previsió social complementària a Espanya, així com la correlativa
necessitat de seguir reforçant-la. Advoca, també, per potenciar els sistemes
privats d’empresa, així com el sosteniment de la neutralitat actual sobre els

diferents instruments que poden utilitzar i la seva ﬁscalitat favorable.
Hi ha una referència en aquest apartat
que resulta especialment aplicable als
professionals autònoms, ja que propugna que els fons acumulats en aquests
instruments privats puguin ser disponibles pel treballador per compte propi
“en cas de cessament d’activitat”.
Finalment, també, la comissió aconsella la millora del tractament que actualment tenen les aportacions a sistemes
de previsió que paga un cònjuge a favor
d’un altre amb inferiors ingressos.
Cal esperar que totes o algunes d’aquestes
recomanacions es vegin reﬂectides en la
reforma legal que està en marxa.

7.6. Mutualitats de previsió
social
Les mutualitats de previsió social que
són alternatives al règim d’autònoms
per als seus professionals aﬁliats tenen
un doble paper, reconegut per la comissió del Pacte de Toledo, en la previsió
social: d’una banda, són un sistema alternatiu al règim d’autònoms de la seguretat social i, de l’altra, proporcionen
instruments d’estalvi per a la jubilació
i de cobertura de les contingències de
mort, incapacitat permanent i temporal
complementàries al sistema públic.
En aquest sentit, les mutualitats formen
part tant del primer pilar, en el seu paper alternatiu, com del pilar privat de
la previsió social, com a previsió social
complementària.

151

Efectes de la crisi econòmica sobre la previsió social

La comissió declara en el seu informe
que “està a favor que les mutualitats de
previsió social (...) siguin potenciades
d’acord amb criteris de col·laboració
amb el sistema públic, com a instrument
diferenciat que ajudi a l’extensió de la
previsió social en l’àmbit empresarial i
professional”. Tenen l’avantatge, a més,
que es regeixen pel sistema de capitalització individual, per la qual cosa les
seves prestacions es garanteixen amb
les aportacions dels seus socis.

7.7. Les opinions dels experts
Després de l’aprovació pel Govern del
Projecte de llei de reforma de les pensions el març del 2011, s’han produït
múltiples trobades i jornades que han
establert diferents criteris sobre la matèria. A continuació ressenyem les opinions publicades de diferents organismes i experts.
Una de les primeres institucions que
ha manifestat la seva valoració sobre la
reforma anunciada pel Govern ha estat
l’Institut d’Actuaris Espanyols (IAE),
que ha calculat que les pensions públiques, amb la reforma, patiran una retallada entre el 25,4% i el 31,4%.
Concretament, els estudis de l’IAE sobre
els tres principals canvis que introduirà
la futura llei porten a aﬁrmar que, en el
règim general, allargar de 15 a 25 anys
el període de càlcul de la base reguladora suposarà que la pensió baixi entre un
7% i un 9%; retardar l’edat de jubilació
dels 65 als 67 implicarà que la pensió
es redueixi una mitjana del 14,4%; i,
a més, l’ampliació dels anys necessaris
per arribar al 100% de la prestació, de

La comissió del Pacte de
Toledo està a favor de
potenciar el paper de les
mutualitats de previsió
social professional en la
previsió social
35 a 37 anys, farà que la pensió es redueixi entre el 4% i el 8%.
L’IAE conclou també que la prestació
dels autònoms serà la que sortirà mal
parada, ja que la reducció podria arribar a un 42,86%.
La Fundació Idees, que presideix
l’exministre de Treball Jesús Caldera,
calcula que la reforma permetrà augmentar en un 44% la pensió mitjana de
la Seguretat Social, des dels 798 euros
al mes actuals ﬁns als 1.125 euros. No
obstant això, aclareix que aquest nivell s’assolirà l’any 2050. És una altra
manera de presentar la rebaixa que
s’acosta.
L’informe d’aquesta fundació aﬁrma
que la clau per poder augmentar aquest
nivell de pensió és aconseguir un augment signiﬁcatiu de la productivitat
vinculada a l’economia sostenible, i expressa que si el Govern no escometés la
reforma del sistema, “la pensió mitjana
davallaria ﬁns als 515 euros (en poder
de compra del 2010) el 2050, fet que
signiﬁcaria una pèrdua de poder adquisitiu del 35%”.
Luis de Guindos, director del sector ﬁnancer de PricewaterhouseCoopers
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(PwC), ha aﬁrmat que la Seguretat Social podria entrar en dèﬁcit el 2011.
Aquest expert aﬁrma que “la reforma del
sistema de pensions és un pas en la direcció correcta, però hi ha un problema,
que hem perdut (durant la crisi) dos milions d’aﬁliats a la Seguretat Social”.
Els professors de l’IESE Business School
Javier Díaz-Giménez i Alfredo Pastor
consideren que la reforma del sistema
de pensions a Espanya és insuﬁcient i
necessitarà futures transformacions. Segons indiquen aquests experts de la primera escola de negocis espanyola, “el
recent pacte social sobre les pensions
s’ha centrat només a modiﬁcar els paràmetres del sistema, sense abordar amb
serietat els seus problemes de fons”.
La vicepresidenta segona del Govern i
ministra d’Economia i Hisenda, Elena
Salgado, ha destacat que la reforma de
les pensions permetrà un estalvi de 3,5
punts del PIB el 2050. En una compareixença davant de la comissió del Pacte de Toledo ha aﬁrmat que la reforma
de la Seguretat Social preveu la revisió
del sistema públic cada cinc anys i que
el principal indicador a partir del qual
calgui fer més reformes serà l’esperança
de vida.
Pilar González de Frutos, presidenta
d’UNESPA, per la seva banda, veu insuﬁcients les reformes del sistema públic
de pensions, principalment perquè no
es corregeix el sistema de repartiment
en què es basa la Seguretat Social i que
és el que porta el problema, tenint en
compte que les nostres pensions depenen de noves generacions que no tenen
recursos econòmics per poder pagar.

El secretari d’Estat de Seguretat Social, Octavio Granado, opina que el
sistema no entrarà en dèﬁcit. En una
trobada amb l’Associació de Periodistes d’Informació Econòmica (APIE), el
secretari d’Estat ha defensat que la reforma de les pensions que ha pactat el
Govern amb alguns agents socials s’ha
fet a temps, encara que està pensada
per resoldre problemes conjunturals i
no estructurals. Ha apuntat, també, que
la reforma no es podia basar només a
augmentar els ingressos, sinó també a
reduir les despeses.
El conseller delegat de Vida i Pensions
de Zurich a Espanya, Luis Badrinas, ha
destacat durant el transcurs d’una jornada organitzada per aquesta asseguradora que els canvis en el sistema de
pensions poden suposar una reducció
de la pensió futura en més d’un 20%.
Segons els càlculs d’aquesta asseguradora, l’ampliació de 15 a 25 anys del
període de referència per calcular la
pensió suposarà una retallada de 6
punts addicionals.
Finalment, destaquem l’estudi de la
Fundació d’Estudis d’Economia Aplicada (FEDEA) que propugna tres grans
línies que cal seguir per a una reforma
sostenible i a llarg termini del sistema
públic de pensions: la pensió de jubilació ha de ser proporcional a les cotitzacions efectivament realitzades al
llarg de tota la vida laboral; l’edat de
jubilació ha de ser ﬂexible i la pensió
ha de dependre de l’esperança de vida
en el moment de la jubilació, i, ﬁnalment, davant dels canvis demogràﬁcs
i socioeconòmics, el sistema de pensions ha de contenir elements d’ajust
automàtic.
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8.1. Introducció
El 2010 s’ha caracteritzat per la recuperació de l’economia global i dels
principals països de la Unió Europea.
En el cas d’Espanya i de Catalunya, el
PIB ha deixat enrere les fortes caigudes del 2009, però l’activitat encara es
troba en una fase d’estancament, en un
context caracteritzat per la feblesa de
la demanda del sector privat i l’intens
ajust de la despesa pública. Tan sols les
exportacions han tingut un comportament favorable i han compensat, en
part, l’atonia de la despesa domèstica.
La lenta sortida de la crisi de les economies catalana i espanyola ha estat
causada per un procés d’ajustament
de desequilibris acumulats en la fase
expansiva, com el protagonisme assumit pel sector de la construcció o
l’endeutament excessiu del sector pri-

El 2010 s’ha caracteritzat
per la recuperació de
l’economia global i dels
principals països de la
Unió Europea. En el cas
d’Espanya i de Catalunya,
però l’activitat encara
es troba en una fase
d’estancament, en un
context caracteritzat per la
feblesa de la demanda del
sector privat i l’intens ajust
de la despesa pública

vat, els quals s’hauran de superar per
registrar un creixement equilibrat i
sostingut.
En aquest article s’ha considerat convenient fer un seguiment de l’evolució
recent d’alguns indicadors representatius de la incertesa sobre la recuperació econòmica i de risc associats als
desequilibris en el patró de creixement.
L’article s’ha estructurat en dos grans
apartats; el primer mostra algunes de
les primes de risc més representatives
dels mercats ﬁnancers, considerant la
seva utilitat com a indicadors avançats
del cicle econòmic. El segon apartat recull una sèrie d’indicadors econòmics i
empresarials de l’economia espanyola i
catalana relacionats amb l’evolució del
cicle i amb els principals desequilibris
que obstaculitzen i/o amenacen la recuperació.

8.2. Indicadors dels mercats
ﬁnancers
L’evolució del diferencial de tipus
d’interès a curt i a llarg termini a Espanya i a Alemanya va avançar el període de recessió 2008-2009 i l’inici de
la recuperació a partir del 2010. Així, el
pendent de la corba en ambdues economies (ﬁgura 8.1) va assolir nivells
mínims en el període 2007-2008, quan
va arribar a registrar nivells negatius, la
qual cosa anticipava l’escenari recessiu
que es va iniciar l’any 2008 i que va registrar el seu punt més àlgid el 2009.
Des de mitjans del 2008 el pendent de
la corba de tipus d’interès va començar
una escalada, que assenyalava una recuperació de l’activitat econòmica. Un
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altre factor que ha afavorit el creixement del pendent de la corba de tipus
és l’expectativa de pujada de la inﬂació
a llarg termini.
Les primes de risc sobirà a Espanya (ﬁgura 8.2) i a la resta d’economies perifèriques de la zona euro (Portugal,
Irlanda i Grècia) han augmentat fortament arran de la crisi. Els temors dels
mercats sobre la solvència d’aquestes
economies s’han anat conﬁrmant amb
les successives demandes d’assistència
ﬁnancera a la Unió Europea i al Fons
Monetari Internacional (FMI) de Grècia
(maig del 2010), Irlanda (novembre del
Figura 8.1. Pendent
de la corba de tipus (12
mesos - 10 anys). Punts
percentuals

Espanya

2010) i Portugal (abril del 2011). Cada
anunci de rescat ﬁnancer d’un país perifèric de la zona euro s’ha traduït en un
repunt de les primes de risc sobirà, que
actualment se situen en màxims des de
l’inici de la Unió Monetària.
Tanmateix, cal destacar que Espanya
sembla que ha sortit, almenys de moment, d’aquest grup de risc. De fet,
la prima de risc espanyola s’ha anat
allunyant a poc a poc de la de la resta d’economies perifèriques, cosa que
reﬂecteix una certa millora relativa
de la percepció sobre la situació de
l’economia espanyola.
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El pendent de la corba de tipus és la diferència entre un tipus d’interès a llarg termini i un tipus a curt.
S’utilitza freqüentment com a indicador avançat de l’evolució de l’activitat econòmica. Normalment la
corba de tipus presenta un pendent positiu, és a dir, el tipus a llarg és superior al tipus a curt. Quan el
pendent és negatiu (reversió de la corba) s’interpreta que una recessió està en camí.
Fonts: Banc d’Espanya
i base de dades Ecowin
(Reuters)
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Figura 8.2. Prima de
risc sobirà. Punts bàsics
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La prima de risc sobirà és el diferencial entre el rendiment del deute públic a llarg termini d’un estat
sobirà i un altre que es pren com a referència d’estat solvent. En aquest cas s’ha utilitzat el diferencial
del rendiment del deute públic a 10 anys del país de referència amb el del bo alemany. La prima de risc
sobirà reﬂecteix essencialment la percepció dels mercats ﬁnancers sobre la sostenibilitat o capacitat
d’un determinat país per tornar el principal i els interessos del deute públic.

L’evolució de la volatilitat borsària (ﬁgura 8.3) en el mercat espanyol i europeu
ha reﬂectit el sentiment d’incertesa en
el mercat al llarg de la crisi. Després de
reduir-se visiblement des dels màxims
registrats el 2009, la volatilitat va registrar notables ﬂuctuacions l’any 2010.
Com a resultat de la crisi del deute sobirà a la zona euro el maig del 2010, la
volatilitat borsària va augmentar; això
reﬂecteix una major aversió al risc, encara que sense assolir els màxims del
2009.
A ﬁnals del 2010 i al començament del
2011 la incertesa en els mercats borsaris s’ha reduït gràcies a la consolidació
de la recuperació de l’economia mun-

dial i dels grans països europeus. Tot
i així, els nivells de volatilitat encara
continuen per sobre dels nivells anteriors a la crisi.

