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Em plau un cop més de presentar aquest nou Dossier de l’Observatori 
Social	de	la	Fundació	”la Caixa”,	que	continua	amb	la	tasca	rellevant	
de	difondre	les	reflexions	més	actuals	per	a	conèixer	millor	els	eixos	
de desigualtat que es manifesten en la societat espanyola.

Si considerem que la societat es manté unida gràcies a la depen-
dència mútua entre generacions, i si tenim en compte com la millora 
constant de l’esperança de vida i la baixada de la taxa de fecunditat 
han alterat l’estructura per edats d’una manera probablement irre-
versible, estarem d’acord que el tema triat per a aquest Dossier no 
pot ser més oportú. En aquest sentit, és una molt bona notícia que 
la justícia intergeneracional formi part del debat sociopolític actu-
al. Partint de l’estat del benestar com a context bàsic, sembla lògic 
demanar-nos quin impacte tindran les polítiques que es duen a terme 
en el conjunt del cicle vital.

Les polítiques de l’estat del benestar es manifesten en gran manera 
mitjançant transferències intergeneracionals, tant econòmiques 
com de temps, tenint cura els uns dels altres. Per això, el Dossier 
aborda amb una atenció especial tots dos tipus de transferències, 
amb el gènere com a eix central. Això permet fer un pas endavant 
en	vincular	l’estat	del	benestar	amb	el	cicle	vital	i	la	demografia.	Les	
anàlisis que presentem aquí mostren les relacions d’igualtat o de 
desigualtat entre generacions, sobretot als extrems del cicle vital. 
Clarament, les necessitats de consum i la capacitat d’obtenir rendes 
laborals varien al llarg de la vida de les persones, i s’han de produir 
ajustos compensatoris entre els grups d’edat per a equilibrar-les.

Hem de recordar que el cicle vital no és el mateix segons el gènere, 
per la qual cosa el Dossier aborda les transferències de temps que 
fan sobretot les dones a l’hora d’atendre i tenir cura de les persones 
al	començament	i	al	final	de	la	vida.	Així	mateix,	l’anàlisi	de	la	taxa	de	
fecunditat permet completar la visió de les diferències entre gèneres 
i generacions. Actualment a Espanya l’edat mitjana per tenir el primer 
fill	és	de	31	anys,	i	això	fa	que	la	taxa	de	fecunditat	sigui	una	de	les	
més baixes del món, una cosa que posa en perill la sostenibilitat de 
l’estat del benestar.

Gràcies a la diversitat i la complementarietat entre totes les seccions 
que el componen, aquest Dossier aconsegueix, un cop més, mostrar 
la visió global que caracteritza el treball fet a l’Observatori Social de 
la	Fundació	”la Caixa”.

Carta del president

Isidre Fainé
President de la Fundació Bancària ”la Caixa”
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La transformació econòmica i tecnològica de les darreres dècades ha 
permès una expansió de l’estat del benestar i de les diverses prestacions 
socials. Al mateix temps, l’augment continu de l’esperança de vida i la 
caiguda de la taxa de fecunditat han alterat la piràmide de població. Com 
a resultat, l’estat del benestar actual ha d’afrontar un desequilibri creixent 
de recursos entre els diferents grups d’edat. En aquest context, el Dossier 
que us presentem evidencia la necessitat de valorar l’impacte de les polí-
tiques de benestar sobre el conjunt del cicle vital. 

L’article de Gemma Abio, Concepció Patxot, Elisenda Rentería, Meritxell 
Solé i Guadalupe Souto mostra que només durant l’edat activa es produ-
eixen recursos. En canvi, en la infància i en la vellesa el consum supera 
l’activitat	econòmica,	i	és	per	això	que	es	genera	l’anomenat	dèficit	del	
cicle	de	vida.	Per	finançar	aquest	dèficit,	els	mecanismes	de	reassignació	
de recursos són l’estalvi, les famílies i el sector públic.

L’article d’Alícia Adserà i Mariona Lozano descriu la fractura a Espanya 
entre	la	fecunditat	desitjada	i	l’assolida,	ja	que	les	dones	continuen	afir-
mant	que	volen	tenir	una	mitjana	de	dos	fills,	mentre	que	la	taxa	de	fecun-
ditat	del	país	és	d’1,2	fills	per	dona.	Els	factors	principals	que	provoquen	
aquesta diferència són les condicions adverses del mercat laboral, les  
dificultats	per	crear	una	llar,	l’augment	de	la	inestabilitat	en	les	parelles	i	
la manca de suport per facilitar la conciliació entre feina i família.

L’entrevista a Antonio Cabrales centra el debat en algunes característi-
ques de l’estat del benestar que s’han de transformar per adaptar-se a la 
nova	demografia.	L’automatització	creixent	d’alguns	sectors	productius	
de l’economia origina canvis en l’estructura laboral que no tan sols com-
portaran una reducció dels llocs de treball, sinó que també polaritzaran 
el mercat laboral. El sistema educatiu ha de tenir un paper clau per es-
morteir els danys col·laterals d’aquestes transformacions.

Els dos llibres de la ressenya de Maria Cubel ofereixen perspectives com-
plementàries sobre el paper de les polítiques familiars durant les etapes 
de deterioració econòmica. An intergenerational audit for the UK (2020) 
proporciona una anàlisi quantitativa de l’impacte causat per la crisi del 
coronavirus en les condicions de vida en una economia occidental avança-
da, la del Regne Unit, mentre que Handbook of family policy (2018) descriu 
les principals polítiques familiars de diversos països i moments temporals.

Finalment, les bones pràctiques que presenta aquest Dossier exempli-
fiquen	 la	 rellevància	 de	 les	 transferències	 de	 recursos	 per	 garantir	 el	
benestar de la població. Dins la Fundació ”la Caixa”, el programa Cai-
xaProinfància persegueix promoure el desenvolupament socioeduca-
tiu dels nens i adolescents de famílies en situació de pobresa relativa o 
extrema,	a	fi	de	millorar	les	seves	oportunitats	i	trencar,	així,	la	transmis-
sió intergeneracional de la pobresa.

Resum
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Visió global

Font: Eurostat, 2021.

Les dades s’expressen en estàndard de 
poder adquisitiu; això permet eliminar les 
diferències en els nivells de preus entre 
països i facilita, per tant, una comparació 
del PIB que reflecteix més acuradament 
la capacitat econòmica dels ciutadans de 
cada país. El volum de PIB per habitant en 

estàndard de poder adquisitiu s’expressa en 
relació amb la mitjana de la Unió Europea 
(UE-27), que pren el valor 100. D’aquesta 
manera, si l’índex d’un país és superior a 
100, el nivell de PIB per habitant d’aquest 
país és més alt que el valor mitjà de la Unió 
Europea i viceversa.

El PIB per habitant en estàndard de 
poder adquisitiu d’Espanya l’any 2019 
era inferior a la mitjana europea, 
amb un valor de 91. Entre els països 
amb un valor superior a la mitjana hi 
trobem Irlanda (193), Dinamarca (130) 
i els Països Baixos (128)

 Espanya     UE-27120
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Indicadors  
de context general

Aquest apartat ofereix un context general als altres 
indicadors i dades que presenta el Baròmetre. 

Així, a partir d’una sèrie d’indicadors bàsics i 
índexs sintètics sobre temes socials, demogràfics i 
econòmics, la secció proporciona una visió global 

i temporal de la situació d’Espanya en el context 
europeu i internacional.

Selecció a cura 

d’Anna Villarroya, 
professora d’Economia Aplicada 
Universitat de Barcelona

1. Nivell de desenvolupament econòmic

Producte interior brut per habitant en estàndard de poder adquisitiu
Espanya i UE-27 (des del 2020) = 100
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MENORS  
DE 18 ANYS

EDATPOBLACIÓ TOTAL 

20,9% 18,5%22,2%

25,3%
15,7%30,3%

MAJORS  
DE 65 ANYS

Visió global

El coeficient de Gini mesura la desigualtat 
en la distribució de la renda. Per facilitar-ne 
la interpretació, els valors (del 0 a l’1) es 
multipliquen per 100, de manera que oscil·len 
entre 0 i 100. Un coeficient pròxim al zero 
indica una distribució més igualitària, men-
tre que un coeficient pròxim a 100 implica 
una elevada concentració de la renda en un 
nombre reduït d’individus i, per tant, una 
desigualtat més gran.

L’indicador AROPE de risc de pobresa i 
exclusió social recull una visió multidimen-
sional de la pobresa i l’exclusió social que té 
en compte la població que es troba, com a 
mínim, en una d’aquestes tres situacions:  
1) per sota del llindar de risc de pobresa;  
2) amb privació material severa; 3) amb 
feines de baixa o nul·la intensitat a la llar.

Font: Eurostat, 2021. / * Les dades fan referència a la UE-27 (2007-2013).
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UE-27-2020

 CG sense comptar 
transferències (pensions o 
altres transferències socials 
monetàries)

 CG comptant les pensions (no 
inclou les altres transferències 
socials monetàries)

 CG, renda disponible 
equivalent (considerant totes 
les transferències socials 
monetàries)

L’efecte redistribuïdor de 
les transferències socials 
és més baix a Espanya 
(15,4 punts el 2019) que a 
la UE-27 (20 punts)

Font: Eurostat, 2021.

En el col·lectiu dels 
menors de 18 anys el 
percentatge de població 
en risc de pobresa i 
exclusió social és més 
alt, com també ho és la 
diferència respecte a  
la mitjana europea

 Espanya    UE-27-2020

2. Desigualtat en la distribució de la renda

Coeficient de Gini (CG)

3. Persones en risc de pobresa i exclusió social

Indicador AROPE de risc de pobresa i exclusió social per grups d’edat, 2019
Espanya i UE-27-2020



8

 Dones    Homes       Espanya   UE-27

Font: Eurostat, 2021.
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La taxa de desocupació dels homes  
ha baixat més que la de les dones al llarg  

del període 2010-2020

Font: Eurostat, 2021.

Canvi de la població per causes naturals (naixements i morts)  
i per moviments migratoris (entrades i sortides)
Espanya i UE-27-2020

5. Creixement o decreixement de la població

 Canvi de població per causes naturals
 Canvi de població per moviment migratori
 Espanya   UE-27

El 2019 la població espanyola va  
augmentar en 395.554 persones. Si no hi 

comptem els fluxos migratoris, la població 
hauria disminuït en 57.355 persones

25

38 de cada 100 joves espanyols 
(menors de 25 anys) estaven 
aturats el 2020, molt per damunt 
de la mitjana europea (16,8%).

38,3%

Taxa d’atur de llarga durada  
(en relació amb la població 
activa total), 2020:

Font: Eurostat, 2021.

Milers d’habitants
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0
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INCREMENT DE 
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DISMINUCIÓ DE 
LA POBLACIÓ

1.359,4

452,9

-57,3

-485,9

1.000

500

6,0%

4,0%

(UE-27: 2,7%)

(UE-27: 2,4%)HOMES

DONES

Visió global

4. Exclusió social del mercat de treball 

Taxes de desocupació per sexe
Mitjana anual respecte a la població activa
Espanya i UE-27-2020 
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La taxa d’abandonament prematur de 
l’educació i la formació recull el percentatge 
de joves de 18 a 24 anys que tenen com a 

nivell màxim d’estudis la primera etapa de 
l’educació secundària i que no segueixen cap 
mena d’educació o formació.

Abandonament prematur  
de la formació per sexe

Percentatge de noies (de 18 a 
24 anys) que havien abandonat 
prematurament l’educació o la 
formació (UE-27: 8,1%), 2020

11,6%

Percentatge de nois (de 18 a 24 
anys) que havien abandonat 
prematurament l’educació o la 
formació (UE-27: 12%), 2020

20,2%

Font: Eurostat, 2021.

