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Us preocupa el problema de l’atur ? Us heu preguntat mai per què Espanya té 

unes taxes d’atur superiors als països de referència en polítiques laborals ? Creieu 

que el mercat laboral espanyol té moltes mancances? Penseu que el model productiu 

actual, basat en la construcció i el turisme, és sostenible a llarg termini? Aquestes 

preguntes, juntament amb la gran destrucció d’ocupació arran de la crisi, -durant l’últim 

trimestre del 2008 a l’economia espanyola li correspon el 70%1 de la destrucció de 

llocs de treball a Europa- ens ha portat a reflexionar sobre els determinants i les 

conseqüències de l’atur  espanyol. Seguint aquesta línia, ens preguntàvem si, 

mitjançant un seguit de propostes laborals, Espanya podria arribar a reduir les seves 

taxes d’atur a llarg termini i equiparar-les a nivells europeus. 

Si voleu saber més sobre les possibles solucions , en aquest treball exposem 

un seguit de mesures originals i d’altres basades en idees d’economistes experts que 

intenten millorar el capital humà de l’economia, el model productiu, els valors i 

mentalitat de la societat, les institucions laborals i la legislació laboral  existent , amb la 

qual cosa es pretén, com a fi últim, augmentar els nivells d’ocupació de l’economia. 

Algunes d’aquestes són: 

• Un nou contracte únic i flexibilització laboral 

• Canvis en la negociació col·lectiva, fiscalitat empresarial i programes formatius 

• Model original en les prestacions d’atur 

• Impuls a un nou model productiu 

Aplicant aquestes propostes creiem que és possible reduir la temporalitat al 

mercat laboral espanyol així com també lluitar per aconseguir la plena ocupació  

promocionant el treball estable i de qualitat. Tot i que el problema de l’atur genera molt 

debat social entre els diferents agents socials, les propostes han intentat cercar el 

consens i, sobretot, la millora econòmica de la societat. 

 

 

 

                                                 
1  OLIVERAS, ELISEO. España es el país con mayor destrucción de empleo de la UE. Bruselas. 17 de març de 2009. 
<http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&idnoticia_PK=595844&idseccio_PK=1009>. 
[Consulta: 15 de juny de 2009]. 
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Resum executiu 



 

 

 

       

Motivació 
No només ha estat l’elevada destrucció d’ocupació, intensa i ràpida, que està 

afectant l’economia espanyola en els últims mesos, sinó també les elevades taxes 

d’atur  en relació les economies líders en temps de bonança econòmica el que ens ha 

empès a escollir aquest camp de treball. 

En vista de la quantitat de persones afectades per aquest problema, de la 

preocupació generalitzada  que aquest representa per a la ciutadania –tal com ho fan 

palès els baròmetres del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) 2 - i de les 

situacions límit en què estan vivint molts ciutadans, vam creure que era un tema 

d’importància cabdal en la societat que calia tractar. 

Per això, volíem reflexionar sobre les causes d’aquest fet i proposar mesures que 

ajudessin a solucionar aquest problema.  

 

Hipòtesi  

La nostra hipòtesi es concretava en la pregunta:  

 

 

 

Objectius 

� Estudiar l’evolució de l’atur a Espanya i contextualitzar la destrucció d’ocupació 

actual. 

� Trobar quines són les causes  que generen l’atur, segons models teòrics, i veure 

quines són les causes específiques de la destrucció d’ocupació a Espanya. 

� Detectar les mancances  en el mercat laboral espanyol i les seves debilitats 

estructurals així com les deficiències en polítiques laborals concretes. 

� Recerca de propostes i reflexions realitzades per experts econòmics així com 

altres agents socials (patronal, sindicats i partits polítics). 

                                                 
2 Segons el baròmetre d’opinió del febrer de 2009 elaborat pel CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), un 75,2% de la 
població enquestada opinava que la desocupació era la seva principal inquietud. 

És possible a Espanya reduir les taxes d’atur i equiparar-les a les 
de països referents en política laboral? 
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Introducció 



 

� Elaboració d’un model original  de reformes de polítiques laborals encarat al llarg 

termini. 

 

Metodologia 

Atès que els nostres coneixements sobre Economia Laboral no eren suficients, 

ens vàrem documentar  en aquest camp a través de llibres de text especialitzats. La 

nostra principal tasca era trobar els principals determinants de l’ocupació i què 

generava atur. 

Per tal d’entendre la situació actual a Espanya vàrem fer un estudi de l’evolució 

de l’atur durant les últimes dècades i les reformes legislatives més importants. També 

vam fer un estudi contextualitzat de la crisi econòmica i la seva incidència en 

l’ocupació a Espanya. Tot seguit vam cercar polítiques laborals exitoses  

implementades a països de la OCDE i vàrem elaborar les estadístiques de les 

principals variables. Juntament amb això vam emprendre un buidatge d’articles  

publicats en diaris i revistes especialitzades des de l’octubre de 2008 fins a l’actualitat 

així com d’informes  elaborats per organismes com, per exemple, el Círculo de 

Empresarios i el BBVA o d’autoritats acadèmiques com La proposta per a la 

reactivació laboral de 100 economistes. Mitjançant la seva lectura i anàlisi vam 

extreure conclusions en forma de diverses propostes  que es podrien implementar 

alhora que situàvem les principals deficiències.  

D’una banda, la tasca no consistia només en detectar els problemes derivats de 

temes estrictament de política laboral, sinó d’altres que són requisits fonamentals per a 

generar ocupació, com ara el model productiu, la productivitat o l’absentisme. 

Igualment, vam realitzar entrevistes  a representants de partits polítics i agents 

socials així com economistes experts en la matèria, a través de correus electrònics 

amb preguntes concretes. Una idea essencial del treball era la inclusivitat , és a dir, el 

fet de tenir en compte les opinions de totes les persones la opinió dels quals és 

rellevant en el mercat laboral. 

Finalment, s’ha fet l’anàlisi exhaustiu de les polítiques seleccionades, analitzant 

les conseqüències i els efectes que la seva implementació suposaria. També hem 

intentat, en les polítiques que hem refusat, donar una justificació  de per què no les 

hem adoptat.  
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Des de la instauració de la democràcia a Espanya, una de les principals 

deficiències del mercat laboral han estat les elevades taxes d’atur , que s’han 

mantingut en nivells alts d’ençà de la crisi del petroli i la posterior reconversió industrial 

en paral·lel al desenvolupament de l’Estat del Benestar. Ni les nombroses reformes 

laborals promulgades pels Governs de diferent ideologia ni les reformes educatives no 

han estat suficients per configurar un marc legal que afavorís la creació d’ocupació 

estable i de qualitat que desenvolupés un model econòmic productiu i sostenible a llarg 

termini. L’atur s’ha convertit en una característica gairebé inherent  del mercat laboral 

espanyol, que teories econòmiques com la de la histèresis3 confirmen. Els postulats 

d’aquesta teoria es resumirien en el fet que els nivells d’atur en qualsevol moment del 

cicle econòmic –tant períodes de bonança i elevat atur i períodes de recessió i elevada 

desocupació- han augmentat a les economies occidentals i, per tant, són d’esperar 

elevades taxes d’atur independentment de l’evolució de l’economia.  

Tal com es pot observar en el GRÀFIC I, destaca de forma intensa el ritme de 

creació d’ocupació en el període 1995-2007, que ha donat lloc a la creació de fins a 

vuit milions de nous llocs de treball i sobrepassant la frontera dels 20 milions d’ocupats. 

Tanmateix, les taxes d’atur no s’han reduït de forma generalitzada atès que la població 

activa i les taxes de participació també han crescut molt. Les causes de l’augment de 

la població que cerca feina cal situar-les en els shocks d’oferta de treball  donats per 

la definitiva incorporació de la dona al món laboral, els intensos fluxos d’immigrants en 

edat de treballar –al voltant d’uns 3 milions de persones en tan sols vuit anys- i el propi 

creixement demogràfic de la població espanyola.  

 

Deficiències del mercat laboral 

� Si es compara l’evolució de les taxes d’atur a Espanya amb la d’altres 

economies occidentals 4 , s’observa una elevada bretxa i, el que encara és pitjor, 

fluctuacions de l’atur més acusades  a Espanya en períodes recessius, 
                                                 
3 URIBE GARCÍA, J. i CASTELLA, C. E. Ensayos de economía aplicada al mercado laboral. Programa Editorial Universidad del 
Valle. (En línia).  
<http://books.google.es/books?id=C56HWeOsxJEC&dq=.+Ensayos+de+econom%C3%ADa+aplicada+al+mercado+laboral.&print
sec=frontcover&source=bl&ots=C0X7awUt5f&sig=Jvyzyy2pB4zdnQxPe4PeqP2FGUs&hl=ca&ei=-F83Su20LKWRjAfp-
LCfDQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2> . [Consulta: 25 de maig de 2009]. 

4  Comitè Específic sobre el Mercat de Treball del CIRCULO DE EMPRESARIOS. Nuevas soluciones para crear empleo. 
Publicaciones del Círculo de Empresarios. Madrid : 23 de març de 2009. 
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característica bàsica d’economies endarrerides, incapaces de generar ocupació 

estable i que deixen en evidència sistemes productius dependents de l’exterior i poc 

competitius. 

 

GRÀFIC I: Evolució de la població activa, l’ocupació i l’atur a Espanya 1976-2009 
Unitat: Milers de persones. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INE. 
 
 

� Divergències molt acusades en les taxes d’atur entr e comunitats 

autònomes , prova palpable de la limitada mobilitat geogràfica dels treballadors 

espanyols. El desenvolupament de l’Estat del Benestar, que ofereix unes prestacions 

bàsiques als ciutadans independentment de la regió d’origen i la presència de 

programes d’atur generosos –Plan de Empleo Rural (PER) a Andalusia i Extremadura- 

han fet que els tradicionals mecanismes que solucionaven els excessos d’oferta i 

demanda de treball –els fluxos migratoris- s’hagin vist reduïts.  

 

QUADRE II: Taxa d’atur segon trimestre 2008 
Unitat: Taxa d’atur. 

Homes Dones
   Total 9,07 12,28

De 16 a 19 anys 35,38 48,83

De 20 a 24 anys 18,22 19,66

De 25 a 29 anys 11,81 12,46

De 30 a 44 anys 7,36 11,19

De 45 a 54 anys 6,51 9,31

De 55 i més anys 5,85 7,54

Total
10,44

41,13

18,88

12,11

9,03

7,69

6,45  
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INE. 
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� D’igual forma, s’observen diferències en l’atur més acusades en el sexe 

femení,  ja que tradicionalment les dones han tingut més dificultats en l’accés al mercat 

laboral pels recels dels empresaris a la seva dedicació a la feina a causa de la                                                                                                      

conciliació laboral i familiar i per nivells de qualificació inferiors que, sortosament, s’han  

reduït i pràcticament eliminat. Destaca una important presència de l’atur juvenil 

(QUADRE II), que acostuma a coincidir amb treballadors sense experiència i baixes 

qualificacions i, per tant, poc atractius per a les empreses i, en darrer lloc, una 

destacada vulnerabilitat dels aturats de llarga durada (GRÀFIC III) i els treballadors 

sense estudis o amb un baix nivell de qualificació. Un treballador no qualificat té més 

possibilitats de ser acomiadat atesa l’abundant oferta de treballadors amb les seves 

mateixes característiques i també per trobar de nou feina ja que el ventall de 

possibilitats professionals és més escàs. A més a més, a mesura que es converteix en 

un aturat de llarga durada, perd atractiu per a les empreses per la pèrdua de capital 

humà i d’hàbits laborals. 
 

 

GRÀFIC III: Evolució de la durada de l’atur 1977-2007 
Unitat: Percentatge. 
 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INE. 
 

 

Altres deficiències, que es comentaran al llarg del treball5 són les elevades taxes 

de sobrequalificació  d’un segment dels treballadors espanyols i l’elevada 

temporalitat,  que configura un dualització del mercat laboral. 

 

 

                                                 
5 Vegeu apartats PRODUCTIVITAT I CANVI DEL MODEL PRODUCTIU ACTUAL (pàg. 36) i MODALITATS CONTRACTUALS I 
COSTOS D’ACOMIADAMENT (pàg. 9) respectivament. 
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Diagnòstic 
 

Tres adjectius defineixen el mercat laboral espanyol: Obsolet, Escleròtic i Dual . 

Obsolet . El model productiu espanyol configura un seguit d’ocupacions que 

generen poc valor afegit. Igualment, gran part dels treballadors esperen un lloc de 

treball vitalici, ben remunerat i que impliqui una nul·la mobilitat geogràfica, sectorial o 

funcional, encara que sigui temporal i això dificulta l’empleabilitat dels treballadors. Els 

esforços en formació contínua -lifelong learning- i en innovació són molt minsos i això 

condemna el mercat laboral a ser molt poc adaptable als canvis constants en les 

condicions econòmiques. 

Escleròtic 6. El conjunt de la legislació laboral és molt inflexible en aspectes com 

la dificultat de contractació, la rigidesa en els horaris i  la dificultat d’acomiadament. El 

mateix succeeix amb els costos no salarials del treball –pagaments a la Seguretat 

Social i impostos relacionats amb la contractació d’un treballador- i el cost d’extinció 

del contracte laboral. 

Dual . Existeix una clara segmentació entre els treballadors englobats en la 

modalitat fixa en contraposició als treballadors temporals. Aquests darrers són la part 

‘flexible’ del mercat laboral i on es concentra la destrucció d’ocupació en períodes de 

recessió econòmica. 

 

Incidència de l’actual crisi econòmica al mercat laboral 
 

El trencament de la bombolla immobiliària a Espanya arran de la caiguda dels 

preus dels actius immobiliaris als Estats Units i al Regne Unit ha comportat una 

disminució del ritme de creixement d’aquest sector. Tenint en compte el gran pes del 

sector de la construcció en l’economia espanyola (10% del PIB) i dels sectors que 

d’aquest en depenen, ha tingut lloc el desencadenament d’una crisi econòmica  

general. 

Davant d’aquesta situació, les famílies han restringit el consum i s’ha contret la 

demanda agregada . Així, les empreses s’han vist obligades a tancar o a reduir la 

seva producció, de manera que l’ocupació s’ha ressentit.  

De fet, l’actual crisi ha posat de manifest les mancances del model productiu 

espanyol i ha evidenciat la necessitat de canvis estructurals en l’economia espanyola. 