A ﬁnals del 2010 i al
començament del 2011 la
incertesa en els mercats
borsaris s’ha reduït gràcies
a la consolidació de la
recuperació de l’economia
mundial i dels grans països
europeus

Font: Base de dades
Ecowin (Reuters)
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Figura 8.3. Volatilitat
borsària. Índex
Volatilitat IBEX-35

VSTOXX (Zona Euro)
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L’indicador de volatilitat borsària és una mesura de risc de mercat àmpliament utilitzada. Els moments d’alta volatilitat borsària reﬂecteixen una elevada incertesa i pessimisme en el mercat, i sovint
estan correlacionats amb caigudes de l’índex borsari. El contrari succeeix quan l’indicador de volatilitat està en mínims, cosa que reﬂecteix un sentiment de conﬁança en el mercat borsari.

La crisi actual va tenir el seu origen en
els mercats ﬁnancers i en el sector bancari l’any 2007, i, per aquest motiu, un
dels primers efectes que va tenir va ser
un fort augment de les primes de risc
en el mercat interbancari (ﬁgura 8.4).
Aquesta elevada prima de risc va reﬂectir la falta de conﬁança mútua de les entitats bancàries, a causa de la incertesa
sobre la seva exposició a actius tòxics i
al mercat immobiliari, i, per tant, sobre
la seva situació en termes de liquiditat
i solvència.
La màxima tensió en els mercats interbancaris es va produir a ﬁnals del 2008,
coincidint amb la fallida de Lehman Brothers i el seu impacte sobre el sistema
ﬁnancer internacional, que es va traduir,
ﬁnalment, en una successió de rescats a
entitats ﬁnanceres als EUA i a Europa.

L’actuació coordinada dels bancs centrals
i les autoritats econòmiques va permetre
estabilitzar la situació i reduir les primes
de risc, malgrat que continuen en nivells
anormalment elevats.
Les diﬁcultats de les entitats ﬁnanceres
per accedir al mercat interbancari i
l’elevat cost del ﬁnançament es va
traduir en una creixent apel·lació de
les entitats de crèdit al ﬁnançament
obtingut de l’Eurosistema (ﬁgura
8.5). El 2010, les entitats de crèdit
espanyoles es van trobar amb moltes
diﬁcultats per obtenir ﬁnançament en el
mercat interbancari, com a resultat del
temor a l’impacte de l’elevada exposició
immobiliària del sector bancari espanyol
sobre la seva solvència. Encara que la
publicació dels resultats de les proves
de resistència de la banca espanyola el
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Figura 8.4. Prima
de risc en el mercat
interbancari de la zona
euro. Diferencial entre
l’EURIBOR i l’OIS a 12
mesos, en punts bàsics
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• La prima de risc en el mercat interbancari és el diferencial entre el tipus de les operacions interbancàries amb i sense risc de crèdit. En aquest cas s’ha utilitzat el diferencial de l’EURIBOR i l’OIS a 12
mesos.
• L’OIS (Overnight Indexed Swap) és un instrument derivat que es calcula per diferència entre el tipus
negociat i el tipus a un dia (EONIA en el cas de l’euro) capitalitzat ﬁns al venciment. La diferència fonamental entre els dipòsits bancaris i les transaccions OIS és que aquestes últimes incorporen un risc
molt reduït de contrapart, ja que no es liquida (no hi ha intercanvi de fons) ﬁns al venciment.

juliol del 2010 va servir per millorar les
condicions d’accés als mercats, a ﬁnals
del 2010 va tenir lloc un nou episodi
de tensió pel rescat d’Irlanda. Després
d’aquesta crisi, els avanços en el procés
de reestructuració del sector bancari
a Espanya van permetre millorar les
condicions d’accés de les entitats
espanyoles als mercats ﬁnancers i, per
tant, reduir la seva dependència del
ﬁnançament del Banc Central Europeu.

8.3. Indicadors econòmics i
empresarials
Des de l’inici de la crisi, l’ISE (ﬁgura
8.6) va registrar una davallada pronun-

ciada i continuada ﬁns al 2009, tant a
Espanya com a la zona euro, assolint els
valors més baixos de la sèrie en ambdós
casos (per a Espanya el 72,3 el desembre del 2008 i per a la zona euro el 69,6
el març del 2009).
A partir del 2009, l’ISE registra una escalada ascendent a tota Europa, avançant
la recuperació econòmica global. Però
mentre que a la zona euro l’indicador
va superar la mitjana històrica (19902009) a l’inici del 2010, en l’economia
espanyola s’ha estabilitzat entorn del
92 des del 2010, és a dir, encara 8 punts
per sota de la seva mitjana històrica.
Això es deriva de la manca de recupe-

Font: Base de dades
Ecowin (Reuters)
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Figura 8.5. Apel·lació
de les entitats ﬁnanceres espanyoles al Banc
Central Europeu
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L’apel·lació de les entitats ﬁnanceres espanyoles al Banc Central Europeu (BCE) és el préstec net del BCE
a les entitats de crèdit espanyoles.

ració de conﬁança a tots els sectors, sobretot en el sector de la construcció.
L’endeutament extern de l’economia
espanyola va augmentar fortament durant l’anterior etapa d’expansió econòmica (ﬁgura 8.7), com a resultat de les
creixents necessitats de ﬁnançament
de l’economia, derivades de la insuﬁciència de l’estalvi intern per ﬁnançar
l’auge de la inversió. A mesura que augmenta el nivell de deute extern net en
relació amb el PIB, també s’incrementa
el risc que l’economia no sigui capaç
de complir amb les seves obligacions
ﬁnanceres derivades del deute. El deute extern augmenta quan es dóna un
dèﬁcit per compte corrent, el qual va
assolir màxims coincidint amb l’etapa
d’expansió immobiliària. Cal tenir en
compte que, en el cas de l’economia espanyola, el dèﬁcit per compte corrent

s’ha reduït els darrers anys, però no ha
desaparegut, fet que explica que continuï augmentant el deute exterior net de
l’economia.
Després d’una llarga etapa de creixement del crèdit al sector privat per sobre
del PIB nominal, les empreses i famílies
s’han vist obligades a desendeutar-se, i
contenir la seva demanda de crèdit (ﬁgura 8.8). L’any 2009 el crèdit al sector
privat a Espanya va registrar una contracció per primera vegada en la història. Les darreres dades mostren que
el crèdit al sector privat ha deixat de
caure, malgrat que continua estancat i
no hi ha símptomes d’una recuperació
signiﬁcativa a curt termini, segons reconeix el mateix Banc d’Espanya. Aquesta
evolució del crèdit respon a la debilitat de l’economia real, a les diﬁcultats
vigents en els mercats de ﬁnançament
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Espanya

Figura 8.6. Indicador
de sentiment econòmic
Índex, base mitjana
històrica (1990-2009)
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L’indicador de sentiment econòmic (ISE) és un indicador sintètic elaborat a partir de cinc indicadors de
conﬁança sectorial amb diferents ponderacions –indústria (40%), serveis (30%), consumidors (20%),
construcció (5%) i comerç minorista (5%). L’ISE es calcula com un índex amb valor mitjà 100 segons la
seva mitjana històrica, que comprèn el període 1990-2009. D’aquesta manera l’ISE resumeix la conﬁança d’un gran nombre d’agents econòmics i reﬂecteix la tendència de l’activitat econòmica.

Espanya

Font: Direcció General
d’Assumptes Econòmics
i Financers (DG ECFIN)
de la Comissió Europea

Figura 8.7. Deute
exterior net. En % del
PIB
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El deute exterior net són els passius nets de l’economia estatal respecte a la resta del món, materialitzats en títols de renda ﬁxa i préstecs.

Fonts: Banc d’Espanya i
Eurostat
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majorista i a la continuïtat del procés
de desendeutament d’empreses i llars.
En tot cas, cal destacar que la disminució del crèdit no està afectant a tots els
sectors per igual. Així, enfront de les
fortes caigudes dels sectors més afectats per la crisi, com el de la construcció
o l’immobiliari, hi ha altres sectors que
sí registren augments del crèdit, com el
de serveis no immobiliaris.
Durant l’etapa d’expansió de l’economia
espanyola, el sector públic va protagonitzar un important procés de consolidació que es va traduir en una situació
de superàvit pressupostari de l’1,7% del
PIB el 2007. Com a resultat, el deute
públic de l’economia espanyola va assolir un mínim del 36,1% del PIB el 2007,
Figura 8.8. Crèdit al
sector privat
Taxa de variació interanual, en %

enfront del 66,3% registrat al conjunt
de la zona euro i del 62,4 % dels EUA.
En aquest escenari (ﬁgura 8.9), la càrrega d’interessos del deute va ser a Espanya de l’1,6% del PIB el 2007, pràcticament la meitat del registrat a la zona
euro (3% del PIB).
Malgrat aquesta situació de partida
relativament favorable, la intensitat
de la crisi en l’economia espanyola
va provocar un ràpid i fort deteriorament de la situació financera del
sector públic. El deute públic va augmentar ràpidament en aquest període, fins a situar-se en el 60,1% del
PIB el 2011; si més no, encara per
sota de la mitjana de la zona euro
(85,5%).
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El crèdit al sector privat és el saldo viu del crèdit bancari concedit al sector privat no ﬁnancer, és a dir,
llars i societats no ﬁnanceres.
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L’augment del deute públic i dels tipus
d’emissió es van traduir en una tendència creixent de la càrrega del deute, que
va arribar a l’1,9% del PIB el 2010. Més
enllà del nivell en si mateix, que encara
continua per sota de la zona euro, preocupa el ràpid augment de la càrrega
del deute, que mostra una tendència
que no és sostenible a mitjà termini.

Espanya

L’esclat de la bombolla immobiliària i
l’aguda crisi en què va derivar han provocat un fort deteriorament de la qualitat dels actius bancaris. El crèdit dubtós
al sector privat s’ha multiplicat per 7
des del desembre del 2007, i per 11 en
el cas del crèdit a activitats productives.
Els sectors de promoció immobiliària i
de la construcció expliquen el 76% del

Estats Units

Figura 8.9. Càrrega
d’interessos del sector
públic. En % del PIB
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La càrrega d’interessos del sector públic és el pagament d’interessos de tot tipus de deutes emesos,
contrets o assumits per les administracions públiques, organismes autònoms, agències estatals i altres organismes públics.

creixement de la morositat del crèdit
bancari a activitats productives. D’altra
banda, el creixement més contingut del
crèdit dubtós s’ha produït en el sector
del comerç i en el de serveis ﬁnancers.

té una tendència alcista, situació que
contrasta amb l’estabilització, i ﬁns i tot
lleugera moderació, de la taxa de morositat dels crèdits a la indústria i als
serveis no immobiliaris.

En aquest context, la taxa de morositat
dels crèdits (ﬁgura 8.10) al sector de
serveis immobiliaris i a la construcció
ha assolit nivells de dos dígits i man-

Les diﬁcultats pressupostàries de les administracions públiques s’han reﬂectit
en retards i pròrrogues en el pagament
de les factures. L’acumulació de factu-

Font: Base de dades
AMECO de la Comissió
Europea
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Figura 8.10. Taxa
de morositat dels
crèdits bancaris per
sectors productius. En
percentatge
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La taxa de morositat dels crèdits bancaris es deﬁneix com els crèdits dubtosos sobre el crèdit total.

res pendents de pagament per part del
sector públic s’ha accentuat a partir de
l’any 2007 (ﬁgura 8.11), i representa
un problema greu per a les empreses,
que, en molts casos, es troben en una
situació insostenible per aquest motiu.
Per al conjunt del sector públic espanyol,
l’import de les factures pendents de
pagament va arribar a representar el
28% del PIB a ﬁnals del 2010, amb un
creixement accelerat respecte als nivells
previs a la crisi de l’entorn del 18-20%
del PIB. Per nivells d’administració,
les comunitats autònomes són les que
acumulen un volum més elevat de
factures pendents de pagament, entorn
del 10% del PIB el 2010, mentre que
en el cas de l’Administració central i
les corporacions locals la xifra se situa
entorn del 8-9% del PIB.

Els problemes de morositat també s’han
agreujat dins del sector privat amb motiu
de la crisi, tal com demostra l’augment
del volum de factures pendents de pagament de les empreses no ﬁnanceres (en
aquest cas s’exclouen els crèdits comercials, amb una evolució molt lligada a
l’activitat econòmica). Mentre que amb
anterioritat a la crisi les factures pendents de pagament per part de les empreses equivalia al 10% del PIB, el 2010
aquesta xifra va arribar a nivells de prop
del 15% del PIB (ﬁgura 8.12).
Des de l’esclat de la crisi econòmica mundial i immobiliària a Espanya, el nombre
de deutors concursats gairebé s’ha multiplicat per cinc a Catalunya i per sis a
Espanya (ﬁgura 8.13). Cal destacar que,
des del 2007, gairebé una quarta part
dels procediments concursals a Espanya
es realitzen a Catalunya.
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Figura 8.11. Factures
pendents de pagament
del sector públic per
nivells d’administració
En % del PIB, mitjana
mòbil dels darrers 4
trimestres
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Les factures pendents de pagament són factures emeses a proveïdors i creditors per operacions comercials, prestació de serveis i operacions en comú, però que encara no s’han abonat.