 Espanya    UE-27

2010 2012 2014 2016 2018 2020

%

20

0

40

15%
Objectiu 
Estratègia 
Europa 2020 
per a Espanya

Font: Eurostat, 2021.

El 2020 el percentatge 
d’abandonament prematur  
de l’educació i la formació 

va ser del 16%, un punt 
per damunt de l’Objectiu 
Estratègia Europa 2020  

per a Espanya (15%)

30

10

6. Limitacions a la formació de capital humà

Taxa d’abandonament prematur de l’educació i la formació
Espanya i UE-27-2020

9Baròmetre



10

Economia intergeneracional 
i demografia

Indicadors 
sobre economia 
intergeneracional

Aquesta secció presenta una sèrie d’indicadors clau 
sobre l’economia intergeneracional a Espanya.

La majoria d’aquests indicadors provenen d’Eurostat, 
l’oficina estadística de la Unió Europea, com 

també de l’Enquesta europea sobre la qualitat de 
vida i l’Eurobaròmetre especial sobre l’equitat, la 

desigualtat i la mobilitat intergeneracional.

Selecció a cura 

d’Anna Villarroya, 
professora d’Economia Aplicada 
Universitat de Barcelona

1. Condicionants demogràfics

Població a 1 de gener, per grups d’edat, en percentatge, 2020

Font: Eurostat, 2021.

19,6% 
Percentatge de la població espanyola major de  

65 anys, 1.456.916 persones més que l’any 2010. 
Aquest percentatge és molt semblant al d’altres països 
europeus, com ara Dinamarca (19,9%) o França (20,4%)

Alemanya

Dinamarca

Espanya

França

Itàlia

Portugal

UE-27  
(des del 2020)

13,7% 64,6% 21,8%

16,4% 63,8% 19,9%

14,5% 65,9% 19,6%

17,9% 61,7% 20,4%

13,0% 63,8% 23,2%

13,6% 64,3% 22,1%

15,1% 64,3% 20,6%

 0-14 anys    15-64 anys    Més de 65 anys
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Economia intergeneracional  
i tipus de llars

2. Taxa de fecunditat

3. Edat mitjana a la qual  
les dones tenen el primer fill

4. Distribució de la població  
per tipus de llars

El 2019, de mitjana, les dones 
espanyoles va tenir el primer fill als 31,1 
anys; juntament amb Itàlia (31,3 anys), 

són les dones de la Unió Europea  
que més endarrereixen la maternitat

Font: Eurostat, 2021.

Font: Eurostat, 2021. Font: Eurostat, 2021.

La taxa de fecunditat total representa la 
quantitat de fills que tindria una dona si 
visqués fins al final dels seus anys de fertilitat  

i tingués fills d’acord amb  
les taxes de fertilitat actuals 
específiques per edat.

Alemanya

Dinamarca

Espanya

França

Itàlia

Portugal

UE-27  
(des del 2020)

1,0

0,5

2,0

1,5

0
2009 2014 2019

 França

 Dinamarca
 Alemanya
 UE-27 (des del 2020)
 Portugal

 Itàlia
 Espanya

1,86

1,70
1,54
1,53
1,43

1,26
1,23

  29,8

 29,7 

     31,1 

28,8 

     31,3 

  29,9 

 29,4 

UN ADULT

PARELLA  
SENSE FILLS

PARELLA AMB  
UN FILL

PARELLA AMB  
DOS FILLS

PARELLA AMB  
TRES FILLS O MÉS

10,3% 15,1%

22,7% 25,1%

12,2% 11,5%

17,5% 16,0%

4,7% 6,8%

 Espanya    UE-27 (des del 2020)

El 2019 Espanya va ser el segon país 
de la Unió Europea amb la taxa de 
fecunditat més baixa, equivalent a  
1,23 fills per dona. Entre els països on 
les dones tenen més fills de mitjana hi 
ha França (1,86) i Dinamarca (1,70)

2019 En percentatge, 2019

Nombre de fills 
per dona
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Economia intergeneracional  
i mercat de treball

5. Taxes d’ocupació de la població per edat

Al llarg del període 2010-2020, mentre 
que la taxa d’ocupació de la població 
espanyola més jove baixava (−6,5 punts 
percentuals), la dels majors de 55 anys 
augmentava (+11,2 punts)

Font: Eurostat, 2021.

En percentatge, 2020

6. Taxa de desocupació

El 2020 la taxa de desocupació de  
la població espanyola més jove gairebé  
triplicava la dels més grans

15-24 ANYS
 2010    2015    2020

25-54 ANYS
 2010    2015    2020

55-64 ANYS
 2010    2015    2020

Alemanya Dinamarca Espanya França Itàlia Portugal UE-27

60

20

40

0

100

80

ESPANYA

DONES HOMES

Font: Eurostat, 2021. 15-24 anys     25-54 anys     55-74 anys   

DONES HOMES

UE-27 (DES DEL 2020)

%

7,0%
4,8%

16,7%16,6%
13,4%

39,7%

12,6%
11,0%

37,1%

6,2%
4,8%

16,9%
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Economia intergeneracional  
i educació

El 2020 la formació a Espanya estava molt més  
polaritzada que a la UE-27: la població espanyola més gran  

de 25 anys tenia estudis bàsics o bé estudis superiors.  
A la UE-27 el percentatge de població amb educació mitjana  

és superior en totes les franges d’edat

Nota: «Educació bàsica» comprèn l’educació inferior a la primària, 
l’educació primària i el primer cicle de l’educació secundària  

(nivells 0-2 ISCED de la Unesco). 
«Educació superior» equival a l’educació universitària i els cicles 

formatius de grau superior (nivells 5-8 ISCED de la Unesco).

Font: Eurostat, 2021.

7. Percentatge de població amb educació bàsica i superior

Per grup d’edat, en percentatge, 2020

Font: Eurobaròmetre especial 471. L’equitat,  
la desigualtat i la mobilitat intergeneracional, 2018. Espanya    UE-27 (des del 2020)

8. Percentatge de persones que, el 2017, opinaven que  
el nivell educatiu més alt que havien aconseguit era...

44% 50%

58% 64%

MÉS ALT QUE  
EL DEL PARE 

MÉS ALT QUE  
EL DE LA MARE

 Dones, Espanya

 Homes, Espanya

 Dones, UE-27 (des del 2020)

 Homes, UE-27 (des del 2020)

EDUCACIÓ BÀSICA

20-24 ANYS 25-64 ANYS 20-24 ANYS 25-64 ANYS
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Font: Eurostat, 2021.

En percentatge del PIB, 2018

10. Beneficis socials per programes

Beneficis de protecció social, en percentatge del PIB

9. Participació en les prestacions de l’estat del benestar

 Espanya    UE-27 (des del 2020)

Transferències monetàries a les famílies i 
als joves (ajudes familiars per fill, permisos 
parentals, etc.)

Transferències monetàries a la  
gent gran (pensions, entre altres)

2008 2010 2012 2014 2016 2018 2008 2010 2012 2014 2016 2018

23,1%

26,7%

TOTAL  
ESPANYA

TOTAL UE-27  
(DES DEL 2020)

%

6

0

12

9

3

15

Font: Eurostat, 2021.

 Alemanya

 Dinamarca

 Espanya
 França

 Itàlia

 Portugal

 UE-27

Al llarg del període 2008-2018, mentre  
que el pes de les prestacions de vellesa respecte 

al PIB va augmentar 3 punts a Espanya,  
el pes de les prestacions familiars es va mantenir 

al mateix nivell (UE-27 des del 2020:  
+1 punt i +0,1 punts, respectivament)

Economia intergeneracional  
i polítiques socials

Vellesa Salut /  
Malaltia

Supervivència Desocupació Discapacitat Família / 
Infància

Exclusió  
social

Habitatge
(pensions 

de viduïtat, 
orfandat, etc.)

9,8%
10,7%

2,3%
1,6% 1,3% 2,2%

0,1% 0,4%

6,2%

7,8%

1,7% 1,2% 0,2%
0,6%

0,1% 0,4%



15Baròmetre

11. Solidaritat intergeneracional

Percentatge de persones majors de 65 anys que  
tenen cura dels seus nets de manera regular, 2016

12. Feminització de les tasques de cura

Percentatge de persones que tenen cura de manera regular de familiars, veïns 
o amics malalts o amb discapacitat de més de 75 anys, per sexe, 2016

El 2016, el 35% de les persones espanyoles  
majors de 65 anys havien tingut cura  

regularment dels seus nets, 12 punts per  
damunt de la mitjana europea

Font: Enquesta europea sobre  
la qualitat de vida, 2016. Dones    Homes

Font: Enquesta europea sobre la qualitat de vida, 2016.
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 4,9%

 2,4%

 5,4%

 11,5%
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 4,6%

 6,0%

Espanya, 2015

Font: Eurostat, 2021.

Percentatge de 
persones més grans de 
75 anys que van rebre 
diàriament la visita d’un 
familiar o amic

33,5%
UE-27 (des del 2020), 2015

21,4%
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13. Percentatge de persones que se situen per  
damunt dels seus pares o avis en l’escala social

14. Nombre de generacions necessàries 
perquè els nascuts en famílies d’ingressos 
baixos es puguin acostar al nivell mitjà 
d’ingressos en la seva societat

Font: OCDE, 2018.

Font: Eurobaròmetre especial 471. L’equitat, la desigualtat  
i la mobilitat intergeneracional, 2018.

El 2017 el 29% dels espanyols es van situar per 
damunt dels seus pares en l’escala social; en 
relació amb els avis paterns i materns, els valors 
van ser del 45% i el 46%, respectivamentSe situen en l’escala social 

per damunt de:
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L’equitat entre generacions  
com a garantia del 
benestar social

Paraules clau: cicle vital, benestar social, transferències

Les persones consumeixen, produeixen, estalvien i comparteixen recursos 
durant tota la vida, i porten a terme activitats que varien de manera significativa 
segons en quin moment del cicle vital es troben. A la infantesa i a l’etapa de la 
vellesa, les necessitats de consum de les persones superen les que es podrien 
cobrir amb qualsevol mena d’activitat econòmica, mentre que només es 
produeixen recursos durant l’edat activa. Per satisfer les necessitats i garantir el 
benestar de tota la població, és clau que hi hagi transferències de recursos entre 
generacions. Amb aquesta finalitat, les societats organitzen les transferències 
de recursos intergeneracionals a partir de les famílies i del sector públic. 

Les transferències de recursos entre generacions 
fan possible satisfer les necessitats de les persones 
al llarg del seu cicle vital

Gemma Abio (Universitat de Barcelona, UB); Concepció Patxot (UB); Elisenda Rentería  
(Centre d’Estudis Demogràfics, Universitat Autònoma de Barcelona, UAB); Meritxell Solé (UB)  
i Guadalupe Souto (UAB)
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Durant tota la vida, les persones consumeixen, produeixen, estalvien 
i comparteixen recursos, i les activitats que porten a terme varien de 
manera significativa segons el quin moment del cicle vital es troben. 
A la infantesa, les necessitats prevalen sobre qualsevol altra activitat 
econòmica i els infants, sobretot, reben recursos d’altres generacions 
(a través de la cura que reben de les famílies o bé mitjançant transfe-
rències públiques, com en els àmbits de l’educació o la salut). Quan 
assoleixen la vida adulta, s’incorporen al mercat laboral, i en aquesta 
etapa és quan la població, a banda de consumir, també obté rendes del 
treball, té la capacitat de transferir recursos a altres persones (sobretot 
els fills o la gent gran dependent) i d’estalviar. Finalment, quan les per-
sones grans es retiren del mercat laboral, la seva renda laboral princi-
pal desapareix i passen a satisfer el consum i les necessitats amb una 
altra mena de recursos, com poden ser els estalvis o les transferències 
que provenen de les seves famílies o del sector públic. 

