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								Gràfic 6. Evolució dels nivells d’integració social dels majors de 18 anys

								Espanya 2007		Espanya 2009		Espanya 2013		Catalunya 2013

						Integració plena		50.10%		41.60%		34.30%		33%

						Integració precària		33.60%		39.70%		40.60%		43.10%

						Exclusió moderada		10%		11.20%		14.20%		15.70%

						Exclusió severa		6.30%		7.50%		10.90%		9.20%

								Gràfic 8. Mobilitat social entre pares i fills (2012)

								2005

						Ascens		46.5%

						Immobilitat		33.4%

						Descens		20.1%

								2012

						Ascens		35.30%

						Immobilitat		25.0%

						Descens		39.70%

				Gràfic 20. Distribució del descens vulnerable per edats (2012)

						Descens acusat		Descens sever

				25-34  anys		19%		10%

				35-44 anys		19%		9%

				45-54 anys		21%		8%

				55-64 anys		19%		19%

						Gràfic 19. Distribució del descens vulnerable per classe social (2012)

						Descens acusat		Descens sever

				I Directius		11%

				II Professionals		16%		1%

				III Intermèdies		26%		1%

				IV Petita burgesia		26%		1%

				V Quadres i tècnics		25%		4%

				VI Obrers qualificats		34%		8%

				VII Obrers poc qualificats		16%		17%

				No ocupats		16%		32%

								Gràfic 24. Descens vulnerable per origen familiar (2012)

						Origen familiar obrer		Origen classes intermèdies		Origen familiar benestant

				Descens acusat		20%		20%		17%

				Descens sever		14%		11%		9%

						34%		31%		26%

								Gràfic 30. Mobilitat de renda (2008-2012) per orígens familiars de classe

								Origen familiar obrer		Origen classes intermèdies		Origen familiar benestant

						Ascens		17%		22%		37%

						Immobilitat		48%		47%		42%

						Descens		35%		31%		21%

				Gràfic 16. Mobilitat de renda per nivell d’estudis (2008-2012)

						Ascens		Immòbil		Descens

				Sense estudis		10%		47%		43%

				Estudis bàsics		17%		42%		41%

				FP Mitjana		21%		40%		39%

				Batxillerat-COU		24%		40%		36%

				FP Superior		17%		46%		37%

				Diplomatura		24%		51%		25%

				Llicenciatura		25%		59%		16%

				Màster-Doctorat		24%		59%		17%

				Total		21%		48%		32%

								Gràfic 31. Ascens de trajectòria per nivells educatius (2008-2012)

								Ascens

						Sense estudis		6%

						Estudis bàsics		10%

						FP Mitjana		12%

						Batxillerat-COU		22%

						FP Superior		15%

						Diplomatura		11%

						Llicenciatura		12%

						Màster-Doctorat		9%

				Gràfic 21. Distribució dels destins de descens de trajectòria (2012)

				destins del descens

						Atur		52%

						Inactivitat		24%

						VII-Obrera poc qualificada		10%

						VI-Obrera qualificada		5%

						III-V-Classes intermèdies		9%

								Gràfic 36. Ascens i descens inter-generacional (2012) per nota d’entrada a la Universitat i màxim nivell d’estudis

										Ascens		Descens

								Amb nota excel.lent (> 8)		63%		16%

								Amb notable (7)		61%		18%

								Màster		56%		14%

								Tots els universitaris		51%		23%

								Llicenciatura		50%		25%

								Amb nota baixa (< 6)		49%		20%

								Diplomatura		49%		27%

								FP Superior		37%		38%

								Tots els adults 25-64		35%		40%

								Batxillerat-COU		21%		45%

								FP Mitjana		26%		47%

								Estudis Bàsics		26%		55%

								Sense estudis		12%		75%

								Gràfic 37. Descens de trajectòria (2008-2012) per nota d’entrada a la Universitat i màxim nivell d’estudis

										Descens acusat		Descens sever

								Màster-Doctorat		25%		9%

								Amb notable (7-8)		29%		5%

								Tots els adults 25-64		19%		11%

								Llicenciatura		17%		8%

								Amb nota baixa (< 6)		18%		6%

								Diplomatura		13%		5%

								Amb excel.lent (> 8)		11%		5%

										Gràfic 9. Mobilitat social entre pares i fills segons nivells educatius dels fills