Font: Comptes
ﬁnancers del Banc
d’Espanya

Figura 8.12. Factures
pendents de pagament
de les societats no
ﬁnanceres (*)
En % del PIB, mitjana
mòbil dels darrers 4
trimestres
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Les factures pendents de pagament són factures emeses a proveïdors i creditors per operacions comercials, prestació de serveis i operacions en comú, però que encara no s’han abonat.
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1 Societat de Respon-

Una anàlisi més acurada per
col·lectius específics assenyala que
les categories que més han contribuït
a augmentar el nombre de procediments concursals a Catalunya arran

sabilitat Limitada

de la crisi han estat les empreses
SRL 1, amb menys de 10 treballadors,
amb un volum de negoci anual inferior a 2 milions d’euros, dedicades a
la construcció i al comerç.

Figura 8.13. Procediments concursals a
Catalunya. Nombre de
deutors concursats i
percentatge
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Els procediments concursals són expedients presentats en els jutjats, pel deutor o creditor, en el cas de
situació d’insolvència de l’empresa o de situació patrimonial d’incapacitat per fer front regularment
a les obligacions contretes pel deutor.

167

9

Factors de la violència
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Ser jove a Espanya no és fàcil. Els joves espanyols fa temps que tenen taxes
d’atur i precarietat laboral altes, diﬁcultats per emancipar-se, per accedir a la
vivenda o per crear una família. A més,
és una situació de desavantatge social
i personal que s’allarga en el temps.
En aquest sentit, la inseguretat i vulnerabilitat que viuen com a col·lectiu
és important. Malgrat aquestes diﬁcultats, Espanya manté una taxa de delinqüència juvenil comparativament moderada i de violència baixa. En canvi,
la sensació d’inseguretat de la població
general és important. En la literatura
especialitzada no hi ha una explicació
clara sobre aquesta aparent contradicció. Manquen més estudis sobre els
factors que fan augmentar o atenuar la
violència juvenil. Aquest article fa una
contribució a aquest debat. Manté que
l’atur i la precarietat laboral dels joves,
per si mateixos, estan poc associats a
les conductes violentes. Més aviat la
combinació de l’exclusió laboral amb
una desvinculació escolar i, sobretot,
de la família és la que suposa un risc.
En aquest sentit s‘apunta, per a properes recerques, la hipòtesi que la violència juvenil és moderada a Espanya
pel fet que la família juga també un rol
de contenció mitjançant el seu suport

La violència juvenil és
moderada a Espanya
perquè la família juga un
rol de contenció amb el
seu suport econòmic i la
creació d’estructures de
cohesió social

econòmic i la creació d’estructures de
cohesió social.

9.1. Teories sobre
la violència juvenil
La literatura sociològica i criminològica mostra com l’edat és un factor associat a certes conductes violentes. També està associada amb comportaments
com ara la delinqüència de carrer, el
vandalisme, la conducció de risc i el
consum d’alcohol o d’altres drogues.
De fet, aquestes conductes estan relacionades entre si (DONOVAN i JESSOR,
1985). Com a regla general, aquestes
pràctiques augmenten amb l’entrada
en l’adolescència i es redueixen amb
l’arribada d’edats adultes. També hi
ha una evidència àmplia que són els
joves mateixos les víctimes principals
d’aquests fets. En aquesta literatura
es troben diferents explicacions sobre
aquesta vinculació.
Diversos estudis comparatius troben
una associació entre els nivells de desigualtat social i de violència (WILSEN;
DE GRAAF i WITTEBROOD, 2003). Les
pressions econòmiques i la frustració
d’una vida de desavantatges i pobresa
portarien a un ambient familiar conﬂictiu, irritable i inconsistent en la relació
amb els ﬁlls (JAMES, 1995). Aquest
plantejament entronca amb les teories
de la tensió social (strain theories) que
assenyalen que la distància entre els recursos disponibles i els objectius socials
com ara el consum o l’èxit econòmic
porten als joves a la recerca de vies alternatives per assolir aquests objectius.
Segons aquesta visió, els joves amb
menys qualiﬁcacions educatives i pro-
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1 Una de les conclusions

centrals d’aquestes teories és que una relació
adequada pares-ﬁll/a
és un factor protector
davant de conductes indesitjables. Els estudis
identiﬁquen dos paràmetres clau en aquesta
relació: el nivell de suport, i el de control positiu dels pares vers els
ﬁlls. El suport o recolzament té a veure amb
felicitar, animar o donar
afecte. També està relacionat amb l’acceptació
del ﬁll, la cohesió familiar i, sobretot, amb
la comunicació oberta
amb ell. Aquest suport,
a més, vincula els joves a les institucions
socials principals i a
l’autocontrol. Control
són totes les accions
dels pares adreçades a
fer que el ﬁll es comporti d’una manera acceptable per a ells. Un control positiu és el basat
en l’acceptació de les
normes i la supervisió
de conductes (deures
escolars,
activitats
d’oci...) (ROLLINS, B.C.
i THOMAS, D.L., 1979).
Hi ha evidències que
unes relacions familiars
adequades milloren les
conductes en diverses
àrees, molt particularment en el terreny de
les addiccions a drogues i de les conductes
delictives dels ﬁlls (TORRENTE, D., 2011).

fessionals serien els més predisposats a
fer servir mètodes violents. L’augment
de la contractació temporal entre els joves i la feminització del mercat laboral
posen encara més pressió en un context
de creixent polarització econòmica i limitació de la despesa pública en programes socials. Alguns estudis, ﬁns i
tot, vinculen els salaris baixos dels joves
en el sector serveis a la probabilitat de
conductes violentes (BELLAIR, P.; ROSCIGNO, V.J. i MCNULTY, T.L., 2003). La
conseqüència de tot això és la d’un jove
cada vegada més dependent econòmicament i a qui se li treu capacitat de
prendre responsabilitats (PFEIFFER,
C., 1998). Aquesta situació fa que es
concentrin en determinades àrees deprimides gran quantitat de joves en
risc. A Europa es produeix, a més, un
increment de la immigració que porta
a una proporció més gran de persones
joves i pobres. Els immigrants no cauen
en la violència i el delicte immediatament quan arriben, sinó que, més aviat,
en alguns casos ho fan els seus ﬁlls que
ja se senten nacionals i veuen com les
seves expectatives de millora no s’han
assolit per manca d’educació, qualiﬁcació i oportunitats laborals (TONRY, M.,
1997).
James Q. Wilson i Richard J. Herrnstein (1985) sostenen que la violència i
el delicte juvenil es deu a un cert afebliment en la inﬂuència de les institucions de control social. Amb l’entrada
en l’adolescència, de mica en mica, la
inﬂuència dels pares va disminuint.
D’altra banda, si es retarda l’entrada
en el mercat laboral, el buit de control augmenta. Segons aquest model,
com menys oportunitats laborals hi ha,

més delinqüència juvenil cal esperar.
De manera semblant, la teoria dels lligams socials (HIRSCHI, T., 1969) sosté que la manca de vinculació social i
institucional d’alguns joves facilita les
conductes desordenades. Les teories
de l’aprenentatge o l’associació diferencial documenten de diferent manera
que els grups d’iguals tenen un efecte important en el consum d’alcohol,
drogues i, també, en la delinqüència
(REIFMAN, A. [et al.], 1998; ELLIOTT,
D.S.; HUIZINGA, D. i AGETON, S.S.,
1985). La gran importància que té el
grup en l’adolescència i primera joventut ho explicaria. Però també els pares
són un grup de referència i les relacions
amb ells és important (BARNES, G.M.
[et al.], 2006).1 Hi ha evidències que
quan la inﬂuència negativa dels amics
es combina amb una supervisió paterna baixa, el risc de conductes desviades
augmenta (REIFMAN, A. [et al.], 1998).
Les teories de la desorganització social
subratllen la importància tant de les
condicions materials de l’entorn comunitari on es mou el jove (barri, família,
escola, grups socials), com del tipus de
relacions que es donen en aquests entorns i la cohesió social que hi ha (KUBRIN, C.E. i WEITZER, R., 2003). Hi
ha desorganització social quan, en una
població que experimenta incerteses
socioeconòmiques, es dóna un dèﬁcit
de cohesió social en l’entorn local i una
debilitat en les relacions veïnals.
Segons l’informe de l’Observatori
Europeu de les Drogues i les Toxicomanies
(centre internacionalment conegut
com a European Monitoring Centre for
Drugs and Drug Addiction, EMCDDA)
del 2009, Espanya és el país d’Europa
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amb una taxa de prevalença més alta de
consum de cocaïna i cànnabis (EMCDDA,
2010). S’ha escrit molt sobre el vincle
entre el consum de drogues i alcohol i
la delinqüència i la violència. La majoria
del consum actual està vinculat a l’oci.
Els estudis tendeixen a assenyalar que,
més que una relació causal droga-delicte,
el consum de drogues i la comissió de
delictes poden tenir causes comunes
(PUDNEY, S., 2002). D’altra banda, Jan
Van Dijk (VAN DIJK, J., 2006) troba una
associació important entre la presència
de drogues als veïnats i la por a la
delinqüència.
Altres tipus d’estudis assenyalen
que, més que un gran augment en la
delinqüència juvenil, es produeix una
creixent criminalització del jove. El
sentiment d’inseguretat ciutadana i
de por a la delinqüència, sumat a una
preocupació creixent per l’incivisme,
alimenten polítiques que han estès el
catàleg de conductes punibles, que
donen més poders a la policia i que
endureixen les sancions. Tot això
passa al mateix temps que minva el
protagonisme de les polítiques socials
i educatives adreçades al jove (TONRY,
M., 2004). De fet, el nivell de despesa
social té un efecte també en la percepció
de seguretat. Fenòmens com l’amenaça
del terrorisme global han legitimat
la necessitat d’aquestes polítiques
(WALTER, M., 1999). Però, alhora, el
sentiment d’inseguretat ciutadana té
també una explicació en la incertesa
creixent de la vida de les persones.
Frankling et al. (FRANKLING [et al.],
2008) fan una revisió de la literatura
sobre els factors que expliquen la por al
delicte. Els classiﬁquen en tres grups: els

que tenen a veure amb la vulnerabilitat
socioeconòmica de les persones (solitud,
incerteses econòmiques, desprotecció
social, mala salut, pertinença a minories),
els relacionats amb l’entorn (desordre,
incivisme als carrers) i els relacionats
amb la manca de suport social, i capital
social de les persones. Frankling et al.
(2008) destaquen la importància de
la percepció de desordre, seguit de la
vulnerabilitat social, en la percepció
d’inseguretat ciutadana.

9.2. La situació dels joves a
Espanya
Tenint en compte que una part dels
estudis sobre violència juvenil donen
gran importància a les condicions de
vida dels joves, convé fer-ne un breu
repàs comparatiu. Els joves espanyols
ho passen el doble de malament que
els europeus en el mercat laboral. El
2007, just a l’inici de la crisi econòmica,
el percentatge d’atur juvenil entre els
15 i els 25 anys era del 18,2%. El 2009
ja era del 44,5%. És a dir, 2,3 vegades
més gran que la taxa nacional. Actualment (mitjans del 2011) és del 43,5%.
La taxa d’atur juvenil (de 16 a 24 anys)
és tres punts més alta que la mitjana de
l’Organització per a la Cooperació i el
Desenvolupament Econòmic (OCDE).
I, en concret, les noies espanyoles tenen unes taxes d’atur de les més altes
de l’OCDE. El 2007 la taxa mitjana de
contractes temporals a la Unió Europea
(EU27) era del 14,7%, mentre que a Espanya era del 31,7%. Actualment són el
38%. A més, aquests contractes temporals s’allarguen en el temps força més.
Per què Espanya arrossega un atur juvenil tan alt? Segons l’OCDE, una de les
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2 Es mesuren 12 tipus

de conductes agrupades en delictes contra la
propietat i violència, i
en delictes greus i lleus.
Els delictes greus contra
la propietat són robar
un cotxe, robar quelcom del seu interior i
robar en un domicili o
local. La violència més
seriosa inclou un assalt,
un robatori o una estrebada.
3 La mostra consta de
43.968 casos recollits
en 63 ciutats i 31 països
d’arreu del món. De la
UE participen Àustria,
Bèlgica,
Dinamarca,
Finlàndia, França, Alemanya, Irlanda, Itàlia,
Holanda, Portugal, Espanya i Suècia. De fora
de la UE estan Islàndia,
Noruega i Suïssa. Els
països de l’Est són Xipre, la República Txeca,
Estònia, Hongria, Lituània, Polònia, Eslovènia,
Armènia, Bòsnia i Hercegovina i Rússia.
4 La taxa de prevalença

és el percentatge de població que declara haver comès almenys un
delicte durant l’any de
referència.

raons és que hi ha un mercat dual amb
uns treballadors ﬁxos, protegits per
uns contractes excessivament rígids i,
d’altra banda, un sector de treballadors
amb contractes temporals, subempleats
o sense feina. Segons aquesta institució, la immobilitat dels primers diﬁculta
l’accés a la feina dels segons.
Les diﬁcultats laborals fan que els joves
espanyols deixin la llar familiar tard,
que les dones retardin tenir el seu primer ﬁll (arriba de mitjana als 29,1 anys)
i que, de fet, en tinguin pocs. Tot això
contrasta amb uns valors socials en què
la família encara és important. Aquest
panorama es complica quan s’observa
que la despesa en protecció a les famílies, a la infància i a la joventut a Espanya és comparativament baix. El sistema
educatiu tampoc ajuda massa els joves.
Un de cada quatre joves espanyols no
acaba l’educació secundària obligatòria;
és allò que se’n diu “abandonament escolar”. Tenint en compte que el mercat
laboral és cada dia més competitiu i les
diﬁcultats del cas espanyol, aquestes
persones tenen més risc d’engrossir les
xifres de l’atur juvenil.