En efecte, la pèrdua de competitivitat es manifesta en un elevat i persistent dèficit 

comercial (10% del PIB) donada, en part, per una pèrdua de productivitat de 

l’economia. 
                                                 
6 Tal com ho fan palès rànquings com el Doing Business 2009, elaborat pel Banc Mundial, i en què Espanya ocupa la posició 160 
d’un total de 181 economies quant a l’indicador “Contractació de Treballadors”, que mesura la flexibilitat del mercat laboral.G 
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    MODALITATS CONTRACTUALS I COSTOS 

D’ACOMIADAMENT 

 

Situació actual 

Un determinant essencial de la creació i destrucció d’ocupació són els costos 

laborals implícits, els quals es corresponen als costos d’acomiadament i que venen 

determinats per la legislació estatal en funció de la modalitat contractual. 

A Espanya, la legislació laboral, caracteritzada per la profusió de tipologia 

contractual, permet fer-ne una classificació genèrica entre treballadors indefinits –que 

gaudeixen d’elevades indemnitzacions en cas d’acomiadament- i els treballadors 

temporals. Normalment s’ha defensat l’existència dels contractes indefinits  pel seu 

efecte positiu sobre el benestar social, per atorgar seguretat en el treball als ciutadans 

–majoritàriament adversos al risc- i per reduir la conflictivitat laboral. En canvi, la 

contractació temporal  es defensa perquè atorga un marc molt més flexible a les 

empreses en el moment de contractar treballadors en funció de les seves necessitats i 

perquè ajuda a reduir les taxes d’atur.7  

La taxa de temporalitat a Espanya és de les més elevades d’Europa, doblant la 

mitjana europea i arribant al 30% sobre el total de contractes celebrats. Aquestes 

elevades xifres particularitzen el mercat laboral espanyol, definint-ne una de les seves 

principals deficiències: la segmentació del mercat laboral entre els treballado rs 

que constitueixen la part flexible del mercat labor al- treballadors temporals- i la 

part configurada per un mercat laboral escleròtic – treballadors fixos. En el 

GRÀFIC IV es pot observar aquesta acusada diferència. 

L’elevada protecció sobre els treballadors indefinits indueix els empresaris a usar 

la contractació temporal –legislada de forma molt flexible i amb costos molt baixos 

d’acomiadament- de forma majoritària i, en especial, en col·lectius i sectors que 

generen poc valor afegit (construcció, serveis, turisme) però que tenen costos laborals 

creixents si s’apliquen els complements d’antiguitat pactats als convenis col·lectius. 

 

                                                 
7  ARGANDOÑA, ANTONIO. Una historia del desempleo en España. Documento de Investigación nº 398. División de 
Investigación. IESE. Madrid: Octubre 1999. 
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GRÀFIC IV: Temporalitat a Espanya i a la Unió Europea 
Unitat: Percentatge -contractes temporals/total-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia amb dades de la OECD (<http://www.stats.oecd.org>). 

Els treballadors qualificats només acceptaran treballs precaris de forma 

transitòria, fins trobar ocupacions d’acord amb les seves característiques. D’altra 

banda, sectors caracteritzats per l’elevada estacionalitat –turisme- generen 

fluctuacions al llarg de l’any en els nivells d’atur més acusades que en altres països, és 

a dir, cal tenir en compte l’especial incidència de l’atur cíclic. El QUADRE V mostra el 

marc legal vigent quant a modalitats contractuals. 

 

QUADRE V: Costos d’acomiadament segons modalitat contractual i causa de l’extinció 

 

ACOMIADAMENT TIPUS DE CONTRACTE 
Improcedent / 
disciplinari 

��    CCoonnttrraacctteess  iinnddeeffiinniittss::    
45 dies per any treballat i màxim de 42 mensualitats 

��    CCoonnttrraacctteess  ppeerr  aall  ffoommeenntt  ddee  llaa  ccoonnttrraaccttaacciióó  iinnddeeffiinniiddaa::    
33 dies per any treballat i màxim de 24 mensualitats 

��    CCoonnttrraacctteess  tteemmppoorraallss::    
         8 dies per any treballat 

Procedent / 
objectiu 

��    CCoonnttrraacctteess  iinnddeeffiinniittss::    
        20 dies per any treballat 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de Treball (<www.mtas.es>). 

L’elevada protecció als treballadors indefinits no només desincentiva la nova 

contractació sinó que són els mateixos treballadors espanyols els que finalment no 

accepten canviar de treball. Fins i tot si les empreses més productives els oferissin  

ondicions salarials substancialment millors, no els compensa el canvi: la indemnització 

per acomiadament començaria des de zero en el seu nou lloc de treball8.  

                                                 
8 Intervenció del Governador del Banc d’Espanya, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, davant la Federació d’Usuaris de Caixes 
d’Estalvi. 11 de febrer de 2009.  
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Conseqüències de l’abús de la temporalitat 
 

L’ús generalitzat dels contractes de  duració determinada o temporals   

comporta, entre d’altres, ineficiències en la determinació de salaris ja que els 

treballadors indefinits mantenen el seu poder en la fixació dels salaris –poca elasticitat 

dels salaris als nivells d’atur- mentre que els aturats i els treballadors temporals no 

poden pressionar per una reducció salarial que incentivi la seva contractació. Efectes 

perniciosos sobre la productivitat poden ocórrer si els treballadors redueixen el seu 

esforç en veure que la remuneració està assegurada i en limitar els incentius de les 

empreses per innovar o invertir en nous processos de producció que impliquen 

acomiadar treballadors, sense tenir en compte el fet que els empresaris es poden 

veure forçats a mantenir treballadors poc productius que haurien estat acomiadats 

sense aquests costos. Tampoc no hi haurà incentius, ni per part del treballador ni de la 

banda de l’empresari de dedicar recursos per a la formació específica  de l’empresa.  

La temporalitat és un veritable llast per a l’augment de la productivitat a Espanya  

ja que els costos d’acomiadament determinen les decisions de contractació, amb una 

visió molt a curt termini; primen més les diferències entre els costos d’extinció de la 

relació laboral que les necessitats de l’empresa o les qualitats del treballador. 

Igualment, la mobilitat geogràfica , escassa a Espanya, també es veu limitada per 

l’excessiu risc en què s’incorre en canviar de ciutat per motius laborals si el contracte 

de què es disposa inicialment és temporal. 

D’altra banda, no es pot menystenir el fet que la pràctica negociadora i judicial  

en la determinació dels costos d’acomiadament ha tendit a augmentar les 

indemnitzacions per sobre dels requisits legals per tal d’evitar conflictes laborals i 

processos judicials costosos –sovint de cost incert-  i llargs, així com l’abús de les 

baixes incentivades, la qual cosa encara encareix més els costos d’acomiadament. 

 

La nostra proposta 

Hi ha consens en una necessària simplificació de la tipologia contractual per 

tal d’arribar a l’adopció d’un únic contracte indefinit9 per a tots els treballadors, 

amb una indemnització per any de servei creixent amb l’antiguitat i amb un màxim 

per sota de la quantia vigent actualment per als treballadors indefinits. També 

apostem  per la implantació d’un únic contracte temporal, el d’interinitat, per a 

                                                 
9 GRUP DE DISCUSSIÓ D’ECONOMIA LABORAL (FEDEA). Proposta per a la reactivació laboral a Espanya. Proposta signada 
per 100 economistes. <http://www.crisis09.es/economialaboral/>. [Consulta: 29 d’abril de 2009]. 
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casos de duració determinada de la prestació –baixes, incapacitats temporals o 

contractes d’obra i servei –sempre i quan s’especifiqui de forma clara en què 

consisteix l’obra i la seva durada-. Un seguit de propostes quantificades són les 

presentades per Bentolila et al i pel Servei d’Estudis del BBVA 10 . La primera 

estableix un únic tipus de contracte, que substituiria els actuals, amb costos 

d’acomiadament improcedents per any treballat que s’incrementessin en funció de 

l’antiguitat del treballador a l’empresa. En concret, aquests autors proposen costos 

d’acomiadament de 8 dies pel primer any treballat –igual que l’actual contracte 

temporal-, que augmentarien successivament a 12, 15, 20 i 25 en els anys 

següents, fins arribar als 36 a partir del cinquè any treballat. La segona consisteix 

en l’adopció de també un únic contracte amb costos d’acomiadament progressius 

de 8, 12, 16 i 20 dies de salari per any treballat en els quatre primers anys i de 20 

a partir dels quart any 11 . Aquest s’hauria de complementar amb un fons de 

compensació individual12. 

Conseqüències de la implementació de la proposta 

Els avantatges de la implementació d’aquest tipus de contracte únic són que 

s’eliminaria la dualitat del mercat laboral  entre treballadors temporals i indefinits ja 

que no hi hauria diferències quant a costos d’acomiadament i s’eliminaria l’excessiva 

rotació laboral  existent en el segment dels treballadors temporals. D’altra banda, es 

redistribuiria la protecció, augmentant-la per als treballadors temporals però reduint-la 

per als indefinits i mantenint el nivell mig de la indemnització. Probablement, la 

proposta del BBVA sembla més idònia atès que amb la primera, a partir del cinquè any 

els costos assoleixen una quantia (36 dies) poc diferent de l’actual. Tanmateix, una 

crítica exposada per Ramon Marimon 13  a aquesta proposta apunta que aquest 

contracte hauria de ser un “contracte de referència” i oferir flexibilitat. 

També creiem necessari, com afirmen altres organismes, com el CEIM –

Confederación Empresarial de Madrid i CEOE14- que s’han de reduir les traves 

administratives , és a dir, el conjunt de tràmits burocràtics en iniciar processos 

d’ajustament de plantilles. És important, al nostre parer, incidir en aquest punt. Si   

s’agilitzen els processos administratius, el seu cost serà menys incert per a les 

                                                 
10 Servei d’Estudis Econòmics del BBVA. Situación de España. Marzo 2009. Dipòsit legal: M-31254-2000. Madrid: Març 2009. 
11 Servei d’Estudis Econòmics del BBVA. Situación de España. Marzo 2009. Dipòsit legal: M-31254-2000. Madrid: Març 2009. 
12 Comentat a l’apartat PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ (pàg. 17). 
13  MARIMON, RAMON. La destrucción de espejismos. Diari EL PAÍS. (En línia) 
<http://www.elpais.com/articulo/opinion/destruccion/espejismos/elpepiopi/20090429elpepiopi_11/Tes>. [Consulta: 29 d’abril de 
2009]. 
14  CEIM (Confederación Empresarial de Madrid) - CEOE. Revista Marzo 2009. (En línia). Nº 130. Març 2009. Any XIX 
<http://www.ceim.es/index.asp?seccion=55&accion=detalleGeneral&id=7675>. [Consulta: 15 d’abril de 2009]. 
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empreses. L’Autoritat Laboral competent hauria de revisar el cas d’acomiadament i 

portar-lo directament al jutge, per tal d’evitar el col·lapse judicial i augmentar els 

recursos i mitjans en dependències judicials labora ls  en períodes de més activitat 

–períodes de crisi econòmica-. 

S’hauria de mantenir la distinció en la causa que genera l’acomiadament- 

procedent i improcedent- ja que el treballador té dret a saber per què se l’acomiada. 

Malgrat això, sí que és cert que cal una millora de la pràctica negociadora . A hores 

d’ara, la majoria dels processos laborals acaben amb una sentència a favor del 

treballador i, sovint, en circumstàncies no del tot clares. Aquest fet limita l’ús de la 

contractació indefinida i crea recels en la patronal. Un dels abusos més clars és el que 

té lloc amb els ERO (Expedients de Regulació de l’Ocupació). En teoria, un ERO és un 

instrument legislatiu dissenyat per ajudar a la indústria a prendre impuls en moments 

de dificultat. Moltes empreses, tanmateix, utilitzen els ERO validats com a mitjà per 

exprimir la borsa de les indemnitzacions o aprofiten el deteriorament de l’activitat per a 

reduir els costos salarials substituint treballadors cars per treballadors barats. L’abús 

de les prejubilacions tenen un efecte pervers: la descapitalització professional d’un 

país com Espanya, en què hi ha greus problemes de productivitat.  

L’autorització administrativa necessària  per aprovar els ERO –Espanya és 

l’única excepció que fa servir aquesta normativa dins la UE- no hauria de ser requisit 

sine qua non. En cas que hi hagi acord entre treballadors i empresaris, aquest ha de 

prevaldre i l’autorització no seria necessària –acord executiu-. En els casos de 

desacord, tanmateix, creiem que ha de ser la jurisdicció social, la que s’ocupa dels 

acomiadaments objectius, qui hauria de resoldre el conflicte. Optem per aquesta opció 

més que no pas per la del contenciós-administratiu –via judicial- perquè en la primera, 

les instàncies s’esgoten com a molt en un termini d’un any mentre que en la darrera, el 

judici es pot allargar entre sis i vuit anys, allargant la incertesa sobre qui es farà càrrec 

dels costos del judici i els elevats costos que hauria de suportar l’empresari en cas que 

la sentència fos favorable al treballador, -salaris de tramitació entre d’altres-15. 

Trobem encertada la proposta que fa la OECD16 quant a la reducció del conjunt 

de la legislació protectora del treball (EPL) Employment Protection Legislation al 

mateix temps que s’incentiva la protecció als treballadors amb altres vies –formació 

contínua-. Es proposa, per exemple, allargar el període de prova en els contractes 

indefinits  –període del qual disposa l’empresari per comprovar si el treballador és 

                                                 
15 Redacció. Debate abierto. ERE, solución o problema. Diari CINCO DÍAS. 23 de febrer de 2009. 

16  Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Economic Surveys. Spain. November 2008. Volume 
2008/19. Supplement No. 1. ISBN 978-92-64-05503-2 – No. 56543 2008. França: Novembre 2008. 
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adequat al lloc vacant i que, en cas d’extinció per no ser idoni, no comporta costos 

d’acomiadament-. D’aquesta manera, la productivitat dels treballadors s’avaluaria 

d’una manera molt més eficaç i s’encoratjaria la contractació permanent, tot i que 

s’hauria de legislar amb cura per determinar uns màxims que no induïssin a l’abús 

d’aquest sistema per part dels empresaris i que caldria determinar en funció de la 

categoria professional.  