Aquest procés implica la necessitat d’un sistema de transferències 
entre les diferents generacions. L’economia intergeneracional per-
met comprendre de quina manera organitzen aquestes transferències 
econòmiques les societats i com poden afectar aquesta organització 
determinats canvis econòmics, socials i demogràfics. Quan estan a 
l’edat activa, les persones generen superàvit en la producció de recur-
sos econòmics, mentre que, a la infantesa o a la vellesa, el que preval 
són les necessitats de consum. En l’economia intergeneracional, s’en-
tén per consum el conjunt de recursos econòmics que calen per cobrir 
les necessitats pròpies. L’anomenat dèficit del cicle vital és la diferència 
que hi ha a cada edat entre el consum i la renda laboral.

Gràfic 1. El dèficit del cicle vital a Espanya

Renda laboral mitjana - consum = dèficit del cicle vital

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del projecte AGENTA per al 2010.

A partir dels 59 anys s’inicia una 
nova etapa de dèficit, en la qual les 

necessitats de consum es paguen amb 
les pensions de jubilació i, si és el cas, 

amb les aportacions de la família.

Fins a l’edat de 27 anys, 
les persones, per cobrir 
les necessitats que 
tenen, consumeixen 
recursos econòmics. 

Entre els 27 i els 59 anys, a partir de l’activitat laboral, les persones 
produeixen més recursos que no pas els que consumeixen. 
En aquesta etapa, els adults dediquen el superàvit a cobrir 
directament les necessitats dels fills, a estalviar (si poden) i, 
mitjançant el pagament d’impostos, a pagar les transferències 
públiques adreçades als infants i la gent gran. 
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Aquest article s’ha elaborat a partir dels comptes nacionals de trans-
ferències, una eina de gran rellevància per a l’anàlisi de l’economia 
intergeneracional, ja que proporciona perfils del consum i de la renda 
laboral per edat.

La transferència de recursos entre generacions es duu  
a terme a través de les famílies i del sector públic 
Per finançar el dèficit del cicle vital entre generacions, a banda del 
recurs al mercat de capitals, hi ha dos mecanismes principals de reas-
signació de recursos. D’una banda, les aportacions de les famílies: 
mitjançant el pacte intergeneracional, les persones en edat de treba-
llar es fan càrrec directament de les necessitats de consum dels fills i 
la gent gran de la família. Les transferències familiars es produeixen, 
sobretot, de pares (en edat laboral) a fills. D’altra banda, les aporta-
cions del sector públic: l’estat del benestar garanteix uns estàndards 
de vida mínims a tots els ciutadans mitjançant programes de distri-
bució interpersonal de la renda (de rics a pobres) i de distribució de 
la renda entre generacions (pensions de jubilació, sanitat i educació). 
Les transferències públiques s’articulen en bona part com a transfe-
rències de les persones en edat activa (que paguen més impostos) 
cap a les persones no actives (gent gran i infants, sobretot).

El gràfic 2 mostra les estimacions dels dos principals mecanismes 
de transferència de recursos entre generacions a Espanya. Les trans-
ferències públiques presenten el perfil esperat: són positives en les 
dues etapes de dependència del cicle vital, la infantesa i la vellesa, ja 
que en aquestes etapes les persones reben transferències del sector 

Gràfic 2. La font principal de finançament dels infants són les transferències 
familiars, i la de la gent gran, les transferències públiques

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del projecte AGENTA per al 2010.
 Transferències familiars
 Transferències públiques

A Espanya, les necessitats dels infants es financen a través del 
sector públic (l’educació, per exemple) i, de manera més notable, a 

través de les famílies. Les necessitats de consum de la gent gran, en 
canvi, es financen gairebé de manera exclusiva a través del sector 

públic (amb les pensions i el sistema sanitari)
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públic per cobrir les seves necessitats de consum, sobretot en el cas 
de la gent gran (pensions i sanitat). En canvi, durant l’etapa central de 
la vida activa (entre els 27 i els 59 anys), els recursos econòmics que 
les persones generen són més elevats que no pas els que consumei-
xen; aquest superàvit serveix per pagar les transferències que reben 
tant els infants com la gent gran. Les transferències familiars, és a 
dir, els recursos econòmics que les famílies dediquen directament 
a garantir les necessitats de consum de les persones dependents, 
constitueixen la font de finançament principal dels infants (molt per 
sobre de les transferències públiques). D’altra banda, els adults en 
edat activa són donants, és a dir, que s’ocupen de les necessitats dels 
fills amb les seves rendes laborals (valors negatius al gràfic).

Els diferents models d’estat del benestar organitzen 
de manera diversa les transferències de recursos entre 
generacions 
Les transferències públiques de recursos econòmics per finançar el 
dèficit del cicle vital varien entre els diferents països, segons el grau de 
desenvolupament de l’estat del benestar. Per analitzar aquesta qües-
tió, convé fer una distinció entre dos conceptes: les transferències 
rebudes i les transferències pagades a cada edat. Les transferències 
rebudes són els recursos públics que s’obtenen per a cobrir les necessi-
tats de consum. Aquestes transferències es poden rebre tant en forma  
de transferències monetàries, en efectiu (pensions, atur), com en  
forma de serveis, en espècie (educació, sanitat). Les transferències 
públiques pagades, en canvi, són les relatives als recursos econòmics 
aportats per la població per finançar les necessitats de consum d’altres 
persones (sobretot a través dels impostos). 

Tal com mostra el gràfic 3, a causa del grau de desenvolupament 
més elevat de l’estat del benestar a Suècia, les transferències públi-
ques entre generacions que es produeixen en aquest país són més 
elevades que les de la resta d’estats membres de la UE-25 analitzats. 
Destaca sobretot el nivell de les transferències públiques rebudes 
per la gent gran, que arriba a ser gairebé el doble de la renda laboral 
mitjana dels habitants del país que tenen entre 30 i 49 anys. Això 
s’explica perquè a Suècia s’han implementat programes d’ajuda a 
la dependència importants. D’altra banda, les transferències públi-
ques que reben els infants també hi són més elevades que a la resta 
de països. Per tots aquests motius, els impostos que es paguen a 
Suècia (les transferències pagades) són més elevats que a altres paï-
sos com Espanya, que disposen de menys programes de transferèn-
cies públiques.

Les transferències públiques s’articulen  
en bona part com a transferències  

de les persones en edat activa  
(que paguen més impostos) cap a les persones  

no actives (gent gran i infants, sobretot)
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La importància de tenir en compte les activitats de cures 
i les feines de casa en l’anàlisi de la producció de recursos 
per satisfer les necessitats dels infants i la gent gran
Per cobrir les necessitats de totes les persones, a més d’haver-hi trans-
ferències monetàries i de serveis, cal que hi hagi algú que s’ocupi de 
les feines de casa i de les activitats de cures. La producció d’aquests 
recursos no es remunera i no passa per força pel mercat laboral ni 
per les transferències públiques. És a dir, que no s’atribueix directa-
ment cap valor econòmic a aquesta mena de tasques. Amb tot, són 
imprescindibles per fer front a les necessitats de les persones. D’altra 
banda, cal remarcar són feines que acostumen a fer més les dones 
que els homes. Per tot plegat, és fonamental que, per tal d’obtenir un 
estudi complet de les transferències intergeneracionals i identificar 
els biaixos de gènere que s’hi produeixen, aquesta mena de feines es 
tingui en consideració. 

Gràfic 3. Els programes de transferències públiques depenen  
del grau de desenvolupament de l’estat del benestar a cada país

Font: elaboració pròpia a partir de les dades  
del projecte AGENTA per al 2010.
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La producció d’aquesta mena de recursos no remunerats s’estima 
tenint en compte el temps que es dedica a les activitats de cures i les 
feines de casa. Les enquestes d’ús del temps són la font d’informació 
principal sobre aquest aspecte. Espanya disposa de l’Enquesta de l’ús 
del temps elaborada per l’Institut Nacional d’Estadística. 

Fins a l’edat de 18 a 20 anys, la població jove dedica el temps, sobre-
tot, a l’educació. A partir d’aquesta edat, la seva participació en les 
activitats productives i en l’obtenció de rendes laborals comença a 
augmentar. Les dones, ja des de joves,  dediquen més hores a la pro-
ducció domèstica que no pas els homes, que se centren en la pro-
ducció de mercat o remunerada. La diferència es fa evident sobretot 
a partir dels 30 anys. Entre els 20 i els 60 anys, els homes dediquen 
més hores a les activitats remunerades que no pas a les feines de 
casa. Les dades assenyalen que les dones espanyoles que tenen entre 
21 i 65 anys treballen una mitjana d’1,1 hores més al dia que els homes 
del mateix grup d’edat,  i les diferències s’aguditzen amb l’edat (Abio 
et al., 2019).

Gràfic 4. Temps dedicat al treball remunerat i no remunerat  
per cobrir les necessitats dels infants i de la gent gran

Font: reproduït d’Abio et al. (2019)
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Conclusions
A les etapes inicial i final del cicle de vida, les persones no disposen de 
la capacitat de treballar i generar recursos; depenen dels recursos que 
tant la família com el sector públic els proporcionen o bé, en el cas de 
les persones grans, dels estalvis que hagin pogut acumular. La manera 
com una societat organitza i fa les transferències intergeneracionals 
condiciona, en molts sentits, el seu benestar global, ja que aquestes 
transferències ajuden la població a afrontar el futur amb garanties. 

Característiques de l’estudi
L’estudi de l’economia intergeneracional permet conèixer i perfilar la 
manera com s’han d’organitzar les transferències intergeneracionals. 
L’ús de l’anomenat dividend demogràfic (els efectes que té sobre el 
creixement econòmic el canvi en l’estructura d’edat d’una població) 
és una les aplicacions més remarcables d’aquest estudi. Per a les soci-
etats actuals, que han de fer front al repte de l’envelliment, conèixer a 
fons com es produeixen les transferències de recursos entre les per-
sones de diferents edats i saber com han de readaptar-se a aquesta 
transició demogràfica, esdevé crucial.
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Per què les dones no 
aconsegueixen tenir el nombre 
de fills que diuen que volen?

Paraules clau: taxa de fecunditat, emancipació, precarietat laboral

Espanya, que té una de les taxes de fecunditat més baixes del món (1,3 fills 
per dona l’any 2019), és un dels països d’Europa amb la proporció més gran de 
dones que no tenen fills. L’edat mitjana de les dones al naixement del primer 
fill, d’altra banda, també és de les més altes (31 anys). Malgrat això, les dones 
continuen afirmant que volen tenir una mitjana de dos fills. Per tant, hi ha una 
bretxa entre la fecunditat desitjada i la fecunditat real. Els factors principals 
que provoquen aquesta diferència són les condicions adverses del mercat 
laboral, les dificultats a l’hora de crear una llar, l’augment de la inestabilitat 
de les parelles i la manca de suport per conciliar la feina i la família.

Alícia Adserà (Universitat de Princeton) i Mariona Lozano (Centre d’Estudis Demogràfics,  
Universitat Autònoma de Barcelona)
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Espanya registra una de les bretxes més grans de tot 
Europa entre fecunditat desitjada i fecunditat real 
En les darreres dècades, les taxes de fecunditat a Europa han dismi-
nuït per sota del nivell que garanteix el relleu generacional (2,1 fills 
per dona). A la major part dels països europeus, la taxa de fecunditat 
actual se situa entre les xifres d’1,4 i 1,9 fills per dona. No obstant això, 
el nombre de fills que les dones afirmen que voldrien tenir es manté 
al voltant de dos a la majoria de països, i s’ha mantingut constant en 
el temps (Adserà, 2006; Beaujouan i Berghammer, 2019). 