9.3. Violència i delinqüència
juvenil comparades
En general, Espanya és un país comparativament segur. Ho és tant si es mesura
amb dades policials com amb enquestes
de victimització o d’autoinformes (selfreport surveys). Segons l’Enquesta de Victimització Internacional (en anglès ICVS,
International Crime Victims Survey), Espanya, si es compara amb la Unió Europea, és més segura, menys violenta, més
temorosa, més tolerant, menys punitiva i

conﬁa menys en la policia (TORRENTE,
D., 2010). Els nivells de seguretat estan,
ﬁns i tot, per sobre dels que li correspondrien en funció del seu percentatge
de població urbana. En el seu perﬁl delictiu destaquen els delictes vinculats a
l’automòbil (subtracció d’objectes, robatoris, vandalisme) i robatoris en general,
però hi ha menys entrades a domicilis i
menys violència. És a dir, són fets relativament poc greus. En canvi, és un país
que té un nivell d’inseguretat percebuda
comparativament alt i superior al que,
raonablement, hauria de tenir segons el
seu nivell de delinqüència (VAN DIJK, J.,
2006).
Les enquestes d’autoinforme o d’autoinculpació es consideren la font de dades més ﬁables per estudiar la violència juvenil (FERNÁNDEZ, E. [et al.],
2009). L’enquesta comparativa més important feta mai, el Second International Self-report Delinquency Study (ISRD
2), dibuixa un panorama també favorable per a Espanya. Aquest estudi es
va fer entre ﬁnals del 2005 i principis
del 2007 i compara els nivells de delinqüència que declaren els joves d’entre
12 i 15 anys.2 S’estudien 15 països de
l’Europa occidental (12 són de la UE) i
10 de l’Est.3 Els resultats mostren que,
en general, els països de l’Europa continental i els anglosaxons tenen taxes de
prevalença en violència i delinqüència
superiors als de l’Europa del Nord, els
mediterranis i de l’Est.4 Respecte a la
delinqüència, les taxes de prevalença
més altes es troben a ciutats de països
anglosaxons (29,6%), malgrat que hi
ha diferències importants entre ells.
La mitjana a l’Europa continental és de
26,3% (Holanda i Alemanya tenen un
29,3% i un 29,0%, respectivament).
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Els països de l’Europa
continental i els
anglosaxons tenen taxes
de prevalença en violència
i delinqüència superiors
als de l’Europa del Nord,
els mediterranis i de l’Est
Els països nòrdics tenen una mitjana de
20,8% (que varia molt entre Dinamarca amb 26,5% i Noruega amb 16,6%),
semblant a la taxa de 20,6% dels antics
països socialistes de l’Europa de l’Est.
Les taxes més baixes es troben als països mediterranis (18,7% de mitjana):
Itàlia és la més alta (25,6%) i Portugal
la més baixa (14,5%). Espanya està a
un nivell del 21%. Pel que fa a la violència més seriosa, Espanya es troba en un
2,2%. Irlanda, els Estats Units, Alemanya i Holanda estan al capdamunt (entre
el 6% i el 8%) i els antics països comunistes són els més baixos (entre l’1,5%
i el 3%). Els països mediterranis i nòrdics estan en una posició intermèdia.
Sembla que la prosperitat econòmica,
l’estructura d’oportunitats i un control
social informal limitat explicarien les
taxes més altes de delinqüència en els
països anglosaxons i europeus continentals per comparació als de l’Europa
de l’Est (ENZMANN, D. [et al.], 2010;
JUNGER-TAS, J. [et al.], 2010).
Respecte a l’evolució de les xifres, un estudi ja clàssic basat en estadístiques oﬁcials defensa la idea que la delinqüència juvenil, tant la lleu com la més greu
i violenta, va créixer força entre mitjans
del anys 80 i principis del 90. En alguns

països, l’increment va ser superior al
50% (PFEIFFER, C., 1998). En canvi, la
comparació entre els resultats del primer i segon International Self-report Delinquency Study (ISRD 1 i ISRD 2) ofereix un panorama de relativa contenció
a Europa i també a Espanya. La taula
9.1 mostra que els indicadors espanyols
del 1996 i 2006, tant pel que fa a conductes delictives comeses al llarg de la
vida, com durant l’any passat, baixen.
Ho fan especialment les conductes més
violentes. Hi ha també evidències que la
violència a l’escola ha baixat. Un estudi
publicat pel Defensor del Poble compara els nivells entre el 1999 i el 2006;
i troba disminucions signiﬁcatives en
totes les conductes (DEL BARRIO, C.
i MARTÍN, E., 2000; DEFENSOR DEL
POBLE, 2007). En canvi, altres autors
assenyalen que malgrat que, en termes
comparatius, la violència a les escoles
espanyoles no és molt alta, hi ha evidències que està augmentant (SERRANO, A. i IBORRA, I., 2005).

9.3.1. Objectius i metodologia
Les evidències analitzades mostren
com els països mediterranis tendeixen
a tenir taxes de violència i delinqüència
juvenil moderada. En canvi, aquest fet
no encaixa amb una part de la teoria
que apunta la desigualtat i la precarietat laboral com a elements associats a
la violència. L’objectiu d’aquest article
és identiﬁcar alguns factors que expliquen les conductes violentes dels joves
espanyols. Es vol comparar la importància que tenen els indicadors sociolaborals respecte a d’altres més culturals. La
hipòtesi és que l’associació entre atur i
precarietat laboral dels joves i partici-
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Figura 9.1.
Prevalença de
conductes juvenils a
Espanya (1996 i 2006)

Alguna vegada
Delictes

Font: FERNÁNDEZ, E.
[et. al.]: “Evolución
y tendencias de la
delincuencia juvenil
en España” (2009).
Revista Española
de Investigación
Criminológica,
7. [http://www.
criminologia.net/
pdf/reic/ano7-2009/
a72009art8.pdf]

Contra la
propietat
Violència
contra les
persones
Conductes
vandàliques

L’any passat

ISRD 1

ISRD 2
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Variació

1996

2006

Variació

38,1

29,3

-23

13,6

12,7

-7

37,4

29,8

-20

22,9

14,2

-38

67,7

45,5

-33

38,8

24,7

-36

pació en actes de violència no és molt
alta.
Com ja s’ha vist, el terme violència juvenil és un concepte ampli que s’utilitza
amb signiﬁcats diversos en la literatura especialitzada. Es fan servir diferents deﬁnicions i punts de partida
per recollir-ne dades o analitzar-les. A
vegades inclou les agressions físiques
més o menys greus; en altres ocasions,
s’amplia l’abast amb qüestions més psicològiques, s’inclouen delictes, o s’estén
el terme a conductes antisocials o, senzillament, reprovables. La majoria de
la literatura parla d’agressions físiques,
però la tendència és incorporar sovint
conductes antisocials (FITZGERALD,
M.; STEVENS, A. i HALE, C., 2004).
També hi ha diferències en les edats estudiades. Normalment l’etapa “juvenil”
es considera ﬁns als 18 anys, però hi ha
estudis que l’allarguen. Aquest estudi
parteix d’un espectre ampli de conductes i edats. Cobreix des de l’adolescència
ﬁns a l’entrada a l’edat adulta (15-29
anys). Això permet veure millor l’efecte
de la situació laboral. Els indicadors de
violència que s’utilitzen es refereixen
a situacions quotidianes que es poden

produir a l’entorn familiar, escolar i
d’amics dels joves. Això permet comparar àmbits i agressivitats diferents.
Les dades s’obtenen de l’estudi Sondeo sobre la juventud en España 2008
(tercera oleada) realitzat pel Centre
d’Investigacions Sociològiques (CIS). La
mostra d’àmbit estatal són 1.441 casos
que cobreixen joves de 178 municipis i
46 províncies. Les entrevistes es fan cara
a cara en el domicili de la persona enquestada. L’error mostral és de ±2,6%,
amb un nivell de conﬁança del 95,5%.
La taula 9.2 mostra les diferències de
conductes violentes per gènere i edat.
En general, l’home cau més en pràctiques agressives i, en particular, la seva
violència es produeix més en relacions
i àmbits públics. En canvi, els conﬂictes
de la dona es donen més en les relacions
més personals o quotidianes, principalment amb la parella i els pares. En cap
cas aquesta supera les xifres del baró.
Respecte a l’edat, s’observa que, en general, hi ha una lleugera tendència cap a
la disminució de la violència amb el pas
dels anys. L’entrada a la vintena d’anys
deixant enrere la primera joventut marca
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un punt d’inﬂexió. Però aquesta tendència a la davallada varia segons el context violent. Clarament, amb l’entrada
en edats més adultes, baixa el vandalisme, els enfrontaments amb companys i
amb immigrants, i les baralles de grups
o bandes. És a dir, baixa la violència en
contextos públics. En canvi, tendeix a
pujar la violència en àmbits privats com
ara les baralles de parella o amb els pares. Curiosament, les discussions amb
professors tendeixen a mantenir-se. La
tendència decreixent que marca l’edat
es veu remarcada quan s’assumeixen
responsabilitats familiars. La taula 9.3
mostra que totes les formes de violència cauen molt quan la persona deixa de

Conductes violentes

ser soltera i passa a estar casada. Fins i
tot, la violència a la parella es redueix.
Curiosament, l’única categoria que no
baixa en una gran proporció són els enfrontaments amb els pares.
Els valors i els aspectes morals de les
persones sembla que tenen un efecte
en la seva propensió a l’ús de la violència. La taula 9.4 mostra la relació entre
pràctiques violentes i creences religioses. Es pot observar que les persones
que es declaren catòliques o creients
d’una altra religió tendeixen a tenir, en
general, menys conductes violentes. En
particular, els catòlics practicants eviten
de manera molt signiﬁcativa la violència

Gènere

Figura 9.2.
Conductes
violentes dels joves
espanyols segons el
gènere i l’edat (en
percentatges)

Edat (en anys)

Home Dona

Total

de 15 a 19

de 20 a 24

de 25 a 29

Total

Trencar mobiliari urbà o altres
objectes

19,5

4,2

12,2

13,8

12,3

11,1

12,2

Enfrontaments violents amb
amics o companys d’estudis o
feina

26,4

11

19

22,8

18,3

17,1

19

Enfrontaments amb professors/es

9

6,5

7,8

9,5

6,9

7,4

7,8

Enfrontaments violents amb la
parella o promès/a

4

4,2

4,1

2,4

4,7

4,7

4,1

Enfrontaments violents amb els
pares

6,3

4,6

5,5

4,8

5,4

6

5,5

Enfrontaments violents entre
colles juvenils o rivals esportius

21,2

6,8

14,3

17,8

12,8

13,3

14,3

Enfrontaments amb immigrants

6,5

2,7

4,7

5,9

4,7

3,9

4,7

(376)

(465)

(594)

(1.435)

N (casos)

(744)

(691) (1.435)

Font: CENTRE
D’INVESTIGACIONS
SOCIOLÒGIQUES:
Sondeo sobre la
juventud en España
2008 (III). Estudio
núm. 2774. Madrid:
Centre d’Investigacions
Sociològiques.
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Figura 9.3.
Conductes violentes
dels joves espanyols
segons el seu estat civil.
(en percentatges)

Conductes violentes

Solter Casat Separat

Divorciat

Total

Trencar mobiliari urbà o altres objectes

13,3

5

-

-

12,2

Enfrontaments violents amb amics o companys
d’estudis o feina

19,5

14,9

(2)

(1)

19

Enfrontaments amb professors/es

8

6,1

(1)

-

7,8

Enfrontaments violents amb la parella o promès/a

4,1

2,2

(3)

(1)

4,1

Enfrontaments violents amb els pares

5,6

5

-

-

5,5

Enfrontaments violents entre colles juvenils o rivals
esportius

15,1

8,8

(1)

-

14,3

Enfrontaments amb immigrants

5,1

1,1

(2)

-

4,7

(1.244)

(181)

(6)

(4)

(1.435)

N (casos)

Les respostes són d’opció múltiple; per això els percentatges no sumen 100%.
Font: CENTRE
D’INVESTIGACIONS
SOCIOLÒGIQUES:
Sondeo sobre la
juventud en España
2008 (III). Estudio
núm. 2774. Madrid:
Centre d’Investigacions
Sociològiques.

en àmbits públics. Però no eviten del tot
els conﬂictes de parella i amb els pares.
Els catòlics no practicants tenen unes
taxes de violència en els àmbits públics
més altes que els practicants, però similars en els àmbits privats. Els creients
d’altres religions tenen un perﬁl moderat, però no eviten ni els enfrontaments
amb companys ni en el si de colles o
bandes juvenils. No creients, indiferents
i ateus tenen un perﬁl de violència més
alt, en particular pel que fa a baralles
entre colles. Malgrat tot, no creients
i ateus són els col·lectius amb menys
incidència de violència de parella i enfrontaments amb immigrants (en el cas
dels primers). Es pot concloure, per
tant, que els valors religiosos, en particular si s’és practicant, estan associats
amb una violència menor en els diferents àmbits. Això reforça la idea que la
transmissió de valors és important per
prevenir pràctiques violentes.