Creiem que una de les propostes que menys costos comportaria i que, a la 

vegada, més eficiència proporcionaria és la flexibilització de les condicions 

contractuals . Actualment, l’Estatut dels Treballadors regula de forma molt restrictiva 

aspectes com el màxim d’hores extraordinàries, la mobilitat funcional o les categories 

professionals. Alguns experts17 proposen limitar el llistat de categories professionals. 

Tot i que és un bon punt de partida, creiem que s’ha d’anar en compte ja que sovint 

l’experiència professional i les qualitats personals del treballador diuen més que la 

obtenció d’un títol i l’adjudicació a una simple categoria professional. 

Si, en qualsevol cas, la modalitat única no fos implementada, altres tipus de 

modalitats contractuals18 que es podrien usar serien la reimplantació del contracte de 

llançament de nova activitat , la durada del qual seria entre 6 i 36 mesos i que 

funcionaria d’acord amb la rendibilitat de l’empresa i que incorporaria la opció de 

convertir-lo a indefinit o, el que creiem que s’hauria de fomentar amb molta més 

intensitat, que és el contracte a temps parcial . Aquesta modalitat contractual està 

molt estesa arreu d’Europa –en particular als països nòrdics i centroeuropeus-. El seu 

ús flexibilitza les plantilles d’empreses que necessiten més treballadors només en unes 

franges horàries determinades i, per tal d’incentivar-ne l’ús, fóra convenient que el 

tipus de cotització a la Seguretat Social que suporten, que és més elevat que altres 

modalitats contractuals, s’equiparés al de la modalitat fixa per tal que “dos treballadors 

a temps parcial costin el mateix que un treballador a jornada completa”. D’altra banda, 

el foment del teletreball , en els casos en què sigui possible, milloraria no només la 

productivitat, l’optimització del temps i la satisfacció del treballador, sinó que estalviaria 

costos per absentisme. 

 

 

                                                 
17 SAGARDOY BENGOECHEA, J. ANTONIO. La Reforma del Mercado de Trabajo. Ideas para un debate. Sagardoy Abogados. 
Madrid: Abril 2009 <http://www.expansionyempleo.com/2009/04/29/mercado_laboral/1240999734.html>. [Consulta: 30 d’abril de 
2009]. 

18 SAGARDOY BENGOECHEA, J. ANTONIO. La Reforma del Mercado de Trabajo. Ideas para un debate. Sagardoy Abogados. 
Madrid: Abril 2009 <http://www.expansionyempleo.com/2009/04/29/mercado_laboral/1240999734.html>. [Consulta: 30 d’abril de 
2009]. 
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  SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL 
 

 

Situació actual 

Actualment a Espanya, el SMI -la remuneració mensual mínima que ha de 

rebre un treballador a jornada completa- se situa en 624€ mensuals19. Tanmateix, la 

seva rellevància o operativitat –que actuï veritablement com a fre en l’ocupació- és 

baixa ja que afecta a un col·lectiu de treballadors molt minoritari i de baixa qualificació. 

El debat sobre la seva quantitat sovint té més connotacions polítiques i simbòliques 

que no pas importància econòmica atès que els salaris ja es fixen de forma natural per 

sobre d’aquesta quantitat,  però creiem necessari fer una reflexió al seu voltant. 

La nostra proposta 

El nostre objectiu a llarg termini és que el Salari Mínim acabi sent merament 

indicatiu, és a dir, que acabi essent una quantitat irrellevant en l’economia perquè 

els salaris, de forma natural, ja es situïn sempre per sobre d’aquesta quantitat. Això 

només serà possible si s’aconsegueix un increment de la productivitat marginal del 

treball (PMT), que és la que determina la demanda de treball en els mercats 

laborals (GRÀFIC VI). Per tant, al nostre parer, les polítiques que s’haurien 

d’implementar haurien d’incidir més en com incrementar la productivitat20 que no 

pas en la fixació d’una sèrie de “preus” mínims sobre els quals els agents socials 

s’hi barallarien. 

A curt termini, tanmateix, creiem adient el seu manteniment i la seva 

indexació amb la inflació, ja que la seva eliminació crearia recels en els 

treballadors i els beneficis que s’obtindria de la seva supressió serien baixos. En 

qualsevol cas, si aquesta quantitat fos operativa, -perquè els salaris generals dels 

treballadors s’han reduït o perquè han tingut lloc processos deflacionaris- aleshores 

seria convenient reduir-lo per tal d’afavorir l’ocupació. 

Alguns agents socials, com els sindicats creuen que els salari mínim, a hores 

d’ara, hauria de situar-se al voltant de 60% del Salari Mitjà de l’economia, tal com 

recomana la Carta Social Europea. 21  Donada la baixa productivitat espanyola, 

                                                 
19 Ministeri de Treball i Afers Socials. BOE. Reial Decret 2128/08 de 26 de desembre de 2008. 
20 Vegeu apartat PRODUCTIVITAT I CANVI DEL MODEL PRODUCTIU ACTUAL (pàg. 36). 
21 Butlletí Actualitat Sindical UGT. UGT y CCOO demandan que el SMI se sitúe en los 648 euros mensuales para 2009. 
Desembre 2008. < http://www.ugt.es/comunicados/2008/diciembre/compre04122008.pdf>. [Consulta: 16 abril de 2009]. 
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aquestes quantitats són, ara per ara, molt difícils d’assumir i només causarien un 

augment de l’atur. No només les empreses estarien disposades a contractar menys 

treballadors a aquests salaris sinó que seria probable esperar un desplaçament de 

la corba d’oferta cap a la dreta atès que a uns salaris més elevats, probablement 

molts treballadors voldrien incorporar-se al mercat laboral. Per tant, no té sentit 

aplicar aquesta proposta amb l’objectiu d’incrementar l’ocupació. 

 

GRÀFIC VI: El funcionament del Salari Mínim Interprofessional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Font: Elaboració pròpia. 

Espanya és l’únic país a la OCDE en què el SMI no es diferencia per 

edats22. Al nostre parer, i malgrat que és una mesura generalitzada, no creiem que 

sigui oportú aplicar-la. Salaris mínims a totes les edats probablement incentivarien 

l’abandonament escolar –sobretot si són elevats- i això minvaria la productivitat de 

l’economia, A més, aquesta mesura dificultaria l’accés o reincorporació al mercat 

laboral de treballadors més grans, i més si es té en compte que els joves poden 

estar més preparats i prestar serveis a l’empresa durant més temps. 

D’altra banda, establir el salari mínim en funció de la categoria 

professional tampoc no seria idoni 23 . En primer lloc, perquè és una mesura 

clarament discriminatòria i probablement il�legal. D’altra banda, si es fixés el salari 

mínim en funció del sector o lloc de treball, es podria donar la paradoxa que una 

mateixa persona no pugui exercir l’advocacia per menys de 1000 euros però que sí 

pogués treballar de cambrer per 900 euros. 

                                                 
22 FELGUEROSO, F. I JIMÉNEZ, S. Sobre crisis, retrasos y reforma laboral. La crisis de la economía española. Lecciones y 
propuestas. Sociedad Abierta.  FEDEA. <http://www.crisis09.es/economialaboral/>. [Consulta: 4 d’abril de 2009]. 
23 Idees aportades pels professors Juan Carlos Conesa (UAB), Jordi Caballé (UAB), Salvador Barberà (UAB) i Antonio Cabrales 
(UC3M) mitjançant qüestionari realitzat per correu electrònic. 
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  PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ 

Situació actual 

Les prestacions per desocupació constitueixen una de les partides més 

importants de despesa pública de l’Estat Espanyol. La seva missió és mitigar els 

costos socials que representa per a la societat el fet que un treballador perdi la seva 

feina de manera no voluntària. Tal i com es pot veure al QUADRE VII, el seu cost 

actual està al voltant dels 20.000 milions d’euros i són 5 vegades i fins i tot 6 vegades 

més grans que la inversió en partides tan rellevants com Sanitat o Educació 

respectivament. 
 

QUADRE VII: Despesa social de l’estat per l’any 2009 
Unitat: Milions d’Euros. 

                     
Font: PGE per a l’any 2009. 
 

Actualment el sistema de prestacions per desocupació a Espanya és considerat, 

per part de nombrosos economistes, molt generós, especialment quant a temps de 

manteniment de la prestació i si el comparem amb d’altres països de la Unió Europea. 

• La durada de les prestacions per atur pot arribar a  ser de fins a 2 anys.  

Lògicament, el que determina la durada d’aquesta prestació d’atur és la quantitat 

d’hores que s’han estat cotitzant. 

• Es cobra el 70% de la base reguladora durant els 3 primers mesos i el 60% a 

partir d’aleshores.  

La crisi econòmica actual ha fet que aquestes prestacions s’hagin convertit un 

tema continu de debat entre els agents econòmics. Tot i semblar una paradoxa, la 

solució a la crisi pot passar tant per augmentar el volum d’aquestes prestacions com 

per reduir-les de manera substancial. 
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D’una banda cal concebre aquestes prestacions com estabilitzadors econòmics 

en temps de crisi. En situacions recessives, aquestes haurien d’augmentar perquè el 

nombre de gent que en depèn és elevat i, gràcies a aquestes, el procés d’ajust laboral 

seria més eficient i alhora donaria més possibilitats de reciclatge als treballadors 

desocupats. L’altra cara de la moneda la conformen aquells que afirmen que 

substancioses prestacions per atur allarguen la cerca de feina del treballador a més a 

més de constituir una despesa molt elevada per a l’Estat, incrementada quan l’atur 

creix. La solució passaria, doncs, per una rebaixa d’aquestes prestacions, la qual cosa 

esperonaria la recerca de feina i alhora frenaria la despesa governamental. 

La nostra proposta 

Des del nostre punt de vista, cal una remodelació profunda de tot el sistema 

de prestacions per desocupació. L’actual sistema de prestacions és un causant 

rellevant del diferencial d’atur que hi ha entre Espanya i els seus veïns Europeus. Si 

bé és cert que donar un marge a un treballador que ha perdut la seva feina en 

forma de prestació pot millorar de forma notable la qualitat de l’ocupació creada, la 

seva duració, excessiva en la majoria de casos, no motiva al treballador a 

buscar feina de forma dinàmica. A més,  si la prestació és generosa i llarga, el 

salari de reserva del treballador, és a dir, el sou mínim a partir del qual està 

disposat a treballar, augmenta i es dificulta la creació d’ocupació24. 

Aquest fet, ja perniciós en si per a l’economia, dóna força als insiders25 en les 

seves negociacions salarials, contribuint així en certa manera a augments salarials 

que no es corresponen amb un augment de productivitat, essent aquest un 

problema cabdal en tot el conjunt de l’economia espanyola.   

La nostra proposta de reforma passa per establir un sistema de prestacions 

generós durant una primera fase, però alhora estrictament decreixent amb 

el pas del temps. Finalment, estaria complementat per un sistema de préstecs 

governamentals en condicions preferents, optatius per als treballadors i que 

s’haurien de retornar de manera gradual un cop el treballador tornés a tenir actius. 

La segona via d’actuació seria la constitució, a partir d’aportacions 

empresarials, d’un fons individual que el treballador rebria automàticament en 

                                                 
24 BLANCHARD, OLIVIER I JIMENO, JUAN F. (coord.). El paro en España. ¿Tiene solución?. Informe elaborado por Center for 
Economic Policy Research. Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España. Desembre 1994. 

25 El model insider-outsider: Aquesta teoria presenta l’atur com un fet involuntari, com a resultat de la discriminació que 
pateixen els aturats en el mercat de treball i que els impedeix accedir a un lloc de treball en condicions similars, principalment 
salarials, de les quals gaudeixen els treballadors en actiu (Lindbeck y Snower, 1988). Extracte traduït de l’informe GONZÁLEZ, 
BEATRIZ; GÓMEZ Mª C.; INTXAUSTI, Mª J.; FERREIRO, APARICIO J. Teoría insider-outsider y temporalidad en el mercado de 
trabajo español. ISSN 1137-5868 Nº 51. Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Espanya. 2004. Vegeu apartat 
NEGOCIACIÓ COL�LECTIVA (pàg. 25). 
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el moment de perdre el seu lloc de treball. El propi treballador s’autogestionaria 

aquest fons mentre estigués a l’atur. Quan trobés feina de nou, aquest fons es 

seguiria engrandint amb les aportacions del nou empresari. Finalment, l’efectiu 

restant al final de la vida laboral de cada treballador passaria a ser un complement 

a les seves pensions per jubilació. Aquest sistema a tingut molt d’èxit a Àustria, un 

país referent en polítiques laborals, on s’ha implantat recentment. Les taxes d’atur 

d’aquest país estan actualment tot just al voltant del 6,4% tot i la forta crisi 

mundial. 

Concretament, s’establiria el següent sistema de prestacions d’atur: 

 QUANTITAT MÍNIM MÀXIM 
1er mes 80% de la base 

reguladora 
80% del Salari Mínim 

Interprofessional 
1600 € 

2on mes 60% de la base 
reguladora 

60% del Salari Mínim 
Interprofessional 

1200 € 

3er mes 50% de la base 
reguladora 

50% del Salari Mínim 
Interprofessional 

1000 € 

Aclaració: Els màxims quedarien establerts en les proporcions corresponent a salaris bruts de 

2000 euros. Per tant, la taxa de substitució (quocient entre la prestació per atur i el salari previ a 

l’acomiadament) seria del 80%, el 60% i el 50% respectivament en cada un dels tres casos. 

 

Com a complement a aquestes quantitats, que formarien la base, l’Estat 

aportaria pagaments extraordinaris en els casos següents –es fa la mateixa 

distinció que hi ha en l’actualitat-: 

• Un fill a càrrec: Ajuda de 200 euros durant els 3 primers mesos. 

• Dos o més fills a càrrec: Ajuda de 300 euros durant els 3 primers mesos. 
 

A partir del 4t mes es posaria en marxa un sistema de préstecs en les 

següents condicions: 

 QUANTITAT 
4rt mes 600 € 
5è mes 600 € 
6è mes 600 € 

 

Pel que fa les aportacions extraordinàries, les quantitats es veurien reduïdes 

exactament a la meitat, quedant de la següent manera: 

• Un fill a càrrec: Ajuda de 100 euros durant els 3 darrers mesos. 

• Dos o més fills a càrrec: Ajuda de 150 euros durant els 3 darrers mesos. 
 