Les causes d’aquesta diferència entre la fecunditat desitjada i la 
fecunditat real són diverses, però entre els factors més importants 
que expliquen per què moltes dones decideixen retardar el moment 
de convertir-se en mares hi ha les polítiques insuficients de suport 
a la família, l’augment de la incertesa al mercat laboral i l’increment 
de la inestabilitat a les parelles. En el cas d’Espanya, en concret,  
el panorama econòmic i institucional afavoreix que aquesta decisió es 
posposi encara més, fins més enllà dels 30 anys. Espanya, juntament 
amb Itàlia, registra la taxa de fecunditat més baixa d’Europa  
i l’edat mitjana més alta entre les dones al naixement del primer fill. 
La baixa taxa de natalitat a Espanya és un problema estructural.  
Avui, l’Enquesta de fecunditat a Espanya elaborada per l’Institut  
Nacional d’Estadística (INE) el 2018, vint anys després que es 
publiqués l’anterior enquesta de fecunditat, permet entendre millor 
aquestes tendències.

Font: Eurostat regional yearbook 2019 
(en línia]. Eurostat, 2019.

 Edat de les dones al naixement del primer fill 
 Taxa de fecunditat (TF)

Gràfic 1. Espanya i Itàlia són els països europeus amb les taxes de fecunditat  
més baixes i les dones d’aquests països tenen el primer fill a edats més tardanes 

Taxa de fecunditat i edat de la dona al naixement del primer fill
Europa, 2019
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Les baixes taxes de fecunditat a Espanya tenen conseqüències tant a 
escala individual com social. D’una banda, segons les estimacions de 
les Nacions Unides, l’any 2050 Espanya serà un dels països més vells 
del món. Es preveu que, aquell any, el 36,8% de les persones tindrà 65 
anys o més, un percentatge que només supera el Japó (37,7%) i Corea 
del Sud (38,1%). D’altra banda, la bretxa entre la fecunditat desitjada 
i la fecunditat real mostra que les dones no tenen el nombre de fills 
que voldrien tenir, cosa que suggereix que això pot generar frustració 
personal i expectatives no satisfetes. 

La majoria de les espanyoles manifesten a qualsevol edat que 
desitjarien tenir uns dos fills, i aquesta xifra no varia segons el nivell 
de formació (gràfic 3). Prop del 35% de les dones que ja han superat 
l’edat reproductiva òptima, amb independència de si tenen o no 
formació universitària, voldrien haver tingut més fills dels que tenen. 
Durant les darreres dècades, la bretxa entre la fecunditat desitjada 
i la fecunditat real ha anat augmentant tant a Europa com als Estats 
Units, però al sud d’Europa és on s’ha fet més gran (Beaujouan i 
Berghammer, 2019). Les parelles troben entrebancs per tenir-ho tot 
encarrilat abans de tenir descendència. 

Espanya, 2018

Font: Enquesta de fecunditat  
a Espanya (INE, 2018).

La majoria de les espanyoles manifesten a 
qualsevol edat que voldrien tenir uns dos fills, 
i el percentatge de dones sense fills és més 
gran que el de les dones que no volen tenir-ne

Gràfic 2. Distribució del nombre de fills per dona observat i desitjat segons l’edat
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Factors que influeixen en la bretxa: per què les dones no 
assoleixen els seus objectius de fecunditat? 
L’elevat percentatge de dones sense fills és una circumstància que 
determina directament la baixa fecunditat que hi ha. A Espanya, prop 
del 19% de les dones de 45 anys o més no tenen fills. Aquest percen-
tatge supera la mitjana europea, però està per sota del de països com 
Itàlia, el Regne Unit i els Països Baixos, que s’acosten més al 20%. La 
resta de factors que influeixen en la bretxa apunten directament al 
període de temps que triguen les dones a aconseguir l’estabilitat en 
diferents àmbits de la vida: marxar de casa els pares, trobar una feina 
estable i formar una parella estable. Aquests entrebancs que han de 
superar les dones provoquen finalment que hi hagi una davallada de 
la fecunditat, en part pel fet que, amb el retard de la maternitat, no 
només disminueix la fecunditat, sinó que també minva el temps que 
els queda per poder concebre un fill.

Font: Enquesta de fecunditat a Espanya (INE, 2018).
 Han tingut els fills que volien
 Haurien volgut tenir més fills

Gràfic 3. Percentatge de dones que no 
arriben a tenir el nombre de fills desitjat 
entre el grup de dones més grans de 40 
anys, amb estudis superiors o sense

Espanya, 2018
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Gràfic 4. Mitjana d’Espanya i de la UE-28 en diversos indicadors del mercat laboral,  
com ara l’atur juvenil, el percentatge de treballadors temporals, l’atur de llarga durada  
i l’atur entre titulats universitaris

Font: Enquesta de la força de 
treball a la UE, 2019.

Espanya i UE-28, 2019
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Incertesa econòmica
El primer escull contra el qual topen les parelles joves és aconse-
guir la independència econòmica, un requisit previ, en la majoria 
dels casos, per poder formar una parella estable i tenir fills. Els per-
centatges d’atur juvenil i d’ocupació temporal a Espanya són alguns 
dels més alts d’Europa. Aquesta inestabilitat no afecta únicament 
els adults que tenen menys formació, sinó també les persones amb 
estudis universitaris, que triguen a trobar una feina que estigui a l’al-
tura de les seves aspiracions. Aquest factor ha determinat de manera 
important la baixa fecunditat registrada a Espanya ja a les darreres 
dècades (Adserà, 2011).

Les condicions precàries del 
mercat laboral a Espanya no 

ofereixen prou estabilitat a les 
parelles que es plantegen tenir fills 

Els factors mediadors de la bretxa apunten 
directament al temps que es triga a assolir 
l’estabilitat en diverses esferes de la vida:  

marxar de casa els pares, trobar una feina fixa  
i formar una parella estable

%
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D’altra banda, estudis anteriors han mostrat que, si bé l’atur a Espa-
nya ha fluctuat en funció de determinades circumstàncies concretes, 
la precarietat de les condicions laborals sembla que té un caràcter 
més estructural i la seva prevalença ha augmentat de generació en 
generació de manera ininterrompuda, amb independència del con-
text econòmic (Lozano i Rentería, 2019). El retard a l’hora de formar 
una família, per tant, també reflecteix l’increment de la precarietat 
que pateixen les generacions més joves.

Quan es pregunta a les dones quina és la raó principal per la qual 
no han dut a terme els plans de fecunditat que tenien, responen que 
ha estat, sobretot, a causa de les condicions econòmiques; i això ha 
estat així durant les dues últimes dècades a Espanya (Adserà, 2006).

Gràfic 5. Raons a les quals les dones atribueixen el fet de no haver tingut  
el nombre de fills que volien

Font: Enquesta de fecunditat  
a Espanya (INE, 2018).

Espanya, 2018
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Font: Minnesota Population Center. 
Integrated Public Use Microdata Sèries, 

International (IPUMS International), v. 7.2. 
Minneapolis, IPUMS, 2019  

[https://doi.org/10.18128/d020.v7.2].

 Matrimoni o parella de fet
 Convivència amb els pares
 Concubinat

A Espanya, la 
proporció d’adults 
joves (de 20 a 34 
anys) que viuen 
amb els pares és 
una de les més 
altes d’Europa

Gràfic 6. Distribució de les formes de 
convivència entre els joves (de 20 a 34 anys) 
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Retard en la formació de parella estable i l’emancipació
A la majoria de països europeus, els processos de formació de parella 
estable han sofert transformacions importants en els darrers anys. 
Les raons que han provocat aquests canvis són l’accés massiu de la 
dona a la formació universitària, l’acceptació de la convivència en 
parella sense casar-se o de la convivència de llarga durada en parella 
com a substitut del matrimoni, així com les noves oportunitats de 
trobar parella en contextos educatius o laborals. Coincidint amb això, 
l’augment de la incertesa econòmica també ha dificultat la marxa de 
casa els  pares i ha accentuat el retard a l’hora d’establir relacions de 
llarga durada. Un altre factor que hi ha contribuït ha estat l’augment 
del cost de l’habitatge (Módenes, 2019).

A Espanya, l’edat a la qual els fills marxen de casa els pares és una de les 
més altes de tot Europa (29 anys) i hi ha un percentatge elevat d’adults 
joves que continuen vivint amb els pares. A la UE-28, l’edat mitjana en 
què se’n van de casa els pares està per sota dels 25 anys a França i Ale-
manya, i per sota dels 20 a Suècia i Finlàndia (Eurostat, 2019). 

Tal com mostra el gràfic 5, el retard a l’hora de trobar una parella 
estable o bé una parella que considerin adequada per tenir fills és un 
dels motius que les dones al·leguen més a l’hora de justificar la bretxa 
entre la fecunditat desitjada i la fecunditat real. La literatura sobre la 
transició a la vida adulta ha documentat a bastament la importància 
que tenen per a la fecunditat la marxa de casa els pares i la formació 
de parella estable (Baizán et al., 2003). D’altra banda, el canvi en les 
expectatives sobre el significat de les relacions també endarrereix 
la formació de parelles estables. El ventall de relacions s’ha 
ampliat a causa de l’increment del nivell de formació, 

Espanya i UE-28, 2019

https://doi.org/10.18128/d020.v7.2
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Font: Eurostat, 2019.
 Despesa pública en prestacions familiars (en percentatge del PIB)
 % d’empreses que ofereixen plans de conciliació de la vida laboral i familiar

Gràfic 7. Percentatge d’empreses que ofereixen plans de conciliació  
de la vida laboral i familiar, i despesa pública en prestacions familiars 

En percentatge del PIB a Espanya i altres països d’Europa
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l’augment de l’acceptació social de les unions civils sense mediació 
de cap contracte matrimonial i en les quals l’establiment de la pare-
lla s’entén com un període de prova abans d’adoptar un compromís 
seriós, el nombre més elevat de divorcis i de segons matrimonis, i 
l’acceptació social més àmplia que tenen les unions homosexuals.

Suport escàs a les famílies treballadores joves
A Espanya, per comparació a altres països d’Europa, el suport als 
adults joves amb fills és limitat. L’any 2015, per exemple, tant els països 
nòrdics com França van gastar el doble que Espanya en prestacions 
familiars (en percentatge del PIB) a través del sector públic. A més, 
a Espanya els horaris laborals acostumen a obligar els treballadors a 
passar moltes hores al lloc de treball quan els infants són a casa.

La proporció d’empreses espanyoles que ofereixen polítiques de 
conciliació familiar, és a dir, la possibilitat d’acumular hores per 
tal d’obtenir dies lliures (jornades completes o mitges jornades) i 
modificar l’inici i el final de la jornada laboral, és de les més baixes 
de la Unió Europea i està molt per sota de la mitjana del 50%. Mentre 
que, en països com Dinamarca, Àustria i Suècia, més del 75% de 
les empreses privades ofereixen conciliació, a Espanya només ho 
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fan prop del 35%. És possible que aquesta circumstància estigui 
relacionada amb l’estructura de l’economia espanyola, que compta 
amb una gran quantitat de petites empreses que no tenen prou 
capacitat econòmica per oferir aquesta mena d’ajuts. 

Per acabar, les dones espanyoles continuen assumint el gruix de les 
feines de casa i la igualtat de gènere a les llars encara és incompleta. 