La importància del sistema de creences
i valors en la violència juvenil també
queda palesa quan s’analitza la ideologia política (taula 9.5). En general, els
extremismes polítics es relacionen amb
conductes violentes, particularment en
espais i situacions públiques. L’extrema
dreta és més agressiva en entorns amb
bandes juvenils, companys, i en la relació
amb els pares. L’extrema esquerra ho és
més en els temes de vandalisme, i amb els
professors. Per contra, les posicions centristes són les que menys violència porten associada. Les posicions d’esquerra i
dreta tenen nivells de conductes similars
entre si, malgrat que aquesta última és
una mica més agressiva.
L’escola i l’educació a Espanya, agafades en el seu conjunt, no sembla que
juguin un paper actiu de contenció
important de la violència (taula 9.6).
Almenys no es pot dir que ho facin res-
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Figura 9.4.
Conductes violentes
dels joves espanyols
segons la seva
religiositat (en
percentatges)

Catòlic
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No
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Total

Trencar mobiliari urbà o altres
objectes

5,5

10,1

6,1

15,9

15,2

28,3

11,9

Enfrontaments violents amb
amics o companys d’estudis o
feina

12,3

18,9

21,2

20,3

21,2

21,7

19

Enfrontaments amb
professors/es

5,5

7,3

7,1

9,9

8,3

8,6

7,6

Enfrontaments violents amb la
parella o promès/a

4,8

3,3

5,1

2,7

9,9

2,8

4,1

Enfrontaments violents amb
els pares

5,5

5,1

7,1

5

6,8

6,6

5,5

Enfrontaments violents entre
colles juvenils o rivals esportius

6,2

13,4

15,2

15,9

19,7

20,8

14,2

Enfrontaments amb
immigrants

2,7

3,9

7,1

3,9

6,8

8,6

4,6

(146)

(751)

(99)

(180)

(132)

(105)

(1.413)

Conductes violentes

N (casos)

Les respostes són d’opció múltiple; per això els percentatges no sumen 100%.

pecte a la violència interna entre companys d’aula (la més alta en totes les
titulacions), ni prevenir-la en les primeres etapes (primària i secundària).
Hi ha una relació entre nivell educatiu
i reducció de l’agressivitat. Però aquesta sembla més un efecte de l’edat que
no pas del fet educatiu. Això explicaria també que només en el nivell més
alt del sistema, entre els llicenciats, es
pot parlar d’una reducció important en
la conﬂictivitat violenta en la majoria
d’àmbits, llevat dels enfrontaments
amb professors. Malgrat que l’escola és
un escenari per a un tipus de violència
interna que no aconsegueix evitar del
tot, ofereix un espai institucionalitzat
de control que, potser, la manté dins

d’uns límits i treu oportunitats per a
conductes més incontrolades de carrer.
En aquest sentit, el sistema educatiu
jugaria un rol indirecte en la prevenció
general de la violència.
La taula 6.7 presenta la relació entre la
situació d’activitat del jove i els nivells
de violència. Les dades mostren que
els joves que han treballat abans i ara
estan a l’atur són els que mostren les
actituds més violentes. A més, aquesta
agressivitat es projecta en tots els àmbits.
Sembla que la frustració de quedar
fora del mercat laboral (i, en molt
casos, també de l’ambient acadèmic)
s’associa amb més facilitat amb aquests
comportaments. Al contrari, els joves
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Els joves que han treballat
abans i ara estan a l’atur són
els que mostren les actituds
més violentes

Figura 9.5.
Conductes violentes
dels joves espanyols
segons la seva
ideologia política (en
percentatges)

que treballen i estudien són els que
presenten les millors conductes en
gairebé tots els àmbits. També són els que
tenen major temps ocupat. En canvi, no
hi ha grans diferències en el perﬁl de les
persones que només treballen o només
estudien. Les persones que busquen
la seva primera feina estarien en una
situació intermèdia, malgrat que no es
pot aﬁrmar amb rotunditat ja que el
nombre de casos no és prou signiﬁcatiu.

Esquerra

Centre

Dreta

Dreta
extrema

Total

Trencar mobiliari urbà o altres objectes 16,3

14,3

10,5

14,5

8

12,7

Enfrontaments violents amb amics o
companys d’estudis o feina

17,5

17,3

18,9

19,8

24

18,5

Enfrontaments amb professors/es

12,5

7,5

5,5

9,4

8,3

7,3

Enfrontaments violents amb la parella
3,8
o promès/a

3,9

3,6

3,4

4

3,7

Enfrontaments violents amb els pares

7,5

5,1

4,3

6

12

5,2

Enfrontaments violents entre colles
juvenils o rivals esportius

16,5

15,5

13,4

17,9

28

15,3

Enfrontaments amb immigrants

5,1

5,7

4,3

6

4

5

N (casos)

(79)

(335)

(419)

(117)

(25)

(975)

Conductes violentes

Esquerra
extrema

La conclusió que s’extreu d’aquestes
xifres és que, en general, les diferències
d’activitat no marquen grans diferències
en violència. Únicament marquen una
distància clara els aturats juvenils que ja
han treballat abans (i que potser tenen
més obligacions i menys protecció del
paraigua familiar). Una segona conclusió
és que mantenir el temps ocupat (ja sigui
treballant o estudiant) té un cert efecte
de contenció. Per acabar d’aprofundir
en el binomi violència-desigualtat, la
taula 9.8 intenta trobar alguna relació
entre els nivells de violència i la situació
laboral de les persones que treballen. La
conclusió és que les persones que tenen
contractes eventuals tendeixen a tenir
una mica més de conductes violentes
que els treballadors ﬁxos. La diferència

Les respostes són d’opció múltiple; per això els percentatges no sumen 100%.
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no és molt important i, segurament,
intervenen altres factors com l’edat o
la qualiﬁcació. Malgrat que és un factor
que cal tenir en compte, no sembla que
la precarietat dels joves estigui associada
amb nivells diferenciats d’agressivitat.
Un darrer factor que cal prendre
en consideració en l’estudi de la
violència és que aquesta apareix més

Conductes
violentes

en contextos violents. Els agressors
juvenils són, alhora, víctimes. Aquesta
dualitat és un fet ben demostrat en la
literatura (ELZO, J. [et al.], 2000). La
taula 9.9 mostra la relació que hi ha
entre les conductes violentes dels joves
espanyols i, alhora, el seu rol com
a víctimes d’aquestes. Hi ha formes
de violència juvenil que s’expliquen
més pel fet d’haver experimentat

Ed.
ESO o
Formació Batxiprimària Batxiller
Prof. grau llerat
elemental mitjà

Figura 9.6.
Conductes violentes
dels joves espanyols
segons el seu
nivell educatiu (en
percentatges)

Formació Arquitecte Llicen- Estudis
Prof. grau o Enginyer ciat
de postsuperior tècnic
grau

Total

Trencar mobiliari
urbà o altres
objectes

14,7

12,7

15

9,4

13,2

25

7,6

(1)

12,4

Enfrontaments
violents
amb amics
o companys
d’estudis o feina

28,4

22,4

22,6

13,9

14,6

25

11,4

(1)

19,8

Enfrontaments
amb professors/es

12,2

8,3

8,3

4,2

6,9

5

10,1

(1)

7,9

Enfrontaments
violents amb
la parella o
promès/a

5,1

3,9

6

3,1

4,2

5

2,5

(1)

4,2

Enfrontaments
violents amb els
pares

9,6

5,8

8,3

2,4

4,2

5

3,8

(1)

5,6

Enfrontaments
violents entre
colles juvenils o
rivals esportius

16,8

18,1

13,5

12,9

14,6

15

3,8

(1)

14,9

Enfrontaments
amb immigrants

8,7

4,8

3,8

4,5

4,2

5

1,3

(1)

5

(196)

(433)

(133)

(286)

(144)

(20)

(79)

(9)

(1.302)

N (casos)

Les respostes són d’opció múltiple; per això els percentatges no sumen 100%.
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Figura 9.7.
Conductes violentes
dels joves espanyols
segons la seva activitat
(en percentatges)
Està aturat,
Treballa però ha
i estudia treballat
abans

Busca
la seva
primera
feina

Treball
domèstic
no
remunerat

Només
estudia

Només
treballa

Trencar mobiliari urbà o altres
objectes

12,8

10,8

14,3

16,7

15

-

12,2

Enfrontaments violents amb
amics o companys d’estudis o
feina

19,5

20,6

12,6

21,8

15

7,7

19

Enfrontaments amb professors/es

7,9

6,4

6,9

14,1

15

5,1

7,8

Enfrontaments violents amb la
parella o promès/a

1,4

5,6

3,4

7,7

-

2,6

4,1

Enfrontaments violents amb els
pares

4,4

5,7

5,1

9

5

2,6

5,5

Enfrontaments violents entre
colles juvenils o rivals esportius

13,1

14,4

14,9

18,6

10

5,1

14,3

Conductes violentes

Enfrontaments amb immigrants
N (casos)

Total

3,5

3,4

7,4

9

15

-

4,7

(428)

(610)

(175)

(156)

(20)

(39)

(1.435)

Les respostes són d’opció múltiple; per això els percentatges no sumen 100%.
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múltiples violències que no pas per
haver-ne estat víctima d’un tipus
concret. És el cas de les conductes
vandàliques. En els enfrontaments
amb amics passa quelcom semblant,
malgrat que, en aquests casos, sovint
els amics els han victimitzat a ells.
També els enfrontaments entre bandes
tenen una casuística múltiple amb
agressions freqüents per part d’amics i
desconeguts. En canvi, les agressions a
professors es relacionen més amb el fet
d’experimentar abusos d’autoritat de
professors, pares i, ﬁns i tot, policies
o vigilants. La violència cap als pares
es relaciona amb la violència física per
part d’aquests, però, sobretot, amb la
psicològica. Les situacions amb la parella
queden més acotades en aquest àmbit i
només hi ha una mica de relació amb el

fet d’haver patit violència psicològica
per part dels pares. Curiosament, els
enfrontaments amb immigrants són
els fets que menys connecten amb
situacions de victimització prèvies que
hagi experimentat el jove agressor.
Com es pot veure a la taula, hi ha molt
matisos, però cal extreure la conclusió
que un entorn agressiu predisposa
conductes agressives.

9.4. Conclusions
El cas espanyol té un gran interès
des del punt de vista de l’anàlisi dels
factors que poden ajudar a contenir la
violència juvenil. Espanya, malgrat la
situació difícil que viuen els joves i del
que prediuen algunes teories, manté
nivells de violència i delinqüència
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comparativament moderats. Aquest
estudi intenta identiﬁcar els factors
que inﬂueixen en la violència juvenil i
ajuden a explicar aquesta situació. Els
resultats conﬁrmen que l’edat i el gènere
són elements signiﬁcatius, no solament
pel volum de violència, sinó també per
l’àmbit en què aquesta es produeix. Amb
els anys decreix la violència en escenaris
públics, però creix en els privats. L’estudi
mostra com factors determinats com les
creences religioses i ideologies polítiques
tenen la seva importància com a factors
explicatius. La pràctica religiosa activa,
en particular la cristiana, i la moderació
d’ideologia política estan associades

Conductes violentes

a una menor propensió a l’ús de la
violència. Aquests resultats subratllen
que els valors i els aspectes morals
tenen la seva importància. Malgrat tot,
ni els nivells de pràctica religiosa ni la
distribució de les postures ideològiques
poden explicar la moderació en les seves
taxes de violència a Espanya.
Les dades analitzades mostren una connexió feble entre la situació d’activitat
laboral dels joves i els nivells de delinqüència. En general, no hi ha grans diferències ni entre els nivells d’estabilitat
laboral, ni entre les diferents situacions
d’activitat. Una excepció signiﬁcativa

Figura 9.8.
Conductes violentes
dels joves espanyols
segons la seva
posició laboral (en
percentatges)

Treballador
ﬁx

Treballador
eventual o
interí

Empresari o
professional
amb assalariats

Professional o treballador autònom
(sense assalariats)

Ajuda familiar
(sense remuneració
reglamentada)

Total

Trencar mobiliari urbà o
altres objectes

11,9

12,6

(2)

14,9

(1)

12,2

Enfrontaments violents
amb amics o companys
d’estudis o feina

18,7

20

(2)