Finalment, el treballador podria recórrer al seu fons propi, que podria 

gestionar de la manera que cregués oportuna. Més concretament, aquest fons es 

formaria amb una aportació mensual per part de l’empresari del 1,75% del salari 
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brut del treballador, que deixaria d’anar a la Seguretat Social per nodrir aquest fons. 

D’aquesta manera, la càrrega impositiva a l’empresari es mantindria. 

Conseqüències de la implementació de la proposta 

Aquesta proposta de modificació dels prestacions d’atur té com a objectiu 

fonamental no només reduir l’atur, sinó també la despesa estatal. Això aportaria una 

gran ajuda al malmès sistema de la Seguretat Social  i de pensions –amb risc de 

fallida segons algunes veus expertes 26- i a més fomentaria la cerca dinàmica de 

treball per part dels treballadors desocupats.  

La previsible rebaixa salarial que es podria derivar en conseqüència, tant per la 

pressió dels “outsiders” com per l’adquisició de poder negociador per part de les 

empreses amb el retallament de la durada de les prestacions, es podria veure en bona 

part compensada per la reducció conseqüent que es podria dur a terme en les 

contribucions de la Seguretat Social que fan tant els treballadors com els empresaris, 

doncs la necessitat de finançament de l’Estat es reduiria de manera considerable. No 

obstant, si un país ha estat vivint per sobre de les seves possibilitats, un reajustament 

salarial que afronti la realitat de la seva competitivitat pot preveure mals posteriors molt 

pitjors. Lligat a aquest fet, cal dir que una rebaixa salarial comporta de forma 

automàtica una disminució de l’atur, per tant seria valuós plantejar-se si no val la pena 

que els ajusts als cicles de l’economia es facin en termes salarials i no en quantitat de 

personal contractat.  

Pel que fa el sistema de préstecs, cal dir que, lluny de desincentivar la cerca 

de feina per reticència a retornar-los –doncs les q uantitats són  massa baixes 

per a generar aquest incentiu- són la única manera de combinar ajudes estatals 

en temps difícils sense haver d’incórrer a una desp esa estatal elevada . A part, 

casos extrems d’impagament d’una minoria suposarien un cost molt més baix per a 

l’Estat que el que representen les prestacions actuals.  

Finalment, cal apuntar que el que també s’aconseguirà serà la difusió d’actituds 

i valors que considerem molt positius, com la inici ativa i l’estalvi , que sembla que 

han passat a un segon lloc en aquesta darrera època d’excessos. 

 

 

 

 

                                                 
26 Entre d’altres, Josep Miró Ardevol, afirma en el seu llibre El fin del bienestar (ed. Ciudadela, 2008), que el sistema de pensions 
podria entrar en fallida entre els anys 2015 i 2020. Per la seva banda, el Banc d’Espanya afirma que amb la crisi s’ha produït un 
ràpid deteriorament dels comptes públics que podrien comprometre la viabilitat de l’actual sistema de cotitzacions socials. Vegeu 
FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, M.A. Comparecencia ante la Comisión no permanente de seguimiento y evaluación de los acuerdos 
del Pacto de Toledo. Madrid. 15 de abril de 2009. (En línia) <http://bde.es/prensa/intervenpub/gobernador/mfo150409.pdf>. 
[Consulta: 16 de juny de 2009]. 
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  INSTITUCIONS LABORALS 
 

Situació actual 

 Les institucions laborals s’encarreguen d’atendre a aquells treballadors que 

s’han quedat sense feina i actuen en molts casos com a intermediàries laborals 

assessorant els treballadors en la seva cerca de treball. 

Ja hi ha hagut diversos experts, com Miguel Ángel Fernández Ordoñez, actual 

governador del Banc d’Espanya, que han assenyalat la manca d’eficiència 

d’aquestes institucions laborals com un dels punts dèbils de l’economia. 27 La 

ineficàcia del SPEE (Servicio Público Estatal), conegut com a INEM (Instituto Nacional 

de Empleo), n’és una clara evidència. En períodes de crisi econòmica com l’actual, 

aquest s’ha vist completament desbordat pel gran augment del nombre d’aturats que 

sol·liciten els seus serveis. Això s’ha traduït en llargues cues diàries de nous aturats i 

en funcionaris que es veuen incapaços de fer-les-hi front per l’excés de treball que això 

suposa, derivat en bona part per l’excés de competències i manca de recursos  que 

l’INEM disposa en l’actualitat.  

La nostra proposta 

Tal i com ja s’ha fet a altres països, la nostra proposta en aquest aspecte 

passa per crear un mercat competitiu de matching entre empresa i 

treballador amb l’objectiu fonamental d’alliberar  l’INEM de l’excés de 

competències actuals. A l’INEM li quedaria el paper de coordinador i supervisor 

estatal d’aquest nou mercat, ara parcialment fragmentat a nivell competencial en 

les diverses comunitats autonòmes ja que disposa de tota la xarxa a nivell nacional. 

En termes pràctics, això consistiria en: 

• Donar impuls a un gran nombre d’agències d’intermediació laboral 

privades que construeixin un mercat competitiu d’intermediació laboral. 

En aquest sentit, es podria aprofitar l’actual xarxa de les ETT (Empreses de 

Treball Temporal), que han mostrat ser eficients en la col�locació de treballadors 

en aquesta modalitat, donant-los la possibilitat de fer d’intermediaris per a 

eines de caràcter indefinit i que, de retruc, millorarien l’eficiència a cost zero per 

a l’Estat. 

                                                 
27 SAGARDOY BENGOECHEA, J. ANTONIO. La Reforma del Mercado de Trabajo. Ideas para un debate. Sagardoy Abogados. 
Madrid: Abril 2009 <http://www.expansionyempleo.com/2009/04/29/mercado_laboral/1240999734.html>. [Consulta: 30 d’abril de 
2009]. 
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• Desvincular les agències públiques de l’INEM i fer que funcionin amb 

incentius. És a dir, mitjançant un funcionament en funció d’objectius s’hauria 

de recompensar als intermediaris laborals en funció del nombre de treballadors 

que hagin aconseguit recol�locar. 

Conseqüències de la implementació de la proposta 

Malgrat els recels que els funcionaris hi presentarien inicialment, amb aquesta 

reforma dels serveis d’ocupació s’intentaria lluitar contra l’atur friccional28. Alhora, és 

un clar intent d’alliberar l’INEM del seu excés de competències –que  provoquen 

ineficiència- i establir un mercat obert i mixt del s serveis d’ocupació.   

Dit d’altra manera, segons la nostra perspectiva, l’INEM hauria d’estar enfocat 

principalment al desenvolupament de les polítiques laborals passives –tot el referent 

a prestacions per atur i control de l’atur registrat- i deixar que part de polítiques 

actives  -les de foment del treball i matching- funcionin a càrrec de la lliure interacció 

entre els agents econòmics. El fet que hagi tingut lloc un desplegament competencial a 

les Comunitats Autònomes ha fet que la coordinació entre polítiques actives i passives 

sigui baixa a causa del seu diferent grau de centralització.29  Això ha provocat la 

fragmentació de la informació del mercat, una reduïda mobilitat geogràfica dels 

treballadors i una evident integració menys eficaç de les polítiques actives i passives, 

tal i com apunten diversos estudis30. 

Un altre punt a destacar és que Internet  ja és l’eina de recerca i d’oferta de feina 

més utilitzada, i se n’hauria d’explotar els avantatges per dotar de molt més dinamisme 

el mercat de treball, fent accessibles aquests recursosa tothom. Aquesta expansió de 

mètodes de matching moderns  creiem també que quedaria en gran mesura 

facilitada amb la creació d’aquest nou sistema.  

Amb aquest estímul a l’eficiència de les institucions laborals s’espera 

modernització del mercat laboral en el seu conjunt i una major rapidesa a l’hora de 

connectar l’oferta i la demanda mantenint o fins i tot millorant la qualitat 

d’aquest matching, que es podria veure afectat per la reducció en la d urada de 

les prestacions mencionada anteriorment . Aquest fet permetrà períodes de 

desocupació més curts per treballador,  la qual cosa es tradueix en taxes d’atur 

generalment més baixes en el conjunt de l’economia. 

                                                 
28 L'atur friccional és l'atur que ve donat per la rotació i la cerca de feina per part dels treballadors. 
29 Les polítiques actives són generalment descentralitzades mentre que les passives es desenvolupen a través del sistema 
central en el model espanyol. 
30 SAGARDOY BENGOECHEA, J. A. La Reforma del Mercado de Trabajo. Ideas para un debate. Sagardoy Abogados. Madrid: 
Abril 2009 <http://www.expansionyempleo.com/2009/04/29/mercado_laboral/1240999734.html>. [Consulta: 30 d’abril de 2009]. 
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  PROGRAMES DE FORMACIÓ 

 

Situació actual 

Els programes de formació serveixen per enriquir i augmentar el capital humà 

dels treballadors, en definitiva, serveixen per augmentar la empleabilitat de l’individu. 

És per aquest motiu que són un element clau en el mercat laboral i mereixen una 

atenció especial. Actualment, a Espanya els programes de formació estan menys 

estesos que als països que constitueixen una referència a aquests efectes, i que solen 

ser, alhora, aquells en que la desocupació té menys incidència, com, a tall d’exemple, 

Dinamarca . 

 

La nostra proposta 

Creiem necessari apartar l’Estat de totes les tasques relacionades amb 

la pròpia creació de cursos de formació i el reforçament  del seu paper com 

a supervisor i subvencionador d’aquests programes. Elaborant un mercat 

competitiu per als programes de formació s’aconseguirien preus igualment 

competitius; a banda de les subvencions estatals, que els abaratirien encara més.  

Així doncs, cal destinar allò que el govern s’estalviaria tant en creació 

de programes de formació31, com en prestacions per atur a subvencionar 

una sèrie de programes formatius que arribin a tota mena de sectors. Les 

característiques fonamentals a les quals els programes de formació que volguessin 

rebre subvencions estatals haurien de respondre serien les següents:  

1. Rigor i Qualitat: Assegurades gràcies a l’establiment d’un estricte sistema 

de control i supervisió –l’incompliment de les premisses establertes resultaria 

en una pèrdua immediata de les subvencions concedides-. 

2. Flexibilitat horària: Amb l’objectiu que el treballador pugui combinar-los a la 

perfecció amb la pròpia cerca de treball. 

3. Intensitat: Perquè es puguin fer en períodes de temps curts, ja que una 

durada excessiva desincentiva i dificulta la seva finalització i constitueixen un 

                                                 
31 Actualment (2009) estan al voltant de 1.017,25 milions d’euros segons els PGE. Vegeu Ministeri d’Economia  i Hisenda. 
Govern d’Espanya. Pressupostos Generals de l’Estat. Any 2009. 
<http://www.sgpg.pap.meh.es/Presup/PGE2009Ley/MaestroDocumentos/PGE-ROM/Cuerpo.htm>. [Consulta: 1 de maig de 2009]. 
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malbaratament de recursos molt important. Finalment, cal subratllar aquesta 

característica és indispensable ja que va en estricta consonància amb la durada 

de les prestacions per atur, que s’ha reduït de manera substancial. 

4. Qualificació als participants: La implantació d’un sistema de qualificació 

acurada als participants permetria el màxim aprofitament d’aquests cursos i 

alhora augmentar les possibilitats de trobar feina d’aquells treballadors amb un 

rendiment més elevat en els mateixos. 

 

Conseqüències de la implementació de la proposta 

Dissenyar programes de formació realment atractius,  tant en termes de 

preus com quant a serietat i qualitat, el govern po t acostar els programes de 

formació a tota aquella gent que s’ha quedat sense feina .  D’aquesta manera, 

reciclant i orientant de nou la seva vida laboral, serà més fàcil pel treballador trobar 

feina de nou i, alhora, aquest contribuirà de manera inherent a un procés de mobilitat 

sectorial a Espanya sens dubte molt necessari.  

Així doncs, si aquells treballadors aturats estan en continu reciclatge el valor del 

capital humà del país puja, i augmenta sobretot en aquells sectors desafavorits de la 

població que més es veuen afectats per l’atur, és a dir, aquells amb un capital humà 

més baix. És per aquest motiu, que si aquesta proposta es desenvolupés amb èxit, es 

tindria l’oportunitat no només de reduir les taxes d’atur, sinó de millorar la qualitat del 

capital humà d’aquella població amb nivells més baixos d’estudis, és a dir, fer un salt 

endavant important en termes de productivitat i alh ora proporcionar més 

oportunitats de mobilitat laboral a la població.  
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  NEGOCIACIÓ COL�LECTIVA32 
 

Situació actual 

La remuneració d’un treballador és el resultat de la interacció entre dos 

mecanismes: el competitiu i l’institucional. El mecanisme competitiu trobarà un nivell 

de salari en el qual oferta i demanda de treball siguin iguals. Tanmateix, aquest 

procediment pot desencadenar un nivell d’ocupació subòptim si algun dels dos agents 

-treballadors o empreses-, tenen un poder monopolístic. És per això que, mitjançant el 

mecanisme institucional, sindicats, patronal i govern intervenen en el procés de fixació 

del salari. Aquest component institucional es manifesta a Espanya en quatre vessants: 

1. Caràcter normatiu dels convenis : Els acords individuals entre el treballador i 

l’empresa es troben supeditats al que s’hagi pactat anteriorment en conveni. 

Aquest fet pot significar un problema, ja que dificulta l’ajustament de preus en 

situacions d’excés d’oferta o d’escassa demanda de treball. 

2. Principi d’eficàcia general automàtica:  Estableix que per llei tots els treballadors 

i empreses que pertanyen a un àmbit de negociació determinat estan obligats a 

sotmetre’s al que s’hagi decidit per conveni, independentment de la participació o 

no en la negociació. Aquesta característica atorga als sindicats gran poder de 

negociació, ja que tenint en compte que la densitat sindical a Espanya és d’un 25%, 

la cobertura de la negociació col·lectiva es troba entre un 76 i un 100%33. Cal afegir 

que, excepte a Itàlia i Àustria, la gran majoria de països del nostre entorn no 

consideren aquest principi. 