Conclusions
A Espanya, el retard en determinades transicions vitals decisives 
com ara el fet de marxar de casa els pares, la formació de parella 
estable o la conquesta de l’estabilitat laboral té com a conseqüència 
un endarreriment de la fecunditat, que, al seu torn, implica una 
disminució del nombre de fills que acaben tenint les dones.

La baixa fecunditat té implicacions polítiques importants i afecta la 
sostenibilitat de l’estat del benestar. Les parelles troben entrebancs 
per tenir-ho tot encarrilat abans de tenir descendència. Amb tot, 
les polítiques que han intentat fer créixer la fecunditat a partir de 
transferències d’efectiu a curt termini no han tingut èxit i només han 
tingut incidència de manera temporal en el moment del naixement 
dels infants. Tot indica que els ingredients bàsics que afavoreixen la 
fecunditat són els canvis en la conciliació de la vida laboral i familiar, 
l’augment de la dedicació dels homes a les feines de casa per reduir 
la «segona jornada laboral» que han de fer moltes dones en arribar a 
casa després de la feina i les millores en el mercat laboral.
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E Entrevista

Com veu la sostenibilitat de l’estat 
del benestar a Espanya i del sistema 
de pensions en particular?
La demografia espanyola no és gaire bona 
per sostenir un sistema de pensions de 
repartiment com el que tenim. Segons 
l’Institut Nacional d’Estadística, ara 
mateix tenim una taxa de dependència 
de prop del 35%, és a dir, que cada 
pensionista és sostingut per tres persones, 
aproximadament, però en el futur aquest 
percentatge augmentarà molt. D’aquí a 
vint o trenta anys la taxa de dependència 
arribarà al 55% o potser fins i tot al 60%. 
A mitjan segle XXI tindrem menys de dos 
treballadors per pensionista, i això farà molt 
difícil que mantinguem les pensions als 
nivells actuals. Si volguéssim mantenir la 
taxa de reposició, és a dir, el percentatge de 
salari final que paguem com a pensions, els 
càlculs aproximatius indiquen que hauríem 
de gastar un 15% o un 20% més del PIB 
en pensions, i això vol dir augmentar els 
impostos d’una manera molt notable.

Fa l’efecte que això serà complicat...
Sí. Tenint en compte que ens costa 
tancar els números públics fins i tot en 
anys relativament bons com va ser el 
2019, no sembla que vulguem anar per 
aquest camí. I això vol dir, amb una gran 
probabilitat, que les pensions hauran 
de baixar. Perquè l’alternativa d’apujar 
molt els impostos no crec que siguem 
capaços de fer-la. Aquest és el dilema 
en què entrem i que s’agreujarà cap al 
2040 o el 2050. Més endavant la situació 
s’estabilitzarà i baixarà una mica, però no 
millorarà gaire.

Per tant, convé posar-hi remei. 
Quines solucions són les més 
plausibles?
A banda de preparar-nos per a apujar 
molt els impostos, tenim alternatives 
com ara allargar la jubilació i permetre 
que la gent continuï treballant més anys 
o bé augmentar la taxa de participació 
en el mercat laboral, i això passaria 

Antonio Cabrales
Catedràtic d’Economia de la Universitat  
Carlos III de Madrid

«Anem silenciosament cap a un estat  
del benestar diferent del que coneixem»
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probablement per una millora molt 
important de les lleis laborals, que no 
són gaire bones. Després hi ha altres 
solucions relacionades amb la millora 
de la demografia, però l’inconvenient és 
que es tracta d’un procés molt lent. Si, 
per un miracle, en els pròxims cinc anys 
hi ha un boom de natalitat i neixen dos 
milions de nens i nenes més, cap al 2050 
encara estaran acabant d’entrar en el 
mercat laboral.

Si la situació del sistema de pensions 
fos insostenible, pot passar que les 
famílies hagin d’acabar assumint el 
cost de l’atenció dels seus avis, com 
ja passa amb el de l’atenció als fills?
Una fórmula que té a veure amb el que 
planteges, i que pot ser una part de la 
solució, passa per la millora del mercat 
financer i la possibilitat de fer hipoteques 
inverses. A Espanya, més que no pas en 
altres països, la majoria del capital familiar 
s’ha invertit en l’habitatge propi. Es pot 
donar el cas d’una dona de 70 anys amb un 
pis a l’Eixample de Barcelona o al barri de 
Salamanca de Madrid valorat en un milió 
d’euros, però amb problemes d’efectiu 
perquè cobra una pensió de 500 euros. 
Una solució òbvia és convertir aquesta 
quantitat de patrimoni en líquid amb una 
hipoteca inversa i que d’aquest capital en 
gaudeixi la interessada en vida i no la seva 
família quan es mori.

Amb aquest panorama que dibuixa, 
fins a quin punt podem dir que l’estat 
del benestar a Espanya es troba en 
perill?
Perill, en el sentit que desaparegui, 
probablement no n’hi ha. El que és segur, 
però, és que serà diferent, d’una manera 
en què ja s’ha anat reformant en les 
darreres dècades. És el que s’anomena la 
reforma silenciosa: les pensions màximes 
han anat baixant (en termes reals) sense 
parar, i aquest procés es podria accelerar. 
Si l’interval de pensions es comprimeix, 
podem anar convergint cap a un 
model com el britànic, amb un sistema 
de pensions que aquí anomenaríem 

assistencial. És una xifra bàsica i igual per 
a tothom. I les pensions complementàries 
van per la banda dels plans de pensions, 
que sovint són obligatoris i establerts 
mitjançant els convenis col·lectius. Sense 
moure gaire fressa, anem en aquesta 
direcció cap a un model de sosteniment 
completament diferent del nostre, perquè 
no sembla que hi hagi gaire interès a 
prendre mesures més contundents en 
altres direccions. El problema és que, si 
ho fem de manera silenciosa, arribarem 
a la pensió assistencial sense tenir a punt 
els complements de capitalització privats. 

El fet de descuidar l’educació pot ser 
un llast amb vista a la competitivitat 
de les generacions futures, en un 
entorn cada vegada més tecnològic i 
globalitzat?
Un cop més, aquesta pot ser una 
nova reforma silenciosa que estem 
experimentant en les últimes dècades. 
Espanya i Itàlia són els dos països 
europeus que menys han crescut 
darrerament en progrés tecnològic. I això 
té a veure, almenys en part, amb el fet que 
l’educació no ha millorat al ritme que ho 
hauria d’haver fet respecte a altres països. 
També té a veure amb el fet que estem 
especialitzats en algunes activitats que 
tenen poc marge de millora tecnològica i 
poca necessitat d’educació. Aquest és un 
problema greu addicional.

Invertir en R+D seria una estratègia 
útil per a compensar aquest dèficit?
Sens dubte. Una estratègia a 20 o 30 
anys amb més inversió en R+D sempre 
serà benvinguda. A Espanya estem 
a l’1,2% del PIB, mentre que la resta 
d’Europa voreja el 2% o més. Apujar 
un 1% l’any en R+D i fer-ho de manera 

Sense la confiança  
entre generacions s’esvaeix 

totalment un sistema  
de pensions de repartiment
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sostinguda seria molt important. Perquè 
un problema tradicional és que en els 
temps de bonança els governs inverteixen 
molt en ciència i tecnologia, però quan 
van mal dades és el primer que retallen. 
També fa falta invertir més en educació 
i fer un esforç seriós per transformar-la. 
Al mateix temps, cal modificar el nostre 
mercat laboral, que té moltíssim marge 
de millora. I seria important fer tot això en 
conjunt, perquè totes aquestes accions 
es coordinen entre elles i la suma de tot 
plegat és més important que cadascuna 
d’elles per separat.

La revolució tecnològica 
augmentarà o farà minvar l’equitat 
intergeneracional?
Les barreres intergeneracionals tenen 
a veure amb la manera com funciona el 
nostre sistema de pensions. El sistema de 
pensions de repartiment funciona gràcies 
a una mena de pacte intergeneracional 
en el qual la generació que avui està en 
el mercat de treball sosté els jubilats i la 
generació següent els sostindrà a ells. 
Si soc jove i penso que els que venen 
al darrere no em sostindran, el que em 
convé com a generació és no sostenir els 
jubilats d’avui, i això esfondra el sistema. 
Per això és molt important que hi hagi 
confiança que el pacte es mantindrà. Si 
no, en el moment que algú comença a 
dubtar, es pot tallar el cicle per sempre. 
Aquesta confiança entre generacions 
és extremadament important, perquè 
si manca s’esvaeix totalment un sistema 
de pensions de repartiment. Si hi 
afegim problemes com ara la revolució 
tecnològica, o el fet que la gent cregui que 
els joves seran tan precaris que, encara que 
vulguin, no podran sostenir els jubilats del 
futur, això accentua la precarietat d’origen 
del pacte.

Però ja ens trobem en aquest estat de 
precarietat i dubtes.
Exacte, l’important és no accentuar-los 
i llançar senyals que no hi ha cap motiu 
per preocupar-nos-en perquè tot anirà 
bé. En lloc de fer declaracions buides, 

cal implementar mesures que indiquin 
una voluntat de millorar les condicions 
futures, de millorar la natalitat, potenciar 
la immigració, millorar el mercat de treball, 
l’educació, la recerca...

Tornant a les polítiques que 
incentivin la natalitat, quines són les 
més efectives?
Els sistemes de subsidis a les famílies 
amb fills són efectius per frenar la 
reducció de la natalitat, però no 
l’eliminarà totalment. És una eina més en 
aquest ventall d’iniciatives que cal tirar 
endavant, i les millors són les polítiques 
més compromeses, que es mantenen 
en el temps. Són les més convincents i 
efectives i convé que estiguin relacionades 
amb millores en l’educació infantil, en les 
condicions de retorn al mercat de treball 
quan arribi el moment, etc.

En un món cada vegada més 
globalitzat, veiem que fins i tot la 
salut és també un problema planetari. 
Caldria establir pautes globals per 
afavorir un equilibri econòmic i social 
més gran?
Per avançar de manera col·lectiva, per 
exemple a Europa, una de les primeres 
mesures que caldria coordinar són 
les polítiques migratòries. Una certa 
coordinació en un continent que envelleix 
seria molt important. A part d’això, 
un dels motius pels quals podem tenir 
dubtes, és que aquestes polítiques de 
què parlem costaran diners, i l’única 
manera perquè els governs tinguin diners 
és apujar els impostos. Per tant, seria 
important coordinar més les polítiques 
impositives dins d’Europa per evitar que 
les empreses s’estableixin als països amb 
règims fiscals més favorables. Caldria 
consensuar que, si necessitem gastar més 

Fa falta invertir més en  
educació i fer un esforç seriós 

per transformar-la
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diners per a fomentar la natalitat, convé 
no caure en una guerra fiscal entre els uns 
i els altres.

Quins factors propicien que els 
joves espanyols triguin molt més 
que la majoria d’europeus a l’hora 
d’emancipar-se?
El motiu principal és que els joves 
espanyols tarden molt més a trobar 
una feina estable que en altres països 
d’Europa. I no tan sols tarden més, sinó 
que els sous inicials que reben també 
són molt més baixos. La combinació 
de precarietat i salaris baixos, però 
sobretot la primera, fa més difícil que els 
espanyols s’independitzin.

Es tracta d’una situació endèmica,  
o es pot revertir?
Els problemes del mercat laboral espanyol 
estan exhaustivament diagnosticats 
i gairebé tots tenen a veure amb una 
legislació laboral que no és l’adequada. A 
més a més, les empreses s’han habituat 
a aquesta legislació, i fins i tot s’han 
especialitzat en aquells sectors en què 
aquesta legislació els va bé. Per tant, el 
canvi no és senzill, perquè els agents 
socials depenen d’aquesta legislació i no 
tenen interès a canviar-la. Es tracta d’un 
problema vell que, si no ha canviat a hores 
d’ara, no crec que ho faci pròximament.