17

(3)

19

Enfrontaments amb professors/es

7,4

8,8

-

4,3

-

7,8

4

7,1

-

4,3

-

4,1

Enfrontaments violents
amb els pares

4,7

7,7

-

(2)

5,5

Enfrontaments violents
entre colles juvenils o rivals
esportius

14,9

14,7

(2)

19,1

(4)

14,3

Enfrontaments amb immigrants

4

6,1

-

2,1

(2)

4,7

(378)

(491)

(11)

(47)

(8)

(1.435)

Enfrontaments violents
amb la parella o promès/a

N (casos)

Les respostes són d’opció múltiple; per això els percentatges no sumen 100%.
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43,9

15,4

12,7

13,8

29,6

11,6

(251)

Enfrontaments violents amb amics o
companys d’estudis
o feina

Enfrontaments amb
professors/es

Enfrontaments violents amb la parella
o promès/a

Enfrontaments violents amb els pares

Enfrontaments
violents entre colles
juvenils, o rivals
esportius

Enfrontaments amb
immigrants

N (casos)

(1.180)

3,1

11,1

3,6

2,3

6,1

13,5

9,6

no

(149)

14,1

42

20,8

18,7

22

60,4

32,7

sí

(1284)

3,6

11,1

3,7

2,4

6,1

14,2

9,8

no

Agressió
física per
amics

(96)

11,5

29,2

18,8

14,6

31,3

41,7

30,2

sí

(1.335)

4,2

13,3

4,6

3,4

6,1

17,4

10,8

no

Agressió
física per
professor

(109)

9,2

30,3

36,7

16,8

24,8

42,2

31,2

sí

(1.319)

4,3

13

2,9

3,1

6,4

17

10,7

no

Agressió
física pels
pares

(97)

17,5

41,2

28,9

16,5

33

48,5

35,1

sí

(1.335)

3,7

12,4

3,8

3,2

6

16,9

10,5

no

Agressió
física per
un policia o
vigilant

Les respostes són d’opció múltiple; per això els percentatges no sumen 100%.

24,5

sí

Agressió
física per
companys
d’escola o
feina

Tipus de violència soferta:

Trencar mobiliari
urbà o altres objectes

Conductes violentes
comeses:

violentes declarades pels
joves espanyols segons el
tipus de violència soferta (en
percentatges)
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sí
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4,4
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4,3
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7,6

18

11,6

no
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física per la
parella

(21)

19

33,3

33,3

33,3

4,8

42,9

33,3

sí

(1.411)

4,5
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5,1

3,7

7,9

18,7

11,8

no

Forçat a fer
una practica
sexual

(211)

12,3

36,8

12,3

11,3

17,9

35,8

27,4

sí

(1.224)

3,3

10,4

4,3

2,9

6

16,1

9,5

no

Agressió física per un
desconegut

(70)

5,7

25,7
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25,7

30

42,9

30
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(1.365)

4,6

13,7

3,2

3

6,7

17,8

11,2

no

Maltracte
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o psicològic
pels pares

(63)

12,7

30,6

30,2

47,6
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39,7

25,4

sí

(1.370)

4,3

13,5

4,4

2,1

7,4

18

11,5

no

Maltracte
emocional
o psicològic per la
parella

(212)

11,3

28,2

15,6

14,6

16,9

39,2

21,6

sí
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3,5
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10,5

no

Maltracte
emocional
o psicològic per
altres
persones
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és que hi ha una associació més marcada entre persones que van treballar
abans però que ara estan aturades. Segurament es tracta, en molts casos, de
persones que han deixat l’escola, s’han
distanciat dels pares i tenen ja certes
obligacions econòmiques o familiars. En
un mercat laboral dual com l’espanyol,
amb taxes altes d’atur, temporalitat,
baixos salaris i poca despesa social, la
combinació d’exclusió laboral i manca
de suport institucional crea situacions
de risc. Cal investigar més aquesta combinació de circumstàncies i també quin
és el perﬁl d’aquestes persones. S’ha
de veure millor si cal atribuir aquesta
major predisposició a la violència a un
sentiment més elevat de frustració o a
una pressió més forta per les possibles
responsabilitats. Un altre factor que
s’extreu de les dades és que la violència
aﬂora més ràpidament en un context de
violència. El deteriorament d’una situació pot portar a un increment ràpid de
pràctiques violentes. Això fa pensar en
la importància clau que té el fet de no
deixar que les situacions es deteriorin
o, a la inversa, mantenir espais sense
violència és una bona manera de prevenir-la.
Una hipòtesi que cal explorar, i que seria coherent amb les troballes presentades aquí, és que la família a Espanya (i
potser a altres països mediterranis) juga
un paper important en la prevenció de
la delinqüència i la violència. Ho ha fet
donant protecció econòmica i, alhora,
creant cohesió social. Això explicaria
per què la violència entre els aturats
o, ﬁns i tot, entre els estudiants no és
particularment alta. Aquesta protecció
hauria contingut la caiguda de molts jo-

ves espanyols en pràctiques violentes. Si
aquesta hipòtesi es conﬁrma, també es
planteja la idea consecutiva que aquesta situació no es podrà mantenir com
ﬁns ara. Els models familiars estan canviant ràpidament i la situació de moltes famílies s’està debilitant, tant per
l’evolució del mercat laboral com pels
dèﬁcits de protecció social. Ja es parla
de l’emergència de nous riscos socials
entorn a aquesta situació. Tot això planteja la necessitat de fer més estudis per
tal d’avaluar millor la situació i prendre
les decisions adients.
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Semàfor del risc ambiental
Depuració aigües residuals
Des de l’inici de la política de sanejament a Catalunya, la depuració de les aigües residuals urbanes i
industrials ha experimentat una evolució positiva. Aquesta millora afecta tant al nombre d’estacions
de depuració en funcionament (368 a ﬁnals del 2009) i de la població sanejada, com pel cabal d’aigües
residuals tractat (1.850.704 m3/dia a l’any 2009) la càrrega contaminant abocada pels establiments
industrials i la qualitat de les aigües retornades als ﬂuxos ﬂuvials. Això ha comportat una millora signiﬁcativa la qualitat química i biològica de les aigües dels rius catalans.
Recollida selectiva
Les taxes de recollida selectiva han evolucionat de forma molt positiva durant els darrers anys. En
aquest sentit, han passat del 6,34% de l’any 1998 ﬁns al 40,57 de l’any 2010 (amb un increment del
7,94% respecte a l’any anterior).
Aquesta evolució també s’observa quan s’analitza de forma separada les diverses fraccions de residus
municipals, amb increments superiors al 6% en la majoria d’elles (destaca especialment la fracció
orgànica, amb un augment del 20,35% entre els anys 2009 i 2010, període en el que s’inicia la prestació del servei de recollida selectiva d’aquesta fracció a 98 nous municipis de Catalunya). En canvi,
cal apuntar una disminució superior al 7% en la recollida de piles i d’un 4,56% pel que fa als residus
voluminosos i fusta. En el cas del vidre segueix la disminució iniciada l’any 2009.
Com ja s’apuntava l’any passat, hi ha dos elements que en el futur podran ser susceptibles de generar
un canvi de tendència. En primer lloc, els topalls màxims de la recollida selectiva, és a dir, el marge
que encara pot continuar creixent el volum de residus recollits a través d’aquest sistema, i, en segon
lloc, el possible ús d’altres instruments o sistemes de recollida i tractament de residus sòlids urbans
que permetin assolir de forma més eﬁcient els objectius de valorització establerts per la planiﬁcació
en matèria de residus.
Generació de residus municipals
L’any 2010 es van produir, a Catalunya, 4.192.190 tones de residus municipals, una quantitat lleugerament inferior a la que es va generar l’any anterior (tot i l’increment de població registrat, proper al
0,49%). Aquesta reducció és la tercera consecutiva des de l’any 2008 (després de la punta de generació de residus municipals de l’any 2007, amb 4.307.000 tones).
Pel que fa a la taxa de generació diària de residus municipals per càpita s’observa una estabilització
respecte a anys anteriors: s’ha passat de 1,64kg/habitant/dia al període 2005-2007 a 1,59 kg/habitant/dia a l’any 2008, 1,54 al 2009 i, ﬁnalment 1,53 kg/habitant/dia a l’any 2010.
Com ja s’apuntava l’any passat, els propers anys caldrà estar amatents a l’evolució d’aquestes xifres
per saber si aquesta reducció està motivada per la l’actual conjuntura econòmica (la crisi ha afectat
de forma important la producció i el consum) o bé si obeeix a un canvi de comportament real de la
població catalana.

189

Semàfor del risc

Emissió de gasos amb efecte hivernacle
A l’any 2008 (l’últim any de les quals es tenen dades publicades oﬁcialment) Catalunya va emetre un
tota de 54,27 milions de tones de CO2 equivalent, fet que suposa una reducció del 5% respecte l’any
anterior (58.059 milions de tones de CO2 equivalent). Tot i aquesta lleugera disminució, les emissions
encara són un 35% superiors a les de l’any base (1990) i, per tant, encara estan molt lluny de l’objectiu
de reducció establert pel protocol de Kyoto.
De les emissions corresponents a l’any 2008, el 65% procedeixen dels sectors difusos, tot i que cal
apuntar que tots aquests sectors han experimentat reduccions d’entre el 3% i el 19% en relació a l’any
2007 (excepte el sector del tractament i eliminació de residus).
Aquesta reducció de les emissions pot explicar-se, en bona part, pels efectes de la crisi econòmica
actual (reducció de l’activitat econòmica i de canvis en les pautes de consum i de mobilitat de la població).
Incendis forestals
En els darrers anys s’havia produït una reducció signiﬁcativa en el nombre d’incendis i en la superfície
forestal cremada a Catalunya. Aquesta tendència va variar l’any 2009, quan es va produir un increment signiﬁcatiu tant de nombre d’incendis (746) i d’hectàrees cremades (3.415,76 en total, el valor
més elevat des de l’any 2006, aquest inclòs). A l’any 2010 es va reconduir la tendència, amb una
reducció d’ambdós paràmetres: 475 incendis forestals i 618,13 hectàrees cremades a tot el país.
Pel que fa a l’any 2011, en el període comprès entre l’1 de gener el 28 d’agost (del qual es disposa
de dades oﬁcials) s’han produït un total de 455 incendis forestals, amb un total de 848,82 hectàrees
cremades (superant lleugerament el valor de tot l’any anterior).
Si analitzem els incendis de vegetació (que inclou també la superfície agrícola), durant l’any 2010 se’n
van produir 2.056, mentre que l’any anterior se n’havien produït 2.827. Pel que fa a la superfície la
reducció és molt més signiﬁcativa, passant de 8.829 hectàrees cremades l’any 2009 (5.700 de les quals
en un sol incendi a la població de Donzell d’Urgell) a 715 l’any següent.
Biodiversitat
Catalunya és un territori amb una elevada riquesa en termes de biodiversitat. Hi ha algunes dades que
així ho indiquen: al nostre país s’hi troben el 50% de les espècies conegudes a la península Ibèrica i
més d’un 75% de les espècies europees de la majoria de grups zoològics i el 47% dels hàbitats d’interès
comunitari existents a tota la Unió Europea. No obstant això, no es disposa encara d’una valoració
quantitativa de la biodiversitat a Catalunya, fet que diﬁculta la seva avaluació.
Com ja s’apuntava l’any passat, però, en els darrers anys s’ha produït una transformació important
del territori que ha comportat una pèrdua hàbitats clau per a moltes espècies i una fragmentació del
territori. També s’ha detectat la presència de diverses espècies invasores, tant de fauna com de ﬂora,
que s’estenen amb rapidesa pel territori, entre les quals es pot destacar l’ailant (Ailanthus altissima),
el mosquit tigre asiàtic (Aedes albopictus), el musclo zebra (Dreissena polymorpha) i el cargol poma
(gènere Pomacea).
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Semàfor del risc viari
Estadístiques de sinistralitat
Accidents amb víctimes a la carretera
La xifra d’accidents amb víctimes a la carretera ha pujat en valors absoluts un 5,3% amb relació a
l’any anterior, tot trencant la tendència de 3 anys de descens progressiu i, alhora, mantenint-se encara
lluny dels valors mitjans que es van arribar a produir ﬁns a l’any 2005, quan semblava consolidada
una tendència de disminució gradual que va iniciar-se el 1999 ﬁns a arribar al 2004. Les variacions
percentuals dels indicadors són més expressives i signiﬁcatives, ja que els denominadors també han
presentat variacions en el trànsit i la demograﬁa. Enguany, aquests indicadors no són positius perquè
presenten valors ascendents, tant el de la demograﬁa –que passa a presentar el tercer valor més alt
dels darrers 13 anys– com el relacionat amb els quilòmetres recorreguts –presenta el valor més alt
d’aquests 13 anys.
Morts a 30 dies en accident de trànsit
La xifra de morts total en valors absoluts manté una tendència a la baixa molt positiva que s’ha de
valorar no tan sols pels nivells assolits, sinó per la solidesa de la tendència al llarg dels darrers 11
anys, que garanteixen el compliment de l’objectiu europeu de rebaixar a la meitat la xifra de morts
en accident de trànsit en l’àmbit de la Unió Europea. Els indicadors relatius segons la demograﬁa i el
trànsit total de vehicles marquen encara unes millors tendències de disminució, tenint en compte el
factors socials dels habitants i la demograﬁa, amb valors positius rècord.