3. Principi d’ultra-activitat:  Expressa que les condicions pactades en un conveni 

col·lectiu s’estenen de manera indefinida acabat el seu termini de vigència, fins a 

l’establiment d’un nou conveni. Així mateix, aquesta pràctica dificulta l’adaptació a 

les condicions presents i s’esbiaixa el poder negociador de les parts. Com a 

conseqüència, el nombre mitjà d’anys de vigència d’un conveni a Espanya, que és 

de dos anys i mig, és superior al de la majoria de països de la UE34. 

                                                 
32 Per a la realització d’aquest apartat s’han utilitzat els següents documents: Servei d’Estudis Econòmics del BBVA. Situación de 
España. Marzo 2009. Dipòsit legal: M-31254-2000. Madrid: Març 2009. UGT, La crisis: respuestas y propuestas de UGT. (En línia) 
<http://www.ugt.es/actualidad/2009/enero/12-01-09b.pdf>. [Consulta: 1 de maig de 2009]. Comitè Específic sobre el Mercat de 
Treball del CIRCULO DE EMPRESARIOS. Nuevas soluciones para crear empleo. Publicaciones del Círculo de Empresarios. 
Madrid : 23 de març de 2009. 
33 Vegeu Servei d’Estudis Econòmics del BBVA. Situación de España. Marzo 2009. Dipòsit legal: M-31254-2000. Madrid: Març 
2009. Pàg. 32.  
34 Vegeu Servei d’Estudis Econòmics del BBVA. Situación de España. Marzo 2009. Dipòsit legal: M-31254-2000. Madrid: Març 
2009. Pàg. 33.  
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4. Caràcter intermig del sistema de negociació  (preponderància dels convenis 

provincials de sector):  Existeixen cinc nivells de negociació (nacional, regional, 

provincial, local i empresa) estructurats en dos àmbits funcionals: sector i empresa. 

El percentatge de treballadors afectats per convenis provincials de sector és 

majoritari (Izquierdo y otros, 2003; OCDE, 2008) 35 , és a dir, el grau de 

centralització de la negociació col·lectiva és intermig. Així, aquest tipus de 

negociació no s’aprofita dels avantatges dels sistemes centralitzats (facilitat d’ajust 

a la situació macroeconòmica) ni dels descentralitzats (millor adaptació de les 

clàusules a les condicions particulars de les empreses).  

L’existència d’un sistema de negociació col·lectiva no suficientment flexible i amb 

un grau de centralització intermig, provoca rigideses salarials que es tradueixen en 

una major taxa d’atur , una creació de treball inferior a la potencial  i una inflació 

comparativament més elevada.  

� Major taxa d’atur : 

Aquestes rigideses en el mercat laboral provoquen que, quan es dóna un cicle 

econòmic advers, l’ajust es produeixi en termes d’ocupació en lloc d’en termes de 

remuneració. És a dir, l’ocupació es converteix en la variable d’ajust dav ant 

pertorbacions negatives . Ja Bentolila i Jimeno (2002)36 van mostrar que el mercat de 

treball espanyol experimenta un grau de rigidesa salarial real (resposta del creixement 

del salari real als canvis en la taxa d’atur) significativament superior al d’Itàlia, 

Alemanya, França i Estats Units. A més a més, el nivell intermig de negociació dificulta 

la correcta adaptació dels convenis, tant a la situació macroeconòmica com a 

l’empresarial, de manera que es dóna un major grau d’atur, tal com s’exemplifica al 

GRÀFIC VIII. 

GRÀFIC VIII: Taxa d’atur segons política de negociació col�lectiva 

 

 

 

Font: Servei d’Estudis Econòmics del BBVA. 
Situación de España. Marzo 2009. Dipòsit legal: 
M-31254-2000. Madrid: Març 2009. Pàg. 33. 

 

                                                 
35 Vegeu Comitè Específic sobre el Mercat de Treball del CÍRCULO DE EMPRESARIOS. Nuevas soluciones para crear empleo. 
Publicaciones del Círculo de Empresarios. Madrid: 23 de març de 2009. Pàg. 48. 
36 Vegeu Servei d’Estudis Econòmics del BBVA. Situación de España. Marzo 2009. Dipòsit legal: M-31254-2000. Madrid: Març 
2009. Pàg. 34. 
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� Creació de treball inferior al potencial i inflació  comparativament més elevada : 

És important remarcar que només en aquells països amb sistemes de negociació 

descentralitzats amb predomini de convenis d’empresa, com per exemple el Regne 

Unit, els creixements en termes de salari real estan justificats per augments de 

productivitat. Així, els creixements sectorials del salari real són majors e n els 

països amb sistemes de negociació col·lectiva centr alitzats , com ara Finlàndia, o 

intermitjos , com és el cas espanyol, independentment de quina sigui la distribució 

dels creixements sectorials de productivitat , tal com s’observa en el GRÀFIC XI. 
 

 

GRÀFIC XI: Remuneració real vs. productivitat per ocupat (1980-2005; 21 
branques d’activitat) 
Unitat: Densitat. 

 

 

 

 

 

 

 

En els casos en què no es dóna una relació entre salaris i productivitat, el 

creixement del salari real ve explicat pel model de negociació insider-outsider. Els 

insiders, els treballadors ocupats i representats per un sindicat, aprofiten el seu poder 

de mercat en els processos de fixació dels salaris per a obtenir una remuneració 

superior a la d’equilibri. És a dir, pretenen obtenir un salari superior que el que es 

correspondria amb el seu nivell de productivitat , sense que això suposi una pèrdua 

del lloc de treball. Així, la determinació del salari no depèn de la situació del mercat 

laboral, ni del nombre de treballadors aturats, els outsiders. En aquest model, les 

empreses escullen el volum de treball que maximitza el seu nivell de beneficis i els 
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sindicats maximitzen la utilitat dels insiders. Així, el salari serà el resultat d’un procés 

de negociació en què aquests dos agents, empreses i sindicats, intenten apropiar-se 

dels resultats derivats de l’activitat productiva.  

Això és el que succeeix en el mercat espanyol: els factors interns contribueixen 

en menor mesura a explicar el creixement del salari real, en comparació amb els 

factors externs. De resultes, l’efecte del creixement de la productivitat i dels preus 

relatius representa només un 64,7% de l’increment d e la remuneració real 37. Així, 

la indexació justificada dels salaris a la productivitat en els sectors amb creixements de 

productivitat superiors al promig provoca una pressió salarial sobre els sectors amb 

creixements de productivitat inferiors al promig, els quals també voldran veure 

incrementada la seva remuneració. Aquests darrers únicament podran apujar els 

salaris dels treballadors si ho compensen amb pujades de preus i moderen la creació 

de nous llocs de treball. D’aquesta manera es dóna una inflació comparativament més 

elevada i es limita la creació de llocs de treball. 

La nostra proposta 

Davant del sistema actual de determinació salarial, rígid davant 

l’heterogeneïtat de les pertorbacions que afecten als diferents sectors –manca de 

flexibilitat d’ajustament dels salaris a les condicions macroeconòmiques i de les 

empreses a les seves circumstàncies particulars- i de les pressions inflacionistes 

que provoca, s’hauria de promoure una reforma que tingués en compte els 

següents punts38: 

1. Supressió del principi d’eficàcia general automàtica dels convenis: Els 

convenis d’àmbit sectorial haurien de ser aplicables només als agents implicats 

en la negociació, essent voluntària l’adhesió per als restants. 

2. Principi d’ultra-activitat restringit: S’hauria de limitar la vigència màxima 

dels convenis en els casos en què no s’ha arribat a una nova negociació, 

obligant les parts a un major esforç d’enteniment. Hi ha diferents possibilitats: 

aplicar el conveni previ, tal com proposen Estrada i Melguizo (2008), o aplicar 

l’immediatament superior (el conveni estatal de sector) com argumenten 

Bentolila i Jimeno (2002)39.  

 

                                                 
37 Vegeu Servei d’Estudis Econòmics del BBVA. Situación de España. Marzo 2009. Dipòsit legal: M-31254-2000. Madrid: Març 
2009. Pàg. 36. 
38 Els economistes del BBVA aposten per un sistema descentralitzat. Per la seva banda, els experts del Círculo de Empresarios 
es decanten tant per aprofitar els avantatges d’un sistema centralitzat o bé els d’un descentralitzat.  
39 Vegeu Servei d’Estudis Econòmics del BBVA. Situación de España. Marzo 2009. Dipòsit legal: M-31254-2000. Madrid: Març 
2009. Pàg. 37. 
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3. Integració i universalitat: Donar una major representació en les negociacions 

als col�lectius desplaçats -aturats, temporals i PIMES-. 

4. Sistema de negociació multinivell però amb limitacions a les matèries a 

negociar en cada àmbit: En els convenis estatals s’han de decidir els aspectes 

que afecten a tots els treballadors i empreses per igual, independentment del 

sector on es trobin -modalitats contractuals, regulació fiscal, etc.-. En els 

convenis per sectors (preferiblement estatals), s’haurien de negociar les 

condicions que afecten de la mateixa al conjunt de les empreses del sector, com 

per exemple la seguretat o la higiene. Per últim, els convenis d’empresa haurien 

de referir-se als aspectes organitzatius –duració de la jornada laboral, polítiques 

de mobilitat funcional i geogràfica- i salarials. És a dir, es dóna un major marge 

d’adaptació de les empreses en aquelles condicions particulars que la fan més 

competitiva i eficient. Amb aquest sistema de negociació es proporciona una 

major flexibilitat macroeconòmica. 

5. Generalització d’un sistema de clàusules de despenjament: Es tracta de 

vincular els increments salarials a les condicions particulars de les empreses. 

Aquests clàusules permeten desvincular les condicions salarials de l’empresa de 

les del conveni d’àmbit superior a la que estigui subjecte, en situacions de 

dificultats econòmiques.  

6. Indexació dels salaris a la productivitat i creació d’un òrgan assessor 

per controlar el creixement dels salaris: No caldria utilitzar la inflació per al 

càlcul dels creixements salarials si s’indexen els salaris a la productivitat per 

ocupat a nivell d’empresa. És a dir, els salaris reals haurien de créixer al mateix 

ritme que la productivitat. No tenir en compte la seva evolució incideix 

negativament sobre els incentius a augmentar-la, i pot provocar un creixement 

de l’atur en fases de ralentització i recessió. Així mateix, seria positiu la creació 

d’un òrgan assessor a nivell estatal que creés una opinió sobre l’evolució salarial 

compatible amb la situació macroeconòmica existent i futura i que permetés 

mitigar el biaix inflacionista. A més s’haurien d’eliminar les clàusules de 

salvaguarda (o que fossin simètriques) per tal de que els increments de preus 

transitoris no afectin els salaris i es generin efectes de segona ronda (proposta 

de la OCDE40). 

 

                                                 
40 Vegeu Servei d’Estudis Econòmics del BBVA. Situación de España. Marzo 2009. Dipòsit legal: M-31254-2000. Madrid: Març 
2009. Pàg. 37. 
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  COTITZACIONS EMPRESARIALS  

A LA SEGURETAT SOCIAL41 

En relació a les cotitzacions socials, ja John Maynard Keynes va proposar com a 

política d’oferta la conveniència de variar els tipus de les cotitzacions socials en funció 

de la posició cíclica de l’economia42. Una reducció de les cotitzacions empresarials 

reduiria els costos productius, afavorint un augment de la demanda de treball. L’Institut 

de l’Empresa Familiar ha estimat un estalvi anual per a les empreses de 5.800 milions 

d’euros al reduir dos punts la quota de la Seguretat Social per cada treballador 

contractat i 240 milions d’euros al reduir deu punts la quota per cada treballador nou fix 

creat43. 

La nostra proposta 

En aquesta línia, es planteja un model de reducció permanent de les 

cotitzacions empresarials a la Seguretat Social, compensada per una 

augment de l’impost al consum, és a dir, de l’IVA.  

Aquesta proposta es basa en el fet que a Espanya el nivell de les cotitzacions 

socials per part del empresaris és més elevat que el de la resta de països 

industrialitzats, i que l’IVA és significativament menor que a les principals 

economies de la Unió Europea. Tenint en compte que la base impositiva de les 

cotitzacions és més reduïda que la del consum, ja que les cotitzacions només 

graven part de les rendes salarials, una reforma neutral implicaria un augment 

percentual menor en l’IVA, reduint l’excés de gravamen sobre l’ocupació. En els 

GRÀFICS X i XI adjunts es poden trobar quantificats aquests fets. 

A Espanya es preveu que cada punt de reducció de cotitzacions socials 

empresarials elevaria el nivell d’ocupació a llarg termini al voltant de 0,5 per cent44. 

En situacions de crisi econòmica, com l’actual crisi a l’economia espanyola, amb un 

consum privat debilitat, seria òptim rebaixar les cotitzacions socials immediatament 

i endarrerir la pujada de l’IVA durant un any. D’aquesta manera, es donaria una 

                                                 
41 Per a la realització d’aquest apartat s’han utilitzat els següents documents: Servei d’Estudis Econòmics del BBVA. Situación de 
España. Marzo 2009. Dipòsit legal: M-31254-2000. Madrid: Març 2009. Comitè Específic sobre el Mercat de Treball del CIRCULO 
DE EMPRESARIOS. Nuevas soluciones para crear empleo. Publicaciones del Círculo de Empresarios. Madrid : 23 de març de 
2009. 
42 Vegeu Servei d’Estudis Econòmics del BBVA. Situación de España. Marzo 2009. Dipòsit legal: M-31254-2000. Madrid: Març 
2009. Pàg. 37. 
43 Vegeu Comitè Específic sobre el Mercat de Treball del CÍRCULO DE EMPRESARIOS. Nuevas soluciones para crear empleo. 
Publicaciones del Círculo de Empresarios. Madrid: 23 de març de 2009. Pàg. 35. 
44 Vegeu Servei d’Estudis Econòmics del BBVA. Situación de España. Marzo 2009. Dipòsit legal: M-31254-2000. Madrid: Març 
2009. Pàg. 40. 
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substitució intertemporal entre el consum present i futur que estimularia la 

demanda agregada a curt termini.  

 

Conseqüències de la implementació de la proposta 

Aquesta proposta té com a objectius finals  augmentar el nivell d’ocupació 

estructural, impulsar la capacitat de finançament de l’economia en conjunt i facilitar 

l’ajustament del mercat espanyol en vista a aquest cicle econòmic advers i al 

desequilibri exterior acumulat. 

 

GRÀFIC X: Tipus efectiu mitjà de les cotitzacions empresarials 
Unitat: Tipus efectiu mitjà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÀFIC XI: Tipus efectiu mitjà sobre el consum 
Unitat: Tipus efectiu mitjà. 