Aleshores, quins són els problemes 
emergents amb què es trobaran les 
generacions que venen?
Sembla clar que l’automatització creixent 
d’alguns sectors productius de l’economia 
farà que l’estructura d’ocupació canviï. 
Aquest és el canvi més important a la 
vista. Totes les prediccions que veig 
suggereixen que no és que hagi de 
baixar el nombre de llocs de treball, 
sinó que es polaritzaran més encara. Hi 
haurà més feines «bones» i més feines 
«dolentes». En part, estem especialitzats 
en aquestes feines «dolentes», mentre 
que en les «bones» no ho estem tant. Pot 
ser que les feines «bones» augmentin i 
potser necessitarem més treballadors 

molt qualificats, que no tindrem. Aquest 
canvi estructural de l’economia, amb 
més tecnificació, tindrà implicacions 
importants.

Fins a quin punt poden afectar a 
escala social?
Espanya ja és un país desigual, però 
no ho és molt més que altres països 
europeus. I el nivell de desigualtat té 
més a veure amb el fet de tenir o no 
tenir feina que no pas pròpiament amb 
els salaris. Amb aquest canvi en vista, 
la desigualtat a Espanya, com en altres 
països, probablement no millorarà, sinó 
que empitjorarà perquè també ho farà la 
distribució salarial.

Xavier Aguilar 
Periodista
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La pandèmia del coronavirus ha provocat 
l’impacte més gran en dècades en l’economia 
i el mercat laboral mundial. La crisi resultant 
ha posat de manifest les febleses del sistema 
de benestar i ha agreujat les desigualtats 
preexistents en ingressos i condicions de 
vida, vulnerabilitats del mercat de treball i 
freqüència de la violència domèstica.

Els llibres que ressenyem aquí ofereixen 
perspectives complementàries sobre el 
paper de les polítiques familiars durant 
les etapes de deterioració econòmica. An 
intergenerational audit for the UK fa una 
anàlisi quantitativa de l’impacte causat per 
la crisi del coronavirus en les condicions de 
vida en una economia occidental avançada, 
la del Regne Unit. L’estudi reflecteix fins a 
quin punt la crisi actual ha posat a prova el 
sistema de benestar i subratlla la importàn-
cia de les polítiques familiars com ara els 
subsidis per fills i les ajudes familiars. D’altra 
banda, Handbook of family policy examina 
les principals polítiques familiars en diversos 
contextos geogràfics i temporals, alhora que 
proposa algunes intervencions públiques 

que podrien alleujar els efectes de la crisi 
actual en les famílies.

Laura Gardiner i els altres autors del primer 
llibre fan una anàlisi de la fase inicial de la 
crisi per la covid-19 en diversos grups d’edat 
al Regne Unit. L’estudi se centra en els efectes 
de la pandèmia i el confinament en la vida de 
la població en quatre àmbits concrets: 1) les 
condicions laborals; 2) l’habitatge i la segure-
tat; 3) els impostos, els subsidis i els ingressos 
familiars, i 4) la riquesa i els actius. Així ma-
teix, s’hi aborda l’impacte de la crisi del coro-
navirus en la salut i la satisfacció amb la vida. 
D’altra banda, analitza els canvis en les con-
dicions de vida que ha implicat la pandèmia 
en el temps, per generacions i grups d’edat. 
Cada capítol estudia un d’aquests àmbits, 
amb l’ajut d’informació quantitativa rellevant. 
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Els autors identifiquen un tema d’interès 
específic en cada àmbit que examinen a fons 
i ofereixen una anàlisi centrada en els canvis 
que afecten avui el Regne Unit.

Després de llegir l’estudi, tenim la certesa 
que res no escapa als efectes de la crisi del 
coronavirus. La gent gran és especialment 
vulnerable al virus. Així doncs, s’han vist 
afectats per l’increment més destacat en les 
taxes de mortalitat, una greu deterioració en 
la salut mental i una caiguda remarcable en 
els índexs de satisfacció amb la vida. D’altra 
banda, el confinament ha tingut dràstiques 
conseqüències negatives en la població labo-
ralment activa. Molts treballadors han perdut 
la feina de manera temporal o definitiva. Els 
treballadors més joves i els més grans n’han 
estat els més afectats.

Pel que fa a la salut mental i a la satisfacció 
amb la vida, els autors descriuen una relació 
similar en forma de U entre l’impacte nega-
tiu de la pandèmia i l’edat. La deterioració 
més acusada en salut mental i insatisfacció 
es concentren en els extrems de la distribu-
ció d’edat. La gent gran pateix aïllament a 
causa del distanciament social, mentre que 
els joves estan amoïnats per l’estroncament 
de les seves perspectives vitals. Els índexs 
d’abandonament escolar han caigut a causa 
que la pandèmia ha afectat més el sector 
de serveis, com ara el comerç, l’hoteleria, la 
cultura i el lleure, que són precisament els 
llocs de treball en què abunden els joves que 
tenen entorn de 20 anys.

L’últim dels grups més afectats per la crisi és 
el de les famílies amb ingressos baixos que 
tenen fills. En aquestes llars, els adults solen 
tenir entre 30 i 50 anys. Aquestes famílies 
han patit comparativament més dificultats 
arran del confinament a causa del tancament 
de les escoles i de condicions pitjors de vida i 
habitatge. Durant la pandèmia aquestes llars 
han vist com els seus estalvis minvaven i en 
molts casos s’han hagut d’endeutar.

El llibre conté també informació detalla-
da sobre els programes d’ajuda engegats 
pel govern britànic. Fins ara s’han posat en 
marxa tres polítiques principals: una per a 
la conservació dels llocs de treball, una altra 

de suport als ingressos dels autònoms i una 
tercera d’estímuls fiscals. L’estudi mostra que 
la distribució del suport públic als ingressos 
es reparteix equitativament entre els ciuta-
dans de 25 a 55 anys, amb menys suports 
relatius per als joves i els més grans. No fa 
gaire les mesures s’han prolongat fins al final 
del setembre del 2021, però hi ha una gran 
incertesa sobre si es mantindran o no. Per 
abordar aquesta qüestió, l’estudi formula 
algunes prediccions econòmiques –especi-
alment alarmants per als joves i el sector de 
la població amb menys nivell educatiu– i fa 
algunes recomanacions en matèria de polí-
tiques que no podem detallar aquí però que 
recomanem que els lectors interessats les 
examinin al llibre.

Finalment, convé remarcar que An inter-
generational audit for the UK fa palesa la 
rellevància de recórrer a una perspectiva 
intergeneracional a l’hora d’estudiar les con-
dicions de vida. Aquest enfocament és per-
tinent per tres motius principals: en primer 
lloc, detecta els grups d’edat més afectats i 
vulnerables; en segon lloc, ofereix informació 
als responsables polítics sobre com projectar 
mesures que donin resposta als problemes 
assenyalats, i, en tercer lloc, permet d’iden-
tificar les dificultats de l’estat del benestar a 
l’hora de corregir els problemes preexistents 
que s’han vist exacerbats per la crisi derivada 
del coronavirus.

Trobem a faltar en l’estudi un debat 
detallat sobre l’impacte de la pandèmia 
des d’una perspectiva de gènere. Hi ha 
proves irrefutables que les mesures de 
confinament i l’impacte negatiu en el mercat 
laboral han afectat les dones d’una manera 
desproporcionada. Com que les dones amb 
fills solen assumir més responsabilitats a 
l’hora de tenir cura dels fills, ajudar-los en 

La crisi pel coronavirus ha posat 
de manifest la importància de les 
polítiques de suport als ingressos  

com ara els programes per 
conservar els llocs de treball  

i els subsidis socials
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els deures, etc. que no pas els homes, s’han 
vist més afectades pel tancament de les 
escoles. Així mateix, la violència domèstica 
ha augmentat significativament durant el 
confinament, i la deterioració de la salut 
mental a causa de la pandèmia és més 
freqüent en les dones que en els homes. Les 
polítiques familiars haurien de pal·liar les 
necessitats de les famílies d’ingressos baixos 
amb fills i de les dones greument afectades 
per la pandèmia. Aquest és justament el tema 
que aborda el segon llibre que examinem 
aquí, Handbook of family policy, a cura de 
Guðný Björk Eydal i Tine Rostgaard.

Handbook of family policy presenta una visió 
de conjunt de la recerca contemporània sobre 
polítiques familiars a tot el món. Hi contribuei-
xen 44 especialistes i es divideix en cinc parts. 
El volum s’obre amb un repàs de la història 
de la recerca sobre polítiques familiars i la 
descripció de conceptes analítics, teories i 
mètodes d’investigació. Aquesta part del llibre 
ofereix una guia excel·lent sobre indicadors, 
bases de dades i diferents enfocaments con-
ceptuals que s’han fet servir per estudiar les 
polítiques familiars al llarg del temps.

Després d’aquest resum metodològic, l’estu-
di analitza les principals polítiques familiars 
dutes a terme tant pels governs com per les 
empreses privades: transferències monetàries 
(com ara subsidis familiars), permisos de ma-
ternitat i paternitat, cura dels fills i polítiques 
de conciliació. Centrem-nos en dues d’aques-
tes polítiques, els subsidis familiars per fills i 
les llars d’infants. Sorprèn constatar que, mal-
grat l’eficàcia dels subsidis familiars a l’hora 
de reduir la pobresa infantil, només uns pocs 
països ofereixen aquests subsidis en els seus 
sistemes de benestar. La literatura analitzada 
en el llibre mostra que l’educació preescolar 
és una de les polítiques familiars bàsiques, 
ja que facilita la participació de la dona en el 
mercat de treball i millora el desenvolupament 
cognitiu i social dels infants.

L’assaig ofereix així mateix una perspectiva 
comparada de les polítiques familiars en 
diversos països. A més d’incloure els models 
tradicionals de les economies occidentals, 
que han estat profusament estudiats –el 
model conservador de benestar d’Europa 

central, el model del sud d’Europa, el model 
igualitari dels països nòrdics i el model liberal 
del Regne Unit i els Estats Units–, també fa 
un ampli repàs d’altres regions geogràfiques: 
Sud-àfrica, l’Índia, Amèrica Llatina, Europa 
oriental i Àsia oriental.

L’última part del llibre se centra en l’impacte 
de les polítiques familiars –especialment les 
transferències monetàries i els impostos– 
sobre la pobresa infantil, el fet de tenir 
fills i el benestar a la família. Subratlla la 
importància dels indicadors objectius per 
mesurar el benestar i la necessitat de reforçar 
els mecanismes existents per lluitar contra 
la pobresa infantil. Aquesta és també la 
part que conté més propostes i que aborda 
els desafiaments futurs per a la recerca i la 
formulació de polítiques. Dos dels aspectes 
plantejats presenten un interès especial. 
El primer és com les polítiques públiques 
poden donar suport a les famílies durant 
els desastres, tant els naturals com els 
causats per l’home. I el segon és la necessitat 
d’una perspectiva de gènere a l’hora de 
dissenyar les polítiques familiars. Tots dos 
aspectes són particularment rellevants en les 
circumstàncies actuals.

La crisi pel coronavirus ha posat de manifest 
la importància de les polítiques de suport 
als ingressos com ara els programes per 
conservar els llocs de treball i els subsidis 
socials, entre els quals trobem les polítiques 
familiars. En An intergenerational audit for 
the UK, els autors ofereixen una anàlisi dels 
efectes de la pandèmia al Regne Unit, un país 
amb un model liberal de política de benestar. 
Per la seva banda, Handbook of family policy 
descriu models alternatius de polítiques 
familiars i dona pistes per reformar-les 
que podrien ser ben útils per afrontar els 
desafiaments desencadenats arran de la crisi 
del coronavirus.