Factor humà
Lesivitat dels usuaris de vehicles de dues rodes
Malgrat que Catalunya és la comunitat autònoma de l’Estat en què els motoristes i ciclomotoristes
usen més el casc, preocupa que encara un 21,4% dels usuaris de vehicles de dues rodes morts en accident de trànsit no duien posat el casc. Això repercuteix de manera important, també, en la severitat
de les lesions cerebrals dels lesionats que arriben a l’Institut Guttmann, especialment en homes d’entre
15 i 39 anys. Un 68% d’aquest tipus de lesions es produeixen durant el cap de setmana, amb un percentatge molt important de motoristes (35% de ciclomotoristes i un 8% de quads). La preocupació
s’amplia als riscos d’accidentalitat mortal de conductors de bicicletes en zona urbana.
Mortalitat i accidentalitat dels conductors homes
L’únic grup de risc que ha incrementat la seva implicació en accidents mortals de trànsit el 2010 ha
estat el dels homes d’entre 50 i 69 anys. En recorreguts iguals, els conductors homes s’accidenten i
perden la vida entorn de 2,5 vegades més que les dones. Encara hi ha una altra dada signiﬁcativa: els
homes condueixen a puntes de velocitat de prop de 30 km/h per damunt de les dones. Tanmateix, les
dones vianants atropellades greument en zona urbana presenten xifres inquietants.
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Riscos dels conductors de les furgonetes
Els estudis fets pel Servei Català de Trànsit demostren que, el 2010, l’increment dels accidents de furgonetes ha estat d’un 63,6%, malgrat un marc de reducció general dels morts en accident de trànsit
en vehicles de transport de mercaderies i viatgers. El tacògraf, com a gran eina de control, no és d’ús
obligat en les furgonetes, que cada vegada més s’utilitzen com a mitjà de transport de paqueteria urgent en carretera amb desplaçaments nocturns.

Factor via
Sinistralitat a les autopistes i autovies metropolitanes
Han disminuït els accidents greus a les vies interurbanes de les rodalies de Barcelona amb els diferents i controvertits límits màxims de velocitat establerts, ﬁxos o variables, els quals s’han erigit com
a mesures de gran eﬁcàcia que eduquen l’usuari a l’autocontrol. Les àmplies i contínues discussions
sobre aquesta qüestió en els mitjans de comunicació i l’opinió pública han estat una gran campanya
d’informació i conscienciació.
Accidentalitat amb víctimes a les vies locals
El descens de la mortalitat a la carretera ha estat molt més signiﬁcatiu a les carreteres principals que a
les secundàries. Els espectaculars repunts dels accidents amb víctimes a la carretera es nodreixen especialment dels accidents a les vies locals. La manca de recursos inversors i de crèdits per a l’explotació
i conservació de les xarxes secundàries no ajuden a resoldre el problema.

Factor vehicle
Riscos inherents a l’envelliment del parc de vehicles
La crisi del sector de l’automoció s’ha traduït en uns descensos mantinguts en les xifres de vendes dels
vehicles de turismes, compensats en certa manera per un increment no proporcional de motocicletes
de poca cilindrada i ciclomotors. Un dels aspectes més negatius de la crisi econòmica traduïda en la
reducció de vendes de vehicles particulars és l’allargament de la vida dels vehicles usats i, per tant,
l’envelliment del parc automobilístic; un risc evident que podria progressar paral•lelament al progrés
dels vehicles de lloguer, que sempre tenen el factor de desconeixement o desacoblament del conductor
respecte a un vehicle que no és seu.
Ús i riscos de la bicicleta en l’àmbit urbà
La implantació del Bicing a Barcelona ciutat es consolida amb èxit amb 400 estacions, 6.000 bicicletes,
186.000 abonats i un creixement anual d’un 23% d’usuaris; 35.000 usuaris diaris utilitzen la bicicleta
a l’hivern i 45.000 a l’estiu. Tant és així que ja es comença a implantar a altres municipis catalans. I
aquest procés és coherent amb el primer Pla Estratègic de la Bicicleta 2008-2012 de la Generalitat de
Catalunya, amb bicicletes a l’abast a les parades de transport públic interurbà dins d’un disseny d’una
xarxa bàsica de vies per a ciclistes paral•leles a les carreteres, però segregades d’aquestes, i previ
inventari de camins pròxims recomanats per a les bicicletes amb un horitzó en el qual prevalgui la
seguretat, però que el 2026 englobi una xarxa de 1.200 quilòmetres a tot Catalunya.
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Accés a les noves fonts d’energia
Tots els que promouen per a un futur no llunyà una mobilitat segura però també sostenible posen com
a paradigma el vehicle elèctric, que no solament permetrà entorns urbans més habitables i respirables que obviaran els fums d’escapament dels motors d’explosió i de combustió, sinó que moderarà
d’origen el ritme de la circulació i permetrà sorprenents fórmules de control remot de les velocitats
mitjançant els camps magnètics incidents en les revolucions dels motors elèctrics. La fermesa dels projectes no tenen resposta en els grans productors d’automòbils encara absolutament aferrats al petroli
i derivats.

Aspectes socials
Accidents greus a les nits de cap de setmana
Les policies de trànsit, Mossos d’Esquadra i policies locals, estan fent un gran esforç per reduir els
riscos de la conducció perillosa les nits de cap de setmana amb serveis nocturns que requereixen dedicació i professionalitat. El sempre greu risc latent del trànsit de lleure de les nits de cap de setmana es
refereix a un molt extens col•lectiu de ciutadans, generalment joves, en els quals poden inﬂuir alguns
dels tres factors que de manera més directa afecten el temps de reacció dels conductors: alcohol o
substàncies psicoactives, cansament i velocitat.
L’educació viària a les noves generacions
La reducció de la mortalitat de trànsit d’un 21,4% en el col•lectiu d’usuaris joves que comprèn les
edats d’entre els 15 i els 29 anys és, probablement, la millor dada de seguiment de la seguretat viària
que ens ha aportat el 2010, ja que representa una molt favorable reacció del grup de risc més castigat
històricament pels efectes dels accidentes de trànsit.
Assistència als ferits en accident
La cada vegada més consolidada utilització del 112 com a telèfon d’emergències i la uniﬁcació dels
serveis d’assistència al lloc de l’accident, encapçalats pel SEM (Sistema d’Emergències Mèdiques), és
una ﬁta de gran importància per la qualitat del tractament dels efectes dels accidents de trànsit. Una
bona i professional assistència in situ als accidentats és el millor instrument per rebaixar la severitat
de les conseqüències dels accidents.
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Semàfor del risc laboral
Accidents amb baixa-lleus
-14,9% de variació de l’índex d’incidència 2008-2009
Accidents amb baixa-greus
-22,7% de variació de l’índex d’incidència 2008-2009
Accidents amb baixa-mortals
13,7% de variació de l’índex d’incidència 2008-2009
Malalties professionals
-9,8% de variació de l’índex d’incidència 2008-2009
La idea del semàfor en seguretat i salut és veure l’evolució de l’any en curs a l’Observatori
respecte a l’anterior dels indicadors més ﬁables i representatius que, ara per ara, amb la
informació disponible són els índexs d’incidència. Qualsevol variació en ±5% en els accidents es considera zona ambre. Un augment per sobre d’aquest 5% seria zona vermella,
i qualsevol disminució per sota es considera verda.
Pel que fa a les malalties professionals, qualsevol disminució en el percentatge de variació es considera vermell, perquè és àmpliament acceptat que hi ha una infradeclaració
de les malalties professionals. Alguns estudis xifren que només s’està declarant entre el
10% i el 20% de les que realment hi ha; per tant, qualsevol disminució va en detriment
de l’objectiu de fer aﬂorar les que ara no s’estan comunicant per la via laboral i s’estan
atenent en la xarxa sanitària com a malaltia comuna.
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Semàfor del risc d’inseguretat a la xarxa
Seguretat a la xarxa
El darrer any s’han produït alguns incidents molt greus, que fan dubtar que les pràctiques de seguretat
informàtica a la xarxa siguin suﬁcients. L’atac Stuxnet va comprometre moltes plantes de generació
d’energia nuclear, una infraestructura crítica molt crítica. També hi ha hagut incidents de robatori
d’identitat i de credencials de serveis molt importants per a la societat. Per aquest motiu la sensació
d’inseguretat ha augmentat.
Ordinadors contaminats
La disminució d’infeccions s’ha manifestat en quasi tots els tipus de programes i pràctiques malicioses,
llevat dels cucs (worms) i les botnets (xarxes de programes-robots). Els fabricants de programes malignes semblen haver-se decantat per programes “fantasma” o robots: botnets, que seleccionen els ordinadors als quals s’han de mantenir ocults per robar determinat tipus d’informació, en lloc d’expandir-se
de manera indiscriminada. Això diﬁculta molt el treball dels fabricants d’antivirus, ja que els programes malignes no arriben fàcilment a les seves mans, per poder-los analitzar i anul·lar.
Mesures de seguretat aplicades
El percentatge d’usuaris que ha instal·lat mesures de seguretat ha augmentat lleugerament de manera
general. Es pot destacar l’actualització del SO i els programes anti-spam. De fet, Espanya està entre la
llista de països amb menys percentatge de missatges de spam. Les entitats ﬁnanceres també han estat
aplicant mesures de protecció efectives contra el phishing (suplantació d’identitat).
Pràctiques de seguretat dels usuaris
Els usuaris estan prenent consciència de la necessitat de tenir cura de com tracten els seus ordinadors
i com els protegeixen d’atacs externs o fallides fortuïtes. Les millores més destacables són la sensibilització contra el robatori de credencials (phishing).
Seguretat als telèfons mòbils
Tots els tipus d’incidents de seguretat dels telèfons mòbils han experimentat augments. Els increments
més destacats corresponen als problemes amb aplicacions de terceres parts i la pèrdua de dades
d’usuari. S’han començat a detectar programes malignes que provoquen l’enviament de sms prèmium
i trucades a números 90X cars per cobrar a l’usuari a través de l’operador de telecomunicacions.
Seguretat dels servidors
Al contrari del que succeeix en els ordinadors personals, s’ha detectat un augment relatiu d’atacs a
servidors: denegació de servei, atacs a pàgines web, robatori de dades personals als servidors, etc.
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Semàfor del risc per a la salut
La mortalitat per malalties que tenen possibilitats de tractament i prevenció
Continua baixant la mortalitat general i la deguda a aquelles causes que afecten un nombre important
de persones, de diverses edats però principalment d’edats elevades, com són les malalties isquèmiques
del cor, les malalties cerebrovasculars en els dos sexes, i el càncer de mama en les dones. També es
manté la tendència a la baixa d’altres problemes que afecten la salut, sobretot dels joves, com els accidents de trànsit de vehicles de motor i la incidència dels casos de sida. En conjunt, això ha comportat
que l’esperança de vida de la població, tant en néixer com als 65 anys, continuï augmentant.
L’evolució de la mortalitat per trastorns mentals i les demandes d’atenció sanitària per problemes
relacionats amb el consum de drogues
En algunes patologies, que afecten persones relativament joves i que suposen una càrrega social molt
gran, com són les malalties mentals, no s’acaba de consolidar la tendència a la reducció de la mortalitat i les taxes encara són lluny dels nivells que tenien en els anys noranta, a partir dels quals hi va
haver un important increment. Pel que fa als inicis de tractaments derivats del consum de drogues,
han experimentat un lleuger increment pel conjunt de les substàncies estudiades, i caldrà tenir-ho en
compte per al seguiment en els propers anys, atès que aquest indicador és força sensible a la situació
econòmica i social.
El càncer de pulmó i les demències posen de relleu algunes patologies en les quals encara hi ha molt
per fer
S’observa que la mortalitat per aquestes causes continua augmentant: el càncer de pulmó en les
dones mostra una corba ascendent molt marcada des d’inicis del 2000, cosa que posa de manifest
les conseqüències de la incorporació de les dones al tabaquisme, que ja fa anys que s’evidencia. Així
mateix, la mortalitat per càncer de pulmó en els homes, que tot i mostrar un cert estancament en els
darrers anys, ha augmentat el 2009. També les malalties del sistema nerviós, entre les quals fonamentalment es troben les demències com l’Alzheimer, en els dos sexes, continuen tenint una tendència a
l’augment.
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Semàfor del risc en previsió social
Sistema públic
Esperança de vida
L’evolució de la longevitat, encara que mínima quan s’examinen períodes a curt termini, tendeix a
augmentar.
Els estudis de mortalitat humana s’efectuen periòdicament, però no amb freqüència anual. No obstant
això, un indicador que posa de manifest l’envelliment és la taxa de majors de 65 anys sobre la població
total, que va augmentant.
Edat mitjana de jubilació
S’ha corregit lleugerament, l’any 2010, la tendència a anticipar la jubilació, de manera que l’edat mitjana de jubilació efectiva ha augmentat, encara que continua estant per sota dels 65 anys.
Les mesures anunciades pel Govern per allargar l’edat de jubilació, ja sigui mitjançant el fre a les jubilacions anticipades o per retard de l’edat legal, contribuirien a una millora de l’equilibri del sistema.
Taxa d’atur
Massa elevat i amb un component estructural important, l’atur a Espanya ha experimentat un augment
molt acusat en els últims 3 anys, assolint una població aturada pròxima als 5 milions de ciutadans.
Evolució de la relació entre el conjunt de cotitzacions necessàries per a l’obtenció de les prestacions
Encara no s’han modiﬁcat les fórmules de càlcul de les pensions, de manera que el 2011 continuen
computant per calcular les bases de cotització dels últims 15 anys. No obstant això, la reforma anunciada pel Govern tendeix a una major contributivitat del sistema.
Reducció del superàvit de la Seguretat Social
El superàvit de la Seguretat Social s’ha reduït com a conseqüència de l’increment de les prestacions
per atur.
Això és degut a la reducció del nombre de cotitzants, mentre que el nombre de pensionistes ha continuat augmentant i ho fa també la pensió mitjana.
Amb això, la relació entre cotitzants i pensionistes ha empitjorat.
Congelació de les pensions el 2011
L’aprovació pel Congrés de la congelació de pensions el 2011 estalviarà 1.500 milions a la Seguretat
Social.
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Sistema privat
Evolució de la taxa d’estalvi i del volum d’estalvi ﬁnancer de les famílies destinat a previsió social
complementària
L’estalvi de les famílies ha experimentat un decreixement en els últims mesos, però es manté encara
per sobre de les taxes d’anys anteriors, la qual cosa permet el creixement dels sistemes complementaris privats de pensions.
Pes del sistema privat de pensions i assegurances de jubilació sobre el PIB
El pes del sistema privat de pensions sobre el PIB ha crescut lleugerament en els últims mesos, però
continua essent molt reduït respecte a Europa.
Taxa mitjana de rendibilitat ﬁnancera real, neta de despeses de gestió
La rendibilitat dels fons de pensions continua essent molt reduïda, ja que a 31/12/2010 la mitjana
dels últims 10 anys dóna un 1,01% anual de mitjana, en els últims cinc, del 0,43%, i en els últims tres,
del -0,02%, molt per sota de la inﬂació.
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Semàfor del risc econòmic i ﬁnancer
El semàfor del risc sintetitza de manera visual els senyals emesos pels indicadors econòmics i ﬁnancers
analitzats en el capítol 9 . El color vermell assenyala que l’aspecte econòmic o ﬁnancer especíﬁc que
mostra l’indicador es troba en una situació desfavorable o representa un risc elevat per a la recuperació
econòmica. D’altra banda, el color ambre mostra que l’indicador ha sortit de la situació de major risc o
més desfavorable, però encara està lluny de la situació òptima.