 

 

���� En concret, el BBVA proposa una reducció permanent de les cotitzacions 

socials empresarials de 3,5 punts porcentuals. Així mateix, l’impost sobre el 

consum es veuria augmentat en 2 punts porcentuals. Segons aquest estudi, es 

preveu que durant el primer any podrien crear-se 280 000 nous llocs de treball i 

el PIB augmentaria un 0,55%. 
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Els possibles efectes d’aquest canvi són diversos: 

1. El diferencial en el nombre d’hores treballades per persona entre Espanya i els 

Estats Units explica, en part, la menor renta per càpita del nostre país. Alguns 

autors han destacat que la major càrrega impositiva sobre el treball als països 

europeus pot ser la causa d’aquesta diferencial (Prescott, 2004) 45 . Així, una 

disminució de les cotitzacions social pot tenir efectes positius sobre el nivell 

d’ocupació a llarg termini i el nivell d’ingressos de les famílies .  

2. Els salaris reals creixen o es mantenen en períodes recessius, en lloc de disminuir. 

Aquest fet mostra l’existència de rigideses o ineficiències que actuen de la mateixa 

manera que un impost sobre l’ocupació. Així, una reducció de la càrrega fiscal 

sobre el treball podria mitigar l’impacte cíclic d’aquest “impost”.  

3. El creixent i persistent dèficit per compte corrent de l’economia espanyola –al 

voltant del 10% del PIB tant el 2007 i com el 200846-, mostra la seva dependència 

respecte l’estalvi exterior per a finançar el seu nivell d’inversió. Així, la substitució 

de les cotitzacions socials per l’IVA podria resultar en un augment de la taxa 

d’estalvi nacional , sense la necessitat d’un ajust tan gran en termes d’inversió per 

a corregir el dèficit exterior.  

La defensa d’aquesta proposta es basa sobretot en el fet que pot ser molt 

positiva per a la creació de nous llocs de treball. Tanmateix, s’ha de tenir en compte 

que els treballadors ocupats es veuran perjudicats davant d’un impost del consum més 

alt. És a dir, s’ha de fer una valoració general dels efectes totals per tal de mesurar si 

el benefici en termes d’ocupació és major que el perjudici d’un IVA major.  

Aquesta iniciativa ja havia estat plantejada amb anterioritat per la Comissió 

Europea (1994) i la OECD (1994). De fet, a Alemanya ja es van rebaixar les 

contribucions socials de l’empresa en més de dos punts a canvi d’un augment de l’IVA. 

A França es debat actualment la introducció d’un “IVA social” seguint l’exemple de 

Dinamarca dels anys vuitanta.  

 

 

 

                                                 
45 Vegeu Servei d’Estudis Econòmics del BBVA. Situación de España. Marzo 2009. Dipòsit legal: M-31254-2000. Madrid: Març 
2009. Pàg. 39. 
46 Vegeu Servei d’Estudis Econòmics del BBVA. Situación de España. Marzo 2009. Dipòsit legal: M-31254-2000. Madrid: Març 
2009. Pàg. 39. 

333222   

 
  

 
  

 
  

 
  

555   
M o d e l  d e  r e f o r m a  l a b o r a l 



 

Font: CECOT. 
Informe CECOT 
sobre l’absentisme 
laboral a Espanya 
2007. Febrer 2008.  

  

ABSENTISME 

Situació actual 

Aquesta nova interiorització de valors també milloraria un altre dels problemes 

del mercat laboral, l’absentisme , és a dir, el fet de no assistir a la feina ja sigui per 

motius justificats, com pot ser baixa per incapacitat temporal, baixa de maternitat o 

paternitat, o per causes injustificades. També existeix l’absentisme presencial , entès 

com el fet que el treballador només sigui present físicament però no rendeixi. 

L’evolució de la taxa d’absentisme47 pot ser observada en el GRÀFIC XII. Es veu 

com aquesta creix de manera lenta però contínua. 

 

GRÀFIC XII: Evolució de la taxa d’absentisme (1997-2007) 
Unitat: Percentatge –hores ocasionals no treballades/jornada laboral-.  

 

Igualment, en el GRÀFIC XIII es pot observar l’evolució de les hores no 

treballades per motius de l’absència. S’observa una tendència a l’alça, sobretot de 

l’absentisme no justificat , que és el que té uns efectes més negatius sobre les 

empreses i l’economia, i de la formació, que no té efectes directament negatius. 

Tot i que diferents articles de premsa apunten que la crisi ha causat una reducció 

d’aquest, com també una lleugera millora de la productivitat –també pel fet que ha 

augmentat l’atur- (l’últim trimestre del 2008 ha crescut a un 1,7% interanual, mentre 

que abans ho feia a un 0,7% i la mitja europea es situava en un 1,5%)48, s’ha d’actuar 

                                                 
47 La taxa d’absentisme equival al rati d’hores d’absentisme entre el nombre d’hores de jornada teòrica (és a dir, hores pactades, 
descomptant els dies de vacances i els festius). Aquesta definició s’han extret de: CECOT. Informe CECOT sobre l’absentisme 
laboral a Espanya 2007. Febrer 2008.  
48  S’han obtingut algunes idees del buidatge dels següents articles de premsa: La crisis reduce el absentismo laboral; 
www.gestionpyme.com; 05-12-08. La crisis frena el absentismo laboral tras un alza del 50% en siete años; EL PERIÓDICO; 29-
10-08. Absentismo laboral versus crisis económica; ACERVERA ABOGADOS; 12-01-09. La crisis está reduciendo el absentismo 
laboral en algunos sectores; EUROPA PRESS; 11-10-08. El absentismo también sufre la crisis; EL PAÍS; 11-02-09. Se reduce el 
absentismo laboral en Catalunya gracias a la crisis; LA VANGUARDIA; 11-02-09. La crisis reduce el 13,8% del absentismo 
laboral; EL PERIÓDICO; 11-02-09. Ocho horas de trabajo y tres de productividad; EXPANSIÓN; 12-02-09. Per a més informació 
vegeu BIBLIOGRAFIA (pàg. 46). 
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per resoldre-ho, ja que l’absentisme i els temps morts també són unes de les causes 

directes d’una baixa productivitat i pèrdua de competitivitat . L’absentisme 

representa un cost molt alt per les empreses i també per la Seguretat Social i les 

mútues privades. Aquest fet no tan sols té costos directes molt alts –prestacions que 

cal satisfer- sinó també costos indirectes- pèrdues de producció, sobrecàrrega de 

recursos humans...- que superen en 1,8 vegades els directes. 
 

GRÀFIC XIII: Evolució de les hores no treballades per empleat (excloent vacances i 
festius, 1998-2006 
Unitat: Percentatge -variació interanual-.  

 

 

 

 

 

 

 

Segons un baròmetre ideat per ESADE i la Mútua Egarsat, el 20% de 

l’absentisme dura de 5 a 10 dies i aquest és més habitual en dones de 26 a 35 anys i 

en persones majors de 55 anys- que són qui donen major importància a la conciliació 

entre la vida laboral i familiar -. Per altra banda, el fet que arran de la crisi, 

l’absentisme hagi baixat i s’hagin reduït les baixes curtes, i sobretot entre els joves des 

de l’estiu del 2008, evidencia que els treballadors tenen més por a perdre la feina i a la 

impossibilitat de trobar-ne una de manera immediata i per això no s’absenten: és una 

senyal clara que la majoria d’absències són de caràcter injustificat. Un dels problemes 

és que la SS no fa un seguiment a consciència del cost que això suposa ni es fa un 

control sobre el procediment que segueixen aquestes baixes. També hi ha una 

burocratització massiva ja que hi conflueixen Administracions Públiques i empreses 

privades –mútues- la qual cosa fa que es produeixen ineficàcies i abusos49. Tot i que 

l’Administració pública no estaria d’acord en canviar-ho per la profunda adaptació que 

això suposaria i pel recel dels sindicats, nosaltres creiem que s’ha de modificar.  

La nostra proposta 

Arran que s’ha comprovat que les mútues privades són més eficaces, creiem 

que seria més lògic que les empreses poguessin escollir entre l’ús de l’administració 

pública i mútues. Som conscients també que això podria generar pactes il�lícits 
                                                 
49 VALVERDE, M. 1,2 millones de empleados cobran sin trabajar ni un día. Diari EXPANSIÓN. Madrid: 30 de març de 2009. 
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entre mútues i empreses; per això, s’admetria a petició explícita i justificada del 

treballador una segona opinió d’un metge de capçalera, i /o a l’inversa, que 

l’empresari sempre tingui la possibilitat de demanar que els treballadors siguin 

visitats pels metges de l’empresa o de mútua contractada.  

D’altra banda, i havent arribat a aquesta conclusió, proposem que es castigui 

més durament l’absentisme i els temps morts. Al mateix torn, també creiem 

que és necessari que les empreses pactin una major flexibilització de la jornada 

laboral, la qual cosa aconseguiria que l’absentisme es reduís de manera natural 

atès que els treballadors podrien atendre lliurement les seves necessitats no 

laborals i compaginar la vida privada amb la feina. Quant a la flexibilització laboral, 

l’entenem com a modificació de l’horari laboral i fins i tot de la durada d’aquest. 

Més hores de treball no equivalen a major productivitat. Espanya està a la cua de 

rendiment per hora treballada,i, per contra és un dels països on la gent es passa 

més hores en el lloc de treball. Davant d’aquest fet, una possible solució seria 

generalitzar l’ús de jornades més breus però més productives, és a dir, usar la 

flexibilització contractual, tal com es fa  a Alemanya o a Holanda, on les jornades 

són més breus però més productives. D’altra banda, tampoc hauríem de caure en el 

parany d’imitar a Dinamarca o d’altres països nòrdics, on la productivitat és 

relativament baixa (comparada amb la d’economies capdavanteres com EUA o 

Alemanya), la ocupació és alta però les hores de treball excessivament baixes, és a 

dir hi ha un poc aprofitament de la mà d’obra50. A més, per a millorar l’eficiència, es 

podria reduir la jornada sense que disminuís la productivitat dissenyant horaris més 

racionals i factibles. A més, la concentració de jornada reduiria costos a les 

empreses, les quals podrien reconduir aquest estalvi en l’adopció de nova 

tecnologia que també augmentarien la productivitat i que tindrien una repercussió 

mediambiental positiva. S’assoliria l’optimització dels recursos productius i la 

gestió adequada del temps. Tant treballadors com empresaris resultarien 

beneficiats, ja que una major productivitat i motivació de la plantilla afavoriria un 

augment del rendiment i dels beneficis. Per augmentar la productivitat calen 

empleats motivats, contents i que s’identifiquin amb l’empresa. Aquest objectiu és 

més fàcil d’aconseguir si es potencia la conciliació i flexibilització laboral, així 

com la capacitat de decisió i responsabilitat. A part, cal tenir en compte que els 

treballadors prefereixen modificació horària abans de ser acomiadats. De fet, 

aquesta és una forma majoritària de solucionar els problemes derivats de períodes 

econòmics recessius, com s’està donant a Alemanya actualment.51 

                                                 
50 Dades extretes dels informes: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). OECD country notes growth 
priorities. França: 2008. (En línia) <http://www.oecd.org>. [Consulta: 1 d’abril de 2009]. 
51  Articles periodístics consultats: Contra la crisi, horaris més racionals; DOSSIER ECONÒMIC; Novembre 08. Ajustar los 
horarios antes de tomar medidas más drásticas; CINCO DÍAS; 06-02-09. Per a més informació vegeu BIBLIOGRAFIA (pàg. 46). 
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  PRODUCTIVITAT I  

CANVI DEL MODEL PRODUCTIU ACTUAL 

 

Situació actual 

Un dels problemes més greus del mercat laboral espanyol i de l’economia 

espanyola en general, és la productivitat dels seus treballadors. Com és sabut, la 

productivitat , és a dir, la relació entre la producció obtinguda i els factors emprats per 

a obtenir-la52, és clau per a ser una economia competent.  Per altra banda, s’ha de 

començar per fer un canvi en el model productiu 53. L’especialització en activitats poc 

intensives en capital, com la construcció i  el turisme, només ens han permès créixer 

durant un període limitat de temps, però aquest model s’ha esgotat. Les crisis són una 

oportunitat per fer canvis, i s’hauria d’aprofitar per modificar-lo i promocionar sectors 

productius que creïn major valor afegit i que ens duguin a la plena ocupació . 

Per tal de determinar la productivitat en termes de factor de treball, cal tenir en 

compte els costos laborals . Si el cost laboral augmenta a major ritme que la 

productivitat, l’economia en qüestió perd competència, mentre que si, a la inversa, els 

costos laborals creixen en menor mesura que la productivitat, se’n guanya. En un cas 

òptim, l’augment dels costos laborals haurien de ser el mirall de l’augment de la 

productivitat.  

Si observem el cas espanyol, veiem que els costos laborals han augmentat a una 

taxa del 4,3% anual entre el 2001 i el 2008, mentre que la productivitat ha augmentat 

en un 0,1% anual en aquest mateix període, situant-nos a la cua del rànquing 

corresponent a la UE-15 , la qual cosa es tradueix en una pèrdua de competència  

considerable de l’economia espanyola respecte aquests altres països 54 . Aquesta 

desacceleració de la productivitat està causada per una acumulació insuficient de 

capital humà i també de tecnologia. A més, Espanya ja no pot basar la seva 

competència en un model de costos laborals relativament baixos; són claus el 

                                                 
52 Institut d’Estudis Catalans. Diccionari de la Llengua Catalana. 2ª Edició. <http://dlc.iec.cat/index.html>. [Consulta: 3 de maig de 
2009]. 

53 Vàrem mantenir una entrevista amb l’economista i professor XAVIER SALA- I- MARTÍN i va incidir molt en el fet que el canvi 
del model productiu no l’havia de motivar el govern sinó els agents econòmics privats. A més, també creu que la productivitat és 
clau per a ser competitius i només s’aconseguirà amb un canvi de valors de la societat. 