Les polítiques familiars haurien 
de pal·liar les necessitats de les 
famílies d’ingressos baixos amb 

fills i de les dones greument 
afectades per la pandèmia
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Les prestacions de suport a la conciliació, 
orientades a impulsar una participació 
equilibrada entre dones i homes en la 
vida familiar i laboral, es configuren 
com una eina per avançar en la igualtat 
d’oportunitats en el treball, trencar amb 
els rols tradicionals de gènere i cobrir les 
necessitats d’atenció i cura dels fills.

 CONTEXT 

Mitjançant les prestacions de suport a la con-
ciliació, la participació laboral femenina rep un 
impuls evident. Aquestes prestacions també 
semblen conduir a un augment en la fractura 
salarial, si bé no hi ha dades del tot concloents 
sobre aquest aspecte. Elements com ara la 
durada, la quantia o els requisits d’accés a les 
prestacions resulten cabdals a l’hora de deter-
minar l’efectivitat d’aquests dispositius de l’estat 
del benestar.

 DEBAT 

Dins l’ampli grup de prestacions incloses en la 
categoria de prestacions de suport a la conci-
liació, les adreçades a la contractació externa 
d’atenció (tant als centres d’atenció infantil com a 
la llar) afectarien de manera positiva la participa-
ció laboral femenina. En canvi, els efectes de les 
prestacions adreçades a compensar els diversos 
períodes de permís (maternitat, paternitat, exce-
dència) depenen, principalment, de la durada que 
tinguin. Mentre que els permisos de durada curta i 
mitjana (fins a dotze mesos) sembla que s’associen 
a nivells més alts de participació laboral, a partir 
d’aquí els impactes dels permisos serien insignifi-
cants i fins i tot podrien arribar a ser negatius.

Pel que fa a la fractura salarial, les prestacions per 
a la contractació d’atenció i les prestacions per 
permisos de durada curta o mitjana permeten que 
les mares es mantinguin més vinculades a l’àmbit 
laboral i conservin el capital humà associat al seu 
lloc de treball. Això comportaria un efecte reduït 
sobre el salari femení. Al contrari, les prestacions 
per permisos i excedències de llarga durada sem-
bla que tenen efectes negatius en els salaris de 

les dones. Com que les dones són les beneficià-
ries principals d’aquestes prestacions, l’ampliació 
de la fractura de gènere s’explicaria, d’una banda, 
per la depreciació del capital humà que represen-
ten les absències de llarga durada. De l’altra, en 
implicar un cost addicional per a les empreses, 
les dones en resultarien penalitzades, entre altres 
aspectes, mitjançant salaris més baixos.

 CONCLUSIONS 

A la majoria de països de l’OCDE es constata que 
la correlació de despesa entre les categories de 
prestació considerades és negativa, és a dir, que 
s’opta per reforçar una de les categories enfront de 
l’altra. En aquest sentit, podem assenyalar que als 
països que presenten una política de conciliació 
«familiarista» –o, dit altrament, allà on s’enforteix 
la funció d’atenció a les famílies mitjançant el 
reforç de les prestacions per permís i excedència 
de llarga durada i no mitjançant la contractació 
externa d’aquesta atenció–, la capacitat de les 
prestacions per estimular la participació laboral 
femenina seria més reduïda. A més a més, aquests 
models tendirien a aprofundir les diferències retri-
butives entre homes i dones.

Dades bàsiques
Àmbit geogràfic: països de l’OCDE.

Font: P. Domínguez-olabiDe (2021): «Prestaciones para 
la conciliación de la vida laboral y familiar: una revisión 
de su diseño e impacto en los países de la OCDE», 
Zerbitzuan, 74 [https://doi.org/10.5569/1134-7147.74.02].

L’impacte de les prestacions  
de suport a la conciliació familiar  
i laboral de les dones

https://doi.org/10.5569/1134-7147.74.02
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La revisió del contracte 
intergeneracional
El contracte intergeneracional es planteja com un conjunt de consensos 
tàcits entre persones que pertanyen a generacions diverses. Una part 
d’aquests acords es materialitzen en dispositius de l’estat del benestar que 
constitueixen l’anomenat contracte intergeneracional del benestar.

 CONTEXT 

D’acord amb Birnbaum et al. (2017), hi ha 
diverses maneres d’organitzar l’estat del benestar 
des d’una perspectiva intergeneracional. Els 
contractes intergeneracionals del benestar 
favorables a les persones treballadores (que 
podríem anomenar pro treballadors) atenen 
en una mesura més gran els riscos socials de 
les persones actives i en edat de treballar. Els 
favorables a les persones de més edat (pro gent 
gran) se centren, principalment, en els riscos 
socials relacionats amb la vellesa. Els favorables 
a la infància (pro infància) beneficiarien sobretot 
aquest grup d’edat. Finalment, els contractes 
equilibrats atenen de manera equivalent els 
riscos socials relacionats amb cadascun dels 
grups d’edat que conformen la societat. Així, 
per exemple, Alemanya tindria un contracte 
intergeneracional pro treballadors; el Regne Unit, 
un de pro gent gran, i França, un d’equilibrat. La 
tipologia pro infància, en canvi, no es reflecteix 
amb una certa continuïtat temporal en cap dels 
països analitzats pels autors.

 DEBAT 

Com més gran és la uniformitat intergeneracional 
dels sistemes de protecció social als països de 
l’OCDE, el nivell de reemplaçament d’ingressos 
de les prestacions socials també és més alt. 
Això és així tant en el cas de les prestacions 
relatives a la seguretat social com pel que fa a 
les prestacions assistencials. Per això, els països 
amb contractes intergeneracionals del benestar 
equilibrats presenten millors resultats en aquests 
àmbits:

· Incidència més baixa de la pobresa. A més 
de presentar taxes de pobresa més baixes de 
mitjana, les diferències en la incidència de la 
pobresa entre les diverses categories d’edat 
resulten menys accentuades.

· Nivells més alts de participació laboral. 
L’extensió de la protecció social a totes les 
franges d’edat estaria relacionada amb nivells 
més elevats de participació laboral sense 
generar nivells de desocupació més alts.

La distribució del benestar entre generacions no és 
un «joc de suma zero». El reforç dels instruments 
de protecció davant els riscos socials relacionats 

amb una generació determinada no implica 
necessàriament l’afebliment dels dispositius 
orientats a evitar les vulnerabilitats socials de 
persones que pertanyen a altres generacions.

 CONCLUSIONS 

Un contracte intergeneracional del benestar 
equilibrat, en el sentit que ofereix nivells 
equivalents de protecció social per a les diferents 
generacions –infància, persones en edat laboral 
i gent gran–, garanteix, en general, nivells de 
protecció més alts davant les vulnerabilitats 
inherents a l’edat. A més a més, una estructuració 
equilibrada genera una sèrie d’externalitats 
positives en àmbits tan diversos com la pobresa o 
la participació laboral femenina. Així, el reforç dels 
mecanismes adreçats a protegir una generació en 
particular no té lloc, inevitablement, en detriment 
de les altres.

Dades bàsiques
Àmbit geogràfic: països de l’OCDE.

Font: S. birnbaum, T. Ferrarini i K. nelSon (2017): 
The generational welfare contract: justice, 
institutions and outcomes, Cheltenham: 
Edward Elgar.
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El disseny de les prestacions 
per fill a càrrec: la importància 
de les deduccions fiscals 
reemborsables
Les prestacions per fill a càrrec sembla que redueixen la pobresa infantil i milloren 
la situació dels nens i de les seves famílies, tant des del punt de vista educatiu 
com de la salut. Així mateix, les dades apunten que tenen un efecte positiu (tot i 
que reduït) en l’increment de la fecunditat. No obstant això, el disseny d’aquestes 
prestacions resulta determinant per poder activar tot el seu potencial.

 CONTEXT 

En l’àmbit de les polítiques familiars, els darrers 
anys hi ha hagut un increment de les polítiques 
adreçades a grups específics (sobretot a les llars 
amb un nivell de renda més baix), en detriment 
de les polítiques universals (adreçades al conjunt 
de la població). Així mateix, es constata com es 
recorre sovint a les eines fiscals.

 DEBAT 

A causa que l’extensió dels instruments fiscals es 
vincula a un cert retrocés de les ajudes directes 
per fill a càrrec, la seva utilització (i, en particular, 
el seu disseny) té conseqüències directes 
en termes redistributius i de progressivitat 
del sistema fiscal. Tanmateix, hi ha dos 
enfocaments diferents que parteixen de lògiques 
contraposades:

· Beneficis fiscals no reemborsables. Redueixen 
el deute tributari. Beneficien sobretot les llars 
d’ingressos mitjans o baixos; en canvi, les llars 
sense ingressos o amb ingressos molt baixos, 
que no tenen obligacions fiscals o bé suporten 
una càrrega impositiva molt reduïda, amb prou 
feines es beneficien d’aquestes deduccions.

· Beneficis fiscals reemborsables. També 
redueixen els impostos, però quan la deducció és 
superior al deute tributari, la diferència s’abona 
com una prestació neta. Les deduccions per 
maternitat o per família nombrosa són exemples 
d’aquests beneficis, que afavoreixen totes les llars 
a les quals s’adrecen, al marge de la seva renda.

En general, les desgravacions o reduccions sobre 
la renda que cal tributar es consideren regressives, 
ja que beneficien principalment les persones amb 
ingressos més alts. En canvi, les deduccions en la 
quota són neutrals o moderadament progressives, 
ja que tenen un caràcter més equitatiu, en la 
mesura que solen representar un percentatge més 
alt del saldo fiscal per a les persones amb un nivell 
de renda més baix. 

Des del punt de vista redistributiu, però, 
l’impacte dels instruments fiscals esmentats 
no és gaire clar i resulta difícil de preveure, ja 
que es troben estretament relacionats amb les 
altres característiques del sistema fiscal (tipus, 
possibilitats de declaració conjunta o individual, 
bases exemptes), la qual cosa en desaconsella 
la utilització com a eina redistributiva. Malgrat 
tot, la naturalesa reemborsable d’algunes 
d’aquestes deduccions comporta un canvi 
radical en la seva capacitat redistributiva. Els 
beneficis fiscals reemborsables són fortament 
progressius, independentment de l’entorn en 
què operin.

 CONCLUSIONS 

Si bé ni les desgravacions ni les deduccions són 
instruments particularment efectius des del 
punt de vista redistributiu, els crèdits fiscals 
reemborsables adreçats a les llars d’ingressos 
baixos sí que ho són. En aquest sentit, diverses 
anàlisis del sistema de prestacions i deduccions 
adreçades a la família i a la infància a Espanya 
subratllen l’escassa capacitat redistributiva dels 
instruments fiscals. Aquestes eines no poden 
arribar a tenir un efecte gaire rellevant en la 
reducció de la pobresa, ja que una part important 
de les llars que se situen per sota del llindar de 
pobresa estan exemptes de tributar per l’IRPF.

Dades bàsiques
Àmbit geogràfic: països de l’OCDE.

Font: J. zalakain (2021): «Diseño e impacto de las presta-
ciones por hijos a cargo en los países de la OCDE», 
Zerbitzuan, 74 [https://doi.org/10.5569/1134-7147.74.01].

https://doi.org/10.5569/1134-7147.74.01
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L’efecte dels programes  
de jubilació anticipada 
sobre l’ocupació juvenil
Des dels anys setanta, l’edat efectiva de 
jubilació s’ha avançat respecte a l’edat 
prevista a la normativa, però els darrers 
anys molts països de l’OCDE han frenat 
aquesta tendència. Contràriament al 
que es desprèn d’una concepció força 
generalitzada, endarrerir la sortida del 
mercat laboral no fa baixar l’ocupació 
juvenil, sinó que podria impulsar-la.