Indicadors dels mercats ﬁnancers
Pendent de la corba de tipus

Prima de risc sobirà

Volatilitat borsària

Prima de risc en el mercat interbancari

Apel·lació de les entitats ﬁnanceres espanyoles al Banc Central Europeu

Indicadors econòmics i empresarials
Indicador de sentiment econòmic

Deute exterior net

Crèdit al sector privat

Càrrega d’interessos del sector públic

Factures pendents de pagament del sector públic

Factures pendents de pagament de les societats no ﬁnanceres

Procediments concursals
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Semàfor del risc d’inseguretat ciutadana
Seguretat objectiva
Vandalisme (a)
8,7 de cada 100 catalans ha patit un acte de vandalisme l’any 2010. La dada és positiva perquè en els
últims tres anys no havia baixat dels 9 punts. Malgrat tot, la mitjana dels últims 10 anys va ser del 7,2.
Encara queda feina per recuperar aquests nivells.
Delinqüència comuna (b)
Tant l’índex de prevalença (que mesura quin volum de població està exposat al delicte) com el
d’incidència (que mesura el volum de delictes per càpita) es van disparar l’any 2009. Ho van fer
en un 19% i 25% respectivament respecte al 2008. L’any 2010 hi ha una millora molt petita que no
canvia res. Són les pitjors dades des que es fa l’enquesta a Catalunya. Aquestes dades contrasten amb
l’evolució positiva que ha tingut la delinqüència a Espanya els últims 2 anys segons el Ministeri de
l’Interior.
En els últims 2 anys s’ha produït un lleuger increment en tots els tipus de delictes. Però aquest increment ha estat molt signiﬁcatiu (del 7%) en els delictes contra els vehicles privats. El cost econòmic
suportat per les víctimes del delicte (o destrosses) l’any 2010 va ser de 861 € de mitjana, un 20% més
que la mitjana dels darrers 3 anys.
Violència interpersonal (c)
Els delictes contra les persones han augmentat un 9% respecte a la mitjana dels darrers 3 anys. 9,6 de
cada 100 catalans n’han patit algun.
Delinqüència organitzada (d)
La presència de bandes organitzades de delinqüents a Catalunya es manté en nivells semblants, segons es desprèn de dades de detencions i aprehensions del Ministeri de l’Interior.

Seguretat subjectiva
Seguretat percebuda (f)
Els catalans valoren en un 6,2 sobre 10 el nivells de seguretat percebuda als seus municipis i barris el
2010. Els resultats són semblants als dels últims anys. Hi ha una estabilització de la por.
Civisme percebut (g)
El civisme percebut al barri rep una qualiﬁcació de 5,8 sobre 10. És un indicador estable en els últims
3 anys.
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Tolerància
Vers els col·lectius (immigrants) (h)
L’any 2010, un 12% dels catalans citen la immigració com a principal problema de Catalunya. La dada
és positiva si es compara amb les xifres anteriors al 2007, però s’ha de matisar. L’explicació de la millora és que, davant de la crisi econòmica, moltes persones deixen de mencionar la immigració per fer
referència a aquests aspectes de recessió.
Vers les conductes desviades (i)
El percentatge de fets patits pels ciutadans que ells deﬁneixen com a “delicte” no ha variat molt des
del 2006, quan es va començar a fer aquesta pregunta.

Demandes de seguretat
Imatge de les institucions de seguretat (j)
Quant a imatge, Mossos d’Esquadra i policies locals reben una nota de 6,8 i 6,3 respectivament. És una
qualiﬁcació semblant a la d’anys anteriors.
Demandes de seguretat (k)
La demanda de seguretat continua estable. L’indicador del percentatge de persones que entra en contacte, per iniciativa pròpia, amb els Mossos d’Esquadra per qualsevol motiu és del 18,2%. Un segon
indicador és l’índex de denúncia de fets delictius, que és del 45,7%. Tots dos són semblants als dels
anys anteriors.
Satisfacció amb els serveis de seguretat (l)
La satisfacció dels usuaris sobre els cossos policials i jutjats és de 7,1 sobre 10. S’aprecia una lleugera
millora de la satisfacció respecte a l’any anterior (6,8) i sobre la mitjana dels darrers 3 anys (6,7).

Polítiques públiques de seguretat (policia)*
Recursos (m)
El pressupost de la Direcció General de la Policia va créixer el 2010 un 8% respecte al 2009. Això representa una moderació ja que la mitjana d’augment en els darrers 3 anys va ser del 19,7%. El mateix
va passar amb la plantilla de Mossos, que va créixer un 5% interanualment. En canvi, el nombre de
policies locals va caure un 3,2%.
Actuacions (n)
El nombre de delictes i faltes va créixer fortament el 2009 (un 25% i un 35% respectivament). El 2010
registra una baixada molt petita (-1% en delictes i 1,8% en faltes). Els detinguts, per contra, pugen un
1% respecte a l’any anterior.
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Eﬁcàcia (o)
El percentatge de delictes i faltes resolts per cada 100 denúncies el 2010 cau un 11,8% respecte a la
mitjana dels últims 3 anys. Passa de ser d’un 30,2% a un 26,6%. El nombre de detencions per cada
100 denúncies cau també un 5,3% i queda en 9,6 l’any 2010. L’augment en la càrrega de treball es
tradueix en una pèrdua d’eﬁcàcia.
Eﬁciència (p)
Els indicadors d’eﬁciència, que evolucionaven de manera positiva ﬁns al 2008, inverteixen la tendència i ara són una mica negatius. Cada mosso/a resol 9,1 incidents l’any 2010, mentre que en el trienni
anterior resolia 10,5. Aquest mateix any es van resoldre 160 casos per cada milió d’euros de pressupost. La mitjana dels darrers 3 anys va ser de 192 (un 8,8% menys). L’augment en la delinqüència està
tenint conseqüències negatives en l’eﬁcàcia i eﬁciència dels Mossos d’Esquadra.
Fonts: Enquesta de seguretat pública de Catalunya, Departament d’Interior, Generalitat de Catalunya; estadístiques anuals
del cos de Mossos d’Esquadra, Departament d’Interior, Generalitat de Catalunya; Anuari estadístic de Catalunya, Institut
d’Estadística de Catalunya, Generalitat de Catalunya; i estadístiques del Ministeri de l’Interior.
Nota metodològica: El criteri per establir el color del semàfor és el següent. D’una banda, es compara el valor d’un indicador
indesitjable de l’any actual amb la mitjana dels últims 3 anys. El semàfor és verd quan el primer és menor o igual. Es tolera
un ±3% de variació com a marge d’error. Quan l’augment està entre el 3% i el 10%, el semàfor és groc. Si l’increment és
superior al 10%, el semàfor apareix en vermell. D’altra banda, si l’indicador és positiu o desitjable, funciona en sentit invers.
Quan un indicador combina subindicadors diferents, se’n fa una valoració de conjunt. En el cas de la delinqüència organitzada i de “coll blanc”, es fa una valoració conjunta i subjectiva dels informes consultats.
Notes: Per consultar els valors dels indicadors i les seves variacions, vegem les taules de l’apartat Indicadors de risc per a la
seguretat ciutadana.
(a) Índex de prevalença de vandalisme.
(b) Índex de prevalença i incidència globals delictiva, costos econòmics i psicològics per víctima.
(c) Índex de prevalença en l’àmbit de la delinqüència interpersonal.
(d) Detecció i detenció de bandes organitzades, i decomís de tràﬁcs il•lícits segons els informes de l’Àrea Central d’Anàlisi
Criminal (Mossos) i del Centre d’Intel•ligència contra el Crim Organitzat (Ministeri de l’Interior).
(e) Es fan servir dades per a Espanya de l’Informe Anual de Recaptació Tributària, l’informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, l’informe de Transparency International, l’informe de cibercrimen S-21sec i del Global Economic Crime Survey.
(f) Nivell de seguretat percebut al municipi i al barri on viu.
(g) Nivell de civisme percebut al barri on viu.
(h) Percentatge de població que cita la immigració entre els tres primers problemes de Catalunya.
(i) Percentatge de fets patits que la víctima deﬁneix com a “delictiu”.
(j) Valoració dels serveis de Mossos i Policia Local.
(k) Percentatge de persones que contacten amb els Mossos d’Esquadra i índex de denúncia de delictes a la Policia o al jutjat.
(l) Valoració global dels serveis policials i jutjats en fer una denúncia.
(m) Pressupost de la Direcció General de Seguretat Ciutadana, plantilla de Mossos d’Esquadra, plantilla de policies locals,
policies a Catalunya per cada 1.000 habitants.
(n) Estadístiques de delictes, faltes i detencions dels Mossos d’Esquadra.
(o) Percentatge de delictes i faltes resolts sobre el total de denúncies. Detencions per cada 100 denúncies.
(p) Delictes i faltes resolts per cada mosso/a. Detencions per cada mosso/a. Delictes i faltes resolts per cada milió d’euros de
pressupost.

EDITA

PATRONS DE L’IDES

MEMBRE PROTECTOR DE L’IDES

PATROCINEN

Les infraestructures crítiques són aquelles instal·lacions, xarxes, serveis
i equips físics i de tecnologia de la informació que en cas d’interrupció
o de destrucció poden tenir una repercussió important a la seguretat,
la salut o el benestar econòmic dels ciutadans o en el funcionament
eficaç dels governs dels estats.

AMB EL SUPORT

Especialistes de primer nivell reflexionen i donen dades objectives i
informacions rigoroses per ajudar als decisors polítics, econòmics i
socials a prendre les mesures necessàries i més efectives per preveure
i prevenir possibles conflictes en aquest àmbit.
En aquest Informe, dividit en tres parts, trobareu, en primer lloc, unes
reflexions de fons sobre diferents aspectes que hem de tenir en compte
quan parlem d’infraestructures.

AMB LA COL·LABORACIÓ

A la segona part de l’Informe, els especialistes han parlat, en molts
casos, de les infraestructures des de les seves visions particulars; així
trobem reflexions sobre el Corredor Mediterrani, el risc energètic i les
implicacions de Fukushima, la infraestructura sanitària, Internet com
a infraestructura crítica, entre altres.
Per últim, els Semàfors del risc ens assenyalen la tendència dels diferents
indicadors anuals i ens indiquen quina és la situació del risc ambiental,
viari, laboral, econòmic, etc. respecte l’any passat.
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