54 PIMEC. SALA DE PREMSA. La productivitat i competitivitat espanyoles són de les més baixes de la Unió Monetària. 27 de 
gener de 2009. (En línia) <http://www.pimec.org/index.php/mod.noticias/mem.detalle/id.594/relcategoria.1517> [Consulta: 15 de 
maig de 2009]. 
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coneixement i la innovació per explotar les oportunitats de mercat, per poder competir 

mitjançant productes de major qualitat.  L’economia espanyola pateix una crisi de 

competitivitat , la qual cosa es pot apreciar en el dèficit del compte corrent de la 

balança de pagaments, clar signe que les empreses prefereixen importar que comprar 

el que es produeix interiorment i que les empreses nacionals no exporten perquè no 

són suficientment competitives.  

El creixement de l’economia espanyola  durant l’època anterior a la crisi no 

venia donat per millores de la productivitat ni de l’eficiència dels factors productius 

existents sinó per un ús més intensiu del factor treball. D’aquí ve que Espanya hagi 

estat en aquests darrers anys un dels països de la UE que més llocs nous de treball ha 

creat. L’economia espanyola estava seguint un patró de creixement erroni donada la 

seva insostenibilitat a llarg termini , ja que la manera òptima que una economia 

creixi és mitjançant una millora de la qualitat i no de la quantitat dels factors productius. 

A aquest fet també podríem afegir-hi, el fet que no s’hagi aprofitat l’època de bonança 

per potenciar sectors que generessin major valor afegit, el que faria que la situació 

actual fos més suportable -bàsicament perquè la destrucció de treball se centra en els 

aturats de llarga durada, els no qualificats i els temporals, és a dir, un segment de 

població que viu en condicions precàries-.  

Per això, detectada aquesta baixa productivitat dels sectors productius espanyols 

i la necessitat d’un canvi  en el model productiu , creiem que és necessari prendre 

mesures per intentar solucionar de soca arrel aquest problema tant greu per a viabilitat 

i competitivitat econòmica d’Espanya en els mercats internacionals. 
 

Què s’hauria de modificar per millorar la productivitat? 

La motivació  i el lideratge  són dos escuts contra la crisi econòmica, ja que es 

tracta de dos fonts elementals de productivitat. Les empreses que apostin per la 

motivació i el lideratge en aquests moments de crisi trauran avantatges comparatius 

als seus competidors. Ara s’ha de treballar més amb menys gent, i la inestabilitat del 

mercat fa que molts professionals obrin portes a altres empreses, sobretot si la pròpia 

companyia no comunica de forma oberta. La relació basada en el compromís i la 

confiança genera un millor rendiment de tota la organització i permet una major 

productivitat 55 . Cal que les empreses siguin transparents i clares; en situacions 

compromeses es necessari que puguin demanar sacrificis als treballadors; quan 

                                                 
55 Articles periodístics consultats: Cómo motivar al trabajador al que se le recorta el sueldo; PÚBLICO; 29-03-09. El mejor escudo 
contra la crisis es saber motivar a sus empleados; EL ECONOMISTA; 14-02-09. Per a més informació vegeu BIBLIOGRAFIA 
(pàg. 46). 
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s’acomiada, que es tingui en compte la motivació dels que es queden; el lideratge ha 

d’anar vinculat a recompensa, etc.  

 

Una de les maneres de solucionar aquesta mancança és mitjançant una 

reforma educativa . La productivitat i l’educació estan estretament lligades: 

està clar que si es produeix capital humà de qualitat, la rendibilitat i productivitat 

d’aquest serà superior. Per solucionar el problema educatiu, tal com apunta un informe 

de l’OCDE56, s’hauria de fer una reforma educativa, que inclogués totes les fases 

educatives, però que sobretot fes un incís en l’educació secundària ja que segons un 

informe de Fernández Ordoñez 57  no és la educació primària o superior, sinó la 

secundària, el focus de problemes més greu. És en la qualitat de l’ensenyament mitjà 

on actualment som a la cua d’Europa. És en aquest segment de treballadors on l’atur 

és més elevat –perquè no estan especialitzats i els sectors en què poden exercir una 

professió amb la seva qualificació són escassos- i la tendència a l’acomiadament en 

èpoques de recessió més elevada. 

Pel que fa a aquest punt, el govern ha fet petites reformes, com per exemple 

incrementar les exigències pedagògiques dels nous mestres.  Des del 2006, també 

s’han introduït reformes legislatives  que donen major autonomia a les escoles en 

quant a prendre decisions sobre el personal educatiu. També s’estan implementant, 

des de diferents governs autonòmics, nous exàmens de nivell per detectar les 

deficiències que presenta l’ensenyament a les diferents fases educatives.  No obstant 

això, cal remarcar que una reforma eficaç en educació és una de les assignatures que 

el govern té pendent –bàsicament perquè el debat educatiu a Espanya no és la seva 

qualitat sinó què s’imparteix i de quina manera: ideologia del professorat, assignatura 

de Religió vers Educació per a la Ciutadania o titularitat pública, concertada o estatal-. 

Des del nostre punt de vista es podria començar per millorar els resultats 

educatius amb iniciatives que donessin més espai i importància a la creativitat 

personal, a la originalitat, que fomentessin la competència entre els alumnes ja 

des de molt petits (educació primària) ja que motivar els alumnes i fomentar l’èxit 

mitjançant la promoció de l’esforç personal és un aspecte clau per a la millora de 

la productivitat i resoldre en última instància el problema de l’atur. Per altra banda, 

cal remarcar que l’objectiu d’aquest treball no és idear una reforma educativa, però 

sí que volem fer unes quantes aportacions que creiem que podrien ser útils:  

                                                 
56 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Spain OECD country notes growth priorities. França: 2008. 
(En línia) <http://www.oecd.org>. [Consulta: 1 d’abril de 2009]. 
57 SAGARDOY BENGOECHEA, J. ANTONIO. La Reforma del Mercado de Trabajo. Ideas para un debate. Sagardoy Abogados. 
Madrid: Abril 2009. (En línia) <http://www.expansionyempleo.com/2009/04/29/mercado_laboral/1240999734.html>. [Consulta: 30 
d’abril de 2009]. 
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• Nou model educatiu no basat en memoritzar sinó en formar joves crítics i 

creatius, capaços de prendre decisions autònomament i que estiguin disposats a 

treballar i superar tot tipus d’obstacles per assolir els seus objectius dins d’un 

marc ètic. Els professors han de ser capaços de fer reflexionar a l’alumnat. 

• Exàmens estàndards: Una de les solucions que proposa l’informe de l’OCDE 

és introduir exàmens estàndards que permetin detectar quines són les regions  

i/o centres que donen millors resultats educatius, observar quin tret distintiu hi 

ha en aquestes i intentar d’estendre aquestes actuacions.  

• Ajuts a les famílies amb baix nivell de renda per cada fill que cursi 

estudis superiors sempre i quan assisteixi de manera continuada a classe, la 

qual cosa donaria un major incentiu a la continuïtat d’estudis, i possiblement un 

major rendiment acadèmic. A més creiem que la reforma universitària hauria 

d’anar lligada a un pla de rendiment de l’estudiant, sinó, es malbaraten recursos 

públics.  

• Xec escolar mitjançant el qual s’introduiria més competència a les escoles ja 

que el finançament públic no aniria al centres sinó als pares, que serien qui 

escollirien on volen que el seu fill sigui educat. Aquest sistema ja s’ha posat en 

marxa a països com Suècia, Holanda, Dinamarca o Estats Units..  

• Diferenciació per nivells de l’alumnat en certes hores, per tal que els que 

puguin, aprofundeixin i vagin més enllà en el temes que es debaten a classe i 

que als que els costi més, consolidin i reforcin matèria.  

• Major implicació del professorat:  Creiem que per a donar una millor 

educació, els mestres haurien de rebre un tractament similar al dels alumnes. 

S’ha de modificar el sistema actual i donar més importància al reciclatge 

(obligatori fer un curs de formació- d’anglès, nous mètodes pedagògics, noves 

tecnologies i que fomentin la innovació- a l’any, com a mínim, per a poder 

mantenir el lloc de treball) i a la implicació dels mestres en l’educació dels 

alumnes. Aquest fet comportaria també, que els mestres no disposessin  d’una 

plaça vitalícia, cosa que incentivaria de manera important un major esforç i 

dedicació.             

 

 

Un altre factor que des del nostre punt de vista té una importància considerable 

(i que també està directa o indirectament relacionat amb l’educació) és la falta 

de valors  de la societat actual, segurament agreujada per un augment de la implicació 

de l’Estat en quant a planificador (que darrerament ha adoptat una posició més aviat 

paternalista), que no deixa o bàsicament estalvia als agents privats pensar per si 

 
  

 
  

 
  

 
  

555   
M o d e l  d e  r e f o r m a  l a b o r a l 

333999   



4  

mateixos i tenir incentius per assumir riscs i tenir iniciativa a la vida, cosa que juga molt 

en contra nostra. La manca de valors podria ser una de les moltes causes que ens han 

portat a la crisi actual tal i com apuntava un article del diari Cinco Días58. 

Creiem que és imprescindible que els agents econòmics recuperin la 

iniciativa pròpia, la cultura de l’esforç i el treball personal i que siguin 

capaços de solucionar els problemes sense necessitat de recórrer 

reiteradament a l’Estat. Gran part de la societat d’avui dia vol diner fàcil i poc 

esforç, la qual cosa és inconsistent amb el nou model que volem implementar. Som 

conscients que això no s’aconsegueix amb quatre dies, però amb el pas del temps i 

si ho volem, es pot aconseguir.  

 

D’altra banda, també s’aconseguirà millorar la productivitat mitjançant més 

inversió en I+D+i (Investigació, desenvolupament i innovació); a més, també 

calen persones disposades a canviar de sector, de feina i de zona més sovint, que es 

sàpiguen adaptar constantment a la situació que el mercat els depara (mobilitat 

sectorial, funcional i regional ). 

 

Com enfocar el nou model productiu? 

Apostem per sectors productius  que proporcionin major valor afegit , com per 

exemple: la biotecnologia , l’aeronàutica , la salut  i energies renovables 59 sense 

perdre de vista les activitats en les quals ja tenim avantatge comparatiu envers altres 

països, com la indústria agroalimentària , el sector químic  i el dels metalls 60. 

Creiem que és important que el canvi en el model productiu i la reforma 

educativa també vagin lligats ja que sinó pot haver-hi sobrequalificació , és a dir, 

problema d’inconsistència entre el model productiu- llocs de treball que s’ofereixen- i la 

preparació dels agents productius. El fet que Espanya consti d’una majoria de sectors 

amb poc valor afegit, fa que persones molt qualificades duguin a terme feines que no 

requereixen aquesta alta qualificació perquè el model productiu no està preparat per 

absorbir tants treballadors amb aquestes qualificacions. En resum,  es perd capital 

humà  en el sentit que aquestes podrien estar desenvolupant feines molt més 

productives, la qual cosa també provoca fugida de cervells.  

                                                 
58 CORRERO, ROSARIO. La crisis obligará a introducir la ética en los currículos. Diari CINCO DÍAS. 14 de febrer de 2009. 
59 En DAVID CID COLOMER Colomer, bioleg i Secretari d'Acció Política i de Moviments Socials d’ICV, en una xerrada que va 
mantenir amb nosaltres també creia que les energies renovables eren un sector amb creixement potencial que podrien aportar 
molt valor afegit. 
60  VELÁZQUEZ-GAZTELU, J.P. Es la hora del cambio, vale, pero ¿cómo? Diari EL PAÍS. Suplement Negocios. (En línia) 
<http://www.elpais.com/articulo/semana/hora/cambio/vale/elpepueconeg/20090517elpneglse_2/Tes>. [Consulta: 17 de maig de 
2009]. 
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Atur = oportunitat 

No es pot etiquetar el model d’antisocial . El sistema no és perjudicial per els 

aturats, ans al contrari. Tot i que es disminueixen les prestacions per desocupació i 

també el temps de prestació, això es compensa amb escreix mitjançant cursos de 

reciclatge  i major eficiència del fons de pensions . La millor ajuda per un treballador 

és tenir formació  per poder aconseguir un lloc de treball i no prestacions  que quan 

s’acaben no t’aporten res. S’ha de començar a veure l’atur com una oportunitat  i no 

una tragèdia, ja que és un procés transitori per poder-se formar i trobar una nova feina, 

que en molts casos serà millor. 

Viabilitat política i social  

Una reforma d’aquesta envergadura només es podrà dur a terme a llarg termini si 

té lloc un canvi en la mentalitat de la societat . El canvi ha d’esdevenir primer en el 

conjunt de la ciutadania i, un cop aquest s’hagi donat, els representants polítics tindran 

el suport necessari per legislar propostes que no seran promulgades mentre es vegin 

com un cost electoral que els partits polítics no tenen la valentia d’assumir. En el curt 

termini, observem que la viabilitat  de moltes de les nostres propostes, malgrat ser 

econòmicament factibles, és nul·la  pel seu rebuig per part de grups de pressió -

sindicats, funcionaris, xarxes clientelars- i això en dificulta la seva adopció. 

Reduir l’atur a qualsevol preu?  I la desigualtat social? 

Cal preguntar-se fins a quin punt és eficient fer tot el possible per reduir l’atur 

sense preveure els seus efectes sobre la productivitat o la qualitat del matching, 

possiblement més baixa si els treballadors han d’escollir qualsevol feina perquè no 

tenen un suport econòmic que els permeti sobreviure. D’altra banda, països com 

Dinamarca tenen mercats laborals que funcionen eficientment a través del que 

s’engloba sota el nom flexiseguretat . Segons aquest model, els acords laborals 

tendeixen a ser personalitzats en comptes de dissenyats per l’Estat i els costos 

d’acomiadament són nuls o molt baixos. En contrapartida, es proporciona més facilitats 

per l’empleabilitat del treballador a través d’un  fort desplegament de les polítiques 

actives d’ocupació, a més de l’existència de prestacions per atur molt elevades que 

mitiguen les greus desigualtats socials que genera l’atur. A Espanya, però, només un 

canvi d’hàbits de concertació social entre treballadors i empresaris permetria que 

aquest sistema de relacions laborals fructifiqués.  
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Per facilitar la comprensió, seguidament s’adjunten les conseqüències  que 

l’aplicació de les nostres polítiques bàsiques té sobre els principals agents econòmics.  
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• Beneficiades per la reducció dels costos d’acomiadament en els treballadors indefinits. Perjudicats si usen molts treballadors 
temporals perquè el seu cost d’acomiadament puja.  