 CONTEXT 

L’increment de l’esperança de vida i la reduïda 
natalitat posen en risc la sostenibilitat a llarg 
termini dels actuals sistemes de pensions. Molts 
països han optat per endarrerir l’edat de jubilació 
obligatòria per augmentar així les cotitzacions 
a la seguretat social i fer que baixi, al mateix 
temps, el nombre de pensionistes. No obstant 
això, hi ha un discurs que alerta sobre l’augment 
de la desocupació que aquesta mesura podria 
comportar per a les generacions més joves.

 DEBAT 

Böheim i Nice (2019) defensen que l’argument 
que la jubilació anticipada incrementa l’ocupació 
juvenil es fonamenta en dues premisses falses. En 
primer lloc, no hi ha motius per considerar que el 
nombre de llocs de treball sigui limitat; al contrari, 
comprovem que, a mesura que les economies 
esdevenen més complexes i especialitzades, es 
tendeix a la creació de noves ocupacions. La 
prolongació de la vida laboral, d’aquesta manera, 
sembla que repercuteix positivament en tots els 
grups d’edat i que estimula la generació de nous 
llocs de treball. La segona premissa que Böheim 
i Nice qüestionen és que els treballadors de més 
edat són fàcilment substituïbles per persones més 
joves, la qual cosa contradiu també les evidències 
sobre aquest aspecte.

L’examen dels efectes que les recents reformes 
dels sistemes de pensions han tingut en l’edat 
efectiva de jubilació i l’ocupació juvenil ofereixen 
més llum a aquest respecte. Els resultats d’aquests 
canvis posen de manifest que les taxes d’ocupació 
de les persones més grans es correlacionen 
positivament amb les taxes d’ocupació juvenil, 
encara que se’n desconeixen les causes.

Segons les dades disponibles, la jubilació 
anticipada no té l’efecte d’augmentar l’ocupació 
juvenil, però en canvi sí que sembla que incideix 
negativament sobre el creixement econòmic. 
En aquest sentit, exigirà a les generacions més 
joves que s’esforcin més per mantenir el nivell 
de les pensions, tant si és assumint una càrrega 
impositiva més gran com contractant plans de 
pensions privats complementaris.

 CONCLUSIONS 

La jubilació anticipada implica més costos 
laborals i pot disminuir la demanda de mà 
d’obra de qualsevol edat. Són molts els països 
de l’OCDE que revisen els seus sistemes de 
cotitzacions i prestacions socials per incentivar 
la permanència de les persones grans en el 
mercat laboral. Aquesta mena de mesures no 
sembla que impliquin riscos d’augmentar la 
desocupació entre els joves, sinó més aviat al 
contrari: impulsarien l’ocupació en aquest grup 
d’edat. Per contra, l’envelliment de la població 
laboral podria minvar la capacitat d’innovació 
de les empreses (Böheim i Nice, 2019).

Dades bàsiques
Àmbit geogràfic: països de l’OCDE.

Font: böheim, R. i T. nice, (2019): «The effect of 
early retirement schemes on youth employment», 
IZA World of Labor [https://doi.org/10.15185/
izawol.70.v2].

https://doi.org/10.15185/izawol.70.v2
https://doi.org/10.15185/izawol.70.v2
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Propostes per reduir  
la pobresa infantil
Deturar la transmissió intergeneracional de la pobresa constitueix un objectiu 
prioritari de la Unió Europea. Dues solucions possibles que es plantegen per 
frenar aquesta transmissió són crear una prestació universal per fill a càrrec 
(com proposen Shaefer et al. per als Estats Units) i reforçar les prestacions 
selectives destinades a les famílies pobres amb fills (com defensa l’Alt Consell 
de la Família, la Infància i l’Edat per a França).

 CONTEXT 

La pobresa infantil influeix poderosament en 
les condicions de vida i les oportunitats de 
desenvolupament i integració dels infants. A 
la Unió Europea, el creixement de la pobresa 
que afecta els menors constitueix un problema 
apressant per a tots els països membres.

 DEBAT 

El problema de la pobresa entre la població infantil 
ha rebut atenció en molts estudis i ha suscitat 
múltiples propostes per solucionar-lo. Als Estats 
Units, per exemple, Shaefer et al. (2018) proposen 
substituir l’actual sistema de deduccions fiscals –
relativament regressiu– per una prestació universal 
–sotmesa, al seu torn, a tributació– que permetria 
reduir les taxes de pobresa infantil gairebé a la 
meitat, mitjançant una duplicació de la despesa 
destinada a donar suport a les famílies amb fills. 
La proposta es basa en quatre criteris: el caràcter 
universal de la prestació, que ja hem esmentat; una 
quantitat suficient, abonada cada mes; una quanti-
tat addicional per als nens petits, i el fet que l’ajuda 
per fill minvi a mesura que augmenta el nombre de 
fills. L’estudi no especifica si determinats perfils 
sortirien perdent amb el canvi, però això es podria 
resoldre deixant que les famílies optessin pel 
model que els resultés més beneficiós: deduccions 
fiscals o prestacions directes.

Des d’un plantejament oposat, un informe de l’Alt 
Consell de la Família, la Infància i l’Edat a França 
(2018) proposa una prestació infantil selectiva  
–només per a famílies amb ingressos baixos– que 

s’afegiria a l’ampli sistema d’ajudes existent. El 
document examina tres escenaris: un increment 
dels complements per fill previstos per a les 
famílies nombroses i monoparentals en el sistema 
de garantia d’ingressos mínims; l’establiment 
d’un suplement per fill a càrrec en el marc del 
complement salarial per a treballadors de salaris 
baixos, i la creació d’una prestació específica per  
a famílies amb menors a càrrec i ingressos per sota 
d’un llindar determinat, semblant a la prestació 
per fill a càrrec espanyola. El cost seria d’uns 
2.000 milions d’euros (inferior al de la proposta 
per als Estats Units) i la reducció de les taxes 
de pobresa infantil oscil·laria entre el 5,2% i el 
13,6% (dades calculades per als anys 2016 i 2014, 
respectivament).

 CONCLUSIONS 

A Espanya –on el suport econòmic a les famílies 
amb fills s’articula fonamentalment mitjançant 
deduccions fiscals regressives, que representen 
una despesa molt important–, la proposta dels 
Estats Units resulta altament interessant, tant 
pel seu caràcter universal com per la integració 
del sistema de prestacions i impostos subjacent. 
De fet, destinar la despesa actual en deduccions 
fiscals a una prestació universal –o, a l’inrevés, fer 
que totes les famílies es beneficiïn d’una deducció 
fiscal reemborsable d’una quantitat suficient– 
podria ser una bona manera d’avançar, encara que 
fos gradualment, cap a un sistema de prestacions 
familiars universals que reduís la pobresa infantil i 
compensés la despesa addicional que representa 
la criança dels fills per a totes les famílies.

Dades bàsiques
Àmbit geogràfic: 
Estats Units i França.

Fonts: 
H.L. ShaeFer et al. (2018): «A universal child allowance: A plan to reduce poverty and 
income instability among children in the United States», The Russell Sage Foundation 
Journal of the Social Sciences, 4(2) [https://www.jstor.org/stable/pdf/10.7758/
rsf.2018.4.2.02.pdf].
Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (2018): Lutter contre la pauvreté des 
familles et des enfants. Constats et propositions du HCFEA, París: Haut Conseil de la 
famille, de l’enfance et de l’âge [https://www.strategie.gouv.fr/publications/lutter-con-
tre-pauvrete-familles-enfants].

https://www.jstor.org/stable/pdf/10.7758/rsf.2018.4.2.02.pdf
https://www.jstor.org/stable/pdf/10.7758/rsf.2018.4.2.02.pdf
https://www.strategie.gouv.fr/publications/lutter-contre-pauvrete-familles-enfants
https://www.strategie.gouv.fr/publications/lutter-contre-pauvrete-familles-enfants
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El programa CaixaProinfància
El programa 
CaixaProinfància, 
iniciat l’any 2007, es 
proposa promoure 
el desenvolupament 
socioeducatiu de nens i 
adolescents de famílies 
en situació de pobresa 
relativa o extrema, a 
fi de millorar les seves 
oportunitats i trencar, 
així, la transmissió 
intergeneracional de la 
pobresa.

 CONTEXT 

El context familiar i socioeconòmic de la infància 
determina els resultats que obtenen els nens en 
el sistema educatiu. D’acord amb les dades de 
l’OCDE (2016), a Espanya el 40% dels estudiants 
de famílies desafavorides no van assolir les 
competències bàsiques establertes, enfront del 8% 
dels qui vivien en famílies no desafavorides.

 DEBAT 

El programa pretén desenvolupar i aplicar 
un model d’acció social i educativa integral 
que contribueixi a millorar les oportunitats de 
desenvolupament social i educatiu dels infants, 
els adolescents i les seves famílies. Es tracta, 
concretament, d’afavorir el desenvolupament de 
les competències dels nens de manera que millorin 
els processos d’inclusió social i la seva autonomia. 
Es mira de promoure el desenvolupament dels 
menors destinataris del programa en el context 
familiar, escolar i social.

CaixaProinfància planteja una intervenció integral 
mitjançant un procés sistemàtic d’acompanyament 
que dissenya, coordina i supervisa un professional 
que actua com a referent de cas. L’accés al 
programa es pot dur a terme per mitjà d’una 
sol·licitud directa o bé per derivació dels serveis 
socials o d’altres entitats de l’àmbit social. Després 
de verificar que el menor compleix els requisits del 
programa, i després d’avaluar-ne les necessitats, 
se li ofereix suport en un o diversos dels àmbits 
que inclouen els subprogrames: reforç educatiu, 
educació no formal i temps lliure, suport educatiu 

familiar, atenció psicoterapèutica personal  
i familiar, com també promoció de la salut.

La metodologia que es fa servir en les 
intervencions mira d’estimular l’empoderament 
i la resiliència dels menors i les seves famílies, 
que es constitueixen en agents del canvi. A partir 
de les necessitats detectades, s’elabora un pla 
personalitzat de treball, que s’anirà adaptant 
segons els canvis observats. Aquest pla es 
desenvolupa habitualment al llarg d’un curs, 
després del qual s’examinen els resultats i es 
decideix sobre la continuïtat en el programa.

 CONCLUSIONS 

El programa se sotmet a una avaluació contínua 
a càrrec de l’Observatori CaixaProinfància, que 
confirma si ha estat efectiu. Així, per exemple, 
l’abandonament prematur durant l’ESO es redueix 
fins al 6,3% en els alumnes participants, mentre 
que per al conjunt d’estudiants de contextos de 
baix nivell socioeducatiu voreja el 30%. Una altra 
dada que apunta en aquest mateix sentit és l’èxit 
escolar durant l’ESO, que és del 77% entre els 
alumnes participants, mentre que només arriba 
al 51% entre l’alumnat general dels contextos 
esmentats.

Dades bàsiques
Àmbit geogràfic: Espanya.

Font: Fundació ”la Caixa”.



Programa d'Ajuts a
Projectes d’Iniciatives Socials

Des del 1999, la Fundació ”la Caixa” ha col·laborat en més de 17.000
iniciatives socials promogudes per entitats sense ànim de lucre.

 
Enguany reafirmem el nostre compromís amb la construcció d’una

societat més justa i solidària a través de les convocatòries socials 2021, que tenen
com a objectiu fer millor la qualitat de vida de les persones més vulnerables.

Més informació a: fundaciolacaixa.org
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