• Reducció dels costos d’acomiadament per pràctiques negociadores fraudulentes i processos judicials llargs i incerts. 

• Si el Salari Mínim només s’indexa en funció de la inflació s’eviten els efectes ‘contagi’ i la seva translació a tots els salaris de 
l’economia, que desincentiven la creació d’ocupació. A llarg termini només serà una quantitat de referència. 

• Més flexibilitat en els processos de decisió a l’hora de pactar els convenis, així com per a aplicar-los. 

• Es beneficien de la disminució de les cotitzacions socials ja que suposen una baixada dels costos de producció. Aquesta reducció 
en les cotitzacions socials estarà en part compensada pel finançament del fons de garantia. 

• Possible reducció de la qualitat del matching empresa-treballador al seu nou lloc de treball combatuda amb la modernització del 
sistema de matching, l’impuls als programes de formació i l’allargament del període de prova. 

• Es veuran afavorides per un menor absentisme si aquest s’aconsegueix reduir mitjançant la major flexibilització de la jornada 
laboral.  

• L’augment de productivitat dels factors productius (treballadors amb incentius per aprendre la formació específica de l’empresa), la 
reducció dels problemes d’informació asimètrica en la contractació de treballadors i el canvi en el model econòmic farà que les 
empreses espanyoles siguin més productives i competitives en els mercats internacionals (majors beneficis). 
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• Els treballadors indefinits estaran perjudicats ja que rebran indemnitzacions per acomiadament menors.  

• S’elimina la temporalitat no justificada en el mercat laboral� es disminueixen les desigualtats en condicions laborals i salarials dels 
joves, els immigrants i les dones en particular. 

• El nou contracte aporta estabilitat en l’ocupació i redueix la precarietat. Els treballadors gaudeixen de millor formació per part de 
l’empresa, aportada per la mateixa per incrementar l’eficiència del treballador des d’un inici(visió a llarg termini).  

• Els insiders, representats mitjançant sindicats perdran part de la seva influència dins les empreses. 

• Els aturats es veuran beneficiats, ja que si els salaris creixen al mateix ritme que la productivitat, augmentarà la creació d’ocupació. 

• Aquells treballadors ocupats es veuran perjudicats davant l’augment de l’IVA (compensant la baixada de les cotitzacions socials 
empresarials). A diferència, aquells que es trobin en l’atur es beneficiaran, ja que aquesta mesura fomenta la creació d’ocupació. 

• Els treballadors rebran menys volum de prestacions per atur però de manera més concentrada.  

• Tindran més facilitats i més incentius per buscar i trobar feina. Així mateix, gaudiran de l’accés a programes de formació de qualitat 
que podran fer augmentar el seu capital humà. 

• La seva situació millorarà gràcies a una major flexibilització de la jornada laboral que permetrà conciliar feina i família i, de retruc 
suposarà un major rendiment i menors possibilitats de perdre la feina. 

• Estaran en millors condicions per enfrontar-se al món laboral ja que la reforma educativa els haurà proporcionat les eines 
adequades per enfrontar-se a tot tipus de situacions i reptes, i ser capaços de resoldre problemes satisfactòriament. 
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• Veurà reduït el seu paper a regulador (control i supervisió) és a dir, tindrà menys intervenció directa, establirà les regles del joc i 
deixarà que siguin els agents privats qui prenguin les decisions. 

• Millor funcionament de les instàncies judicials laborals i dels funcionaris –política de rendiment de comptes-. 

• Assessorar mitjançant un òrgan estatal que els salaris reals creixin a la mateixa taxa que la productivitat. 

• En principi, la baixada de les cotitzacions socials empresarials compensada per un augment de l’IVA ha de resultar neutral pel que 
fa a la recaptació de l’Estat. És a dir, el govern no veuria disminuïts els seus ingressos. 

• La substitució de les cotitzacions socials per l’IVA pot resultar en un augment de la taxa d’estalvi nacional. D’aquesta manera, no 
caldria un ajust tan gran en termes d’inversió per tal de corregir el dèficit exterior.  

• Menor despesa pública en prestacions per desocupació –que només són transferències- i possibilitat de dedicar aquests recursos 
a partides més productives –I+D+i-. 
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• Es veurà beneficiada pel conjunt de polítiques encarades a millorar la productivitat i el model productius amb una millor situació 
comercial que afavorirà la nostra balança de pagaments i la plena ocupació de l’economia.  

• Millor funcionament de l’economia davant de la flexibilització i l’eliminació de possibles rigideses en la negociació col�lectiva. 

• S’ha de valorar si el benefici aportat per la creació d’ocupació (baixada de l’atur) sigui major que el perjudici de tenir un IVA major 
(consum més car). 

• Reducció important de l'atur acompanyada d'una correcció salarial � Més activitat econòmica. 

• Gir del model productiu cap a aquells sectors més productius. 

• Reducció de les fluctuacions en funció del cicle econòmic per l’eliminació de l’efecte de la temporalitat i per un model econòmic que 
genera ocupació estable. 

 
  

 
  

 
  

 
  

666   
R e f l e x i o n s 

444222   



 

 

 
 

 

Responent la nostra hipòtesi inicial, pot Espanya reduir les taxes d’atur i 

equiparar-les a les de països de referència en política laboral? Des del nostre punt de 

vista, si s’apliquen les polítiques proposades de forma correcta, estem confiats que els 

nivells d’atur poden disminuir . A més a més, les mesures proposades ajudaran a 

reduir la dualitat del mercat laboral entre treballadors temporals i indefinits, ens 

acostaran més en assolir la plena ocupació  i, a través de la millora del capital humà, 

es crearan llocs de treball de qualitat i estables i incrementaran la competitivitat  de 

l’economia. Som conscients que les propostes que hem realitzat tenen limitacions; 

hem de ser autocrítics. D’una banda, el sistema de prestacions proposat pot ser titllat 

de poc social i insuficient en llargària. Probablement el que succeeix és que l’hem 

elaborat tenint en compte que el sistema de matching entre treballadors-empresa i els 

cursos de formació funcionin eficientment. Cal remarcar, a més, que no proposem 

mesures per pal·liar els efectes de períodes econòmics recessius sinó propostes 

estructurals a llarg termini  aplicables de forma genèrica. 

En general, no hem tingut problemes en la cerca d’informació, tot i que a 

vegades la seva profusió ha dificultat la tria de la mateixa. En l’elaboració del treball 

hem intentat estudiar tots els determinants del mercat laboral. Tanmateix, els nostres 

coneixements actuals no ens han permès aprofundir tant en unes àrees com en unes 

altres i això ha fet que en algunes propostes hàgim estat més concrets que en unes 

altres. Va ser per aquesta dificultat inicial que vam preferir tractar tots els temes amb 

una profunditat intermitja que no pas centrar-nos en una concreta i així també obtenir 

una visió més global  i veure que no només és una la causa de l’atur. En aquest 

sentit, una línia directa de continuïtat del treball consistiria en introduir fonaments 

numèrics a les nostres propostes així com fer un estudi més profund dels efectes que 

nosaltres no podem elaborar per manca de coneixements. 

Finalment, creiem que aquest treball ha estat molt profitós. No només perquè 

hem aprofundit en un àmbit d’estudi que ens semblava interessant sinó perquè també 

ens ha donat una visió global del problema de l’atur i de la diversitat d’opcions 

proposades per solucionar-lo. Com qualsevol treball en què s’hi dediquen hores i en 

què els punts de vista personals poden ser diversos, hem mantingut discussions 

enriquidores sobre com enfocar el problema.  
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En el quadre següent es fa un resum de les principals polítiques proposades i els 

efectes que tindria la seva implementació, tan de forma directa o a curt termini com de 

forma més indirecta o a llarg termini. 

POLÍTIQUES CONSEQÜÈNCIES DIRECTES CONSEQÜÈNCIES INDIRECTES 
CONTRACTE ÚNIC 

(no diferenciació entre 
contractes temporals i 
indefinits i reducció en 

els costos 
d’acomiadament) 

Disminució de la dualitat entre treballadors temporals 
i indefinits i reducció de les indemnitzacions per 
acomiadaments. Reducció de la protecció per als 
treballadors indefinits i augment per als temporals. 
Disminució de l’excessiva rotació laboral 
Impossibilitat d’usar la destrucció de treball temporal 
com a instrument per reduir costos laborals en 
èpoques de crisi. 

Millores en l’eficiència de les empreses pel major 
compromís i formació específica dels treballadors.. 
Reducció de la precarietat, , dels treballadors 
temporals i dels col�lectius més afectats (joves, 
immigrants, dones) Esperonament de la 
contractació a temps parcial –ara ús massiu de la 
temporalitat. 

FLEXIBILITAT DE LES 
CONDICIONS 

CONTRACTUALS  
(llibertat en les 

condicions 
organitzatives) 

Millor organització horària per a treballadors i 
empreses en funció de franges horàries i 
temporades. 
Menor pèrdua de temps i costos per concepte de 
procediments administratius 

. Augment de l’eficiència i la flexibilitat a les 
empreses, on les modificacions de les condicions 
contractuals evitarà una destrucció massiva 
d’ocupació. 
 

SALARI MÍNIM 
INTERPROFESSIONAL 
(només s’actualitza en 
funció de la inflació) 

Continuïtat en la seva limitada operativitat a l’hora 
d’influir negativament en la creació d’ocupació. 
Disminució de conflictes socials si els treballadors 
reben un salari mínim garantit. 
 

A llarg termini, quantitat indicativa sense utilitat. En 
incrementar-se només per causa dels augments de 
la productivitat s’eviten els efectes contagi a àmbits 
de negociació sectorial i processos inflacionaris en 
sectors, que limiten la creació d’ocupació i generen 
inflació. 

NEGOCIACIÓ 
COL·LECTIVA 

 (sistema de negociació 
de grau no intermig) 

Major flexibilització en la negociació. Menys poder 
de mercat dels sindicats.  

Menor taxa d’atur. Trencament de la limitació a la 
creació de nous llocs de treball. Control del 
creixement de la inflació.  

COTITZACIONS 
SOCIALS 

EMPRESARIALS  
(baixada d’aquestes 
compensada per un 
augment de l’IVA) 

Disminució dels costos laborals per part de les 
empreses. Consum més car per a tots els ciutadans 
(tothom qui consumeix pagarà més i no qui més té, 
és a dir, no seria un impost proporcional) 

Creació de nous llocs de treball. Augment del PIB. 
En principi, neutral per als ingressos de l’Estat. Pot 
ajudar a mitigar l’impacte negatiu de les rigideses 
salarials durant recessions. Possible augment de la 
taxa d’estalvi nacional. 

PRESTACIONS PER 
ATUR (prestacions 

estàndard + préstecs + 
fons de garantia) 

Cerca dinàmica de feina Teòric empitjorament de la qualitat dels llocs de 
treball cerats. Reducció de la despesa estatal i 
contribució al sistema de pensions 

INSTITUCIONS 
LABORALS 

(creació d’un mercat 
competitiu de matching 
empresa-treballador) 

Millora en l’eficiència del matching empresa-
treballador 
 

Difusió de nous mètodes de matching moderns i 
millora de la qualitat dels llocs de treball creats. 
 

PROGRAMES DE 
FORMACIÓ 

(l’Estat deixa de ser 
ofertant de programes 
de formació. Només 

controla i subvenciona) 

Augment del capital humà dels treballadors, 
especialment amb un nivell formatiu més baix 

Donar un pas endavant en termes de productivitat 
promovent la mobilitat sectorial. 

CANVI MODEL 
PRODUCTIU 

L’economia evolucionarà especialitzant-se en 
activitats amb major valor afegit. 

L’economia es veurà molt afavorida( el PIB 
augmentarà considerablement a llarg termini) i la 
societat també. 

MOTIVACIÓ I 
LIDERATGE 

La major connexió empresari- treballador farà que el 
segon tingui una major satisfacció davant la feina 
feta i més ganes de fer-la bé. 

Els empresaris i l’economia es veuran beneficiats 
per la major implicació dels treballadors que 
causarà una major productivitat i eficiència de les 
hores treballades per aquests. 

REFORMA 
EDUCATIVA 

Augmentaran les capacitats dels estudiants- futurs 
treballadors, la qual cosa farà avançar la societat 
(millora de la productivitat i competitivitat) i que 
siguin capaços d’afrontar-se al repte que suposa la 
implementació del nou model productiu. 

Bé social ja que els ciutadans estaran més 
formats, tindran major iniciativa pròpia i seran més 
capaços de fer front al dia a dia satisfactòriament i 
podran ser part del motor que farà que s’acabi 
implementant el nou model productiu. 

FLEXIBILITZACIÓ DE 
LA JORNADA 

LABORAL 

Permetrà una major conciliació de la vida laboral i 
familiar. 

Major motivació dels treballadors que reduirà 
l’absentisme i farà que siguin més productius. 
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En primer lloc, voldríem agrair el suport rebut pel professor Antoni Bosch-

Domènech, que ens ha aconsellat i ens ha guiat durant l’elaboració d’aquest treball. 

Així mateix, també volem mostrar el nostre agraïment a la professora ajudant Cristina 

Vila, que també ens ha donat la seva opinió sobre el desenvolupament del treball i ha 

mostrat interès i una actitud positiva i constructiva.  

Igualment, creiem que bona part del treball no seria tal com és sense l’opinió 

aportada per economistes i experts en economia laboral, en especial, aquells que ens 

han concedit una entrevista, com l’economista i professor Xavier Sala-i-Martín i 

representants de partits polítics com en David Cid, d’Iniciativa per Catalunya-els Verds 

i en Jordi Casas, de Convergència i Unió.  

Hem rebut l’opinió de diversos economistes que, desinteressadament, han 

contestat les nostres preguntes a través de correu electrònic. En concret, volem 

mencionar els professors Ramon Caminal, Xavier Cuadras, Juan Carlos Conesa, 

Antonio Cabrales, Salvador Barberà, Ángel de la Fuente Moreno, Jordi Caballé, 

Samuel Bentolila, Rafael Domènech Vilariño, Gerard Llobet, Andreu Mas-Colell. Així 

mateix, altres organitzacions com la CECOT i la Unió General de Treballadors ens han 

proporcionat informes que han estat útils per complementar les nostres polítiques. 

En darrer lloc, ens agradaria donar les gràcies a les nostres famílies i amics, pel 

seu suport incondicional al llarg de tota la redacció del treball.  
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