						Descens		Immobilitat		Ascens

				Sense estudis (2%)		76%		12%		12%

				Estudis bàsics (22%)		55%		19%		26%

				FP Mitjana (15%)		47%		26%		27%

				Batxillerat-COU (11%)		45%		34%		20%

				FP Superior (12%)		38%		26%		37%

				Diplomatura (15%)		27%		25%		49%

				Llicenciatura (16%)		25%		25%		50%

				Màster-Doctorat (7%)		14%		30%		56%

												Gràfic 10. Ascens i descens inter-generacional segons lloc de naixement del pare i llengua materna: majors de 16 anys (2012)

						Ascens social		Descens social

				Pare Catalunya + català		41%		22%

				Pare Sud Espanya + català		52%		12%

				Pare Nord Espanya + català		43%		25%

				Pare Catalunya + castellà		35%		31%

				Pare Sud Espanya + castellà		50%		24%

				Pare Nord Espanya + castellà		53%		18%

												Gràfic 4. Variació de l’índex Gini de desigualtat econòmica entre 2007 i 2014 (en punts percentuals)

				Catalunya		3.5

				Espanya		2.8

				Hongria		2.3

				Dinamarca		2.3

				Suècia		2

				França		1.9

				Euro-àrea		1

				NAVARRA		1

				Alemanya		0.3

				Finlàndia		-0.6

				Regne Unit		-1

				Polònia		-1.4

				Holanda		-1.4

								Gràfic 5. Variació de l’índex 80/20 de desigualtat entre 2007 i 2014

				S80/S20 quintile ratio

						2007		2014

				Catalunya		4.7		6.5

				Espanya		5.3		6.8

				Hongria		3.7		4.2

				Dinamarca		3.7		4.1

				Suècia		3.3		3.9

				França		3.9		4.3

				Euro area		4.8		5.2

				Alemanya		4.9		5.1

				Finlàndia		3.7		3.6

				Regne Unit		5.3		5.1

				Polònia		5.3		4.9

				Holanda		4		3.8

								Gràfic 55. Transferència distributiva rebuda pel terç inferior i superior de renda. En percentatge sobre la mitjana total (2010)

								Terç inferior (llars més pobres: decil.les 1-3)		Terç superior  (llars més riques: decil.les 8-10)

						Grècia		66%		132%

						Portugal		71%		152%

						Luxemburg		72%		120%

						Espanya		75%		115%

						Polònia		81%		106%

						Japó		84%		89%

						Hongria		84%		103%

						França		89%		124%

						Irlanda		98%		102%

						Eslovènia		102%		101%

						Alemanya		113%		91%

						Corea		113%		115%

						Estats Units		115%		84%

						Finlàndia		117%		80%

						Bélgica		123%		81%

						Canadá		129%		69%

						Regne Unit		135%		46%

						Suïssa		137%		72%

						Suècia		138%		66%

						Holanda		147%		61%

						Dinamarca		176%		38%
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El fatalismo de un futuro peor 

• El 71% de los españoles reconocen disfrutar de 
un nivel de bienestar superior al que tuvieron sus 
padres en la misma edad en que son encuestados  
 
 

• El 69% de los españoles ven más difícil para sus 
hijos las probabilidades de ascenso social 
 
 

• En Alemania, este fatalismo sobre los hijos es del 
23%,  

• en Francia del 37%  
• en EE.UU del 39% y  
• en Reino Unido del 50%  
 
(Pew Research, 2012) 

 
  



 
Involución hacia una estructura social más polarizada 

SOCIEDAD DEL 
BIENESTAR 

IDEAL SOCIEDAD DE 
CLASES MEDIAS 

SOCIEDAD 
INDUSTRIAL 

La desigualdad acumulada 
implica mayor cierre social de 
oportunidades y rigidez social 

Economías competitivas con 
fuerte Estado del Bienestar que 

generan mayor prosperidad 



 
El descensor social en la crisis (Cataluña, 2012) 

 
 

Movilidad social padres-hijos (Cataluña, 2005) Movilidad social padres-hijos (Cataluña, 2012) 
 

2005 
 

Alto ascenso social:  
Promedio del 46% y picos del 
53% entre nacidos 1953-60 

2012 
 

Alto descenso social: 
50-64 años (51%), mujeres (41%), 
estudios básicos (55%) vs. estudios 

superiores (25%)  
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								Espanya 2007		Espanya 2009		Espanya 2013		Catalunya 2013

						Integració plena		50.10%		41.60%		34.30%		33%

						Integració precària		33.60%		39.70%		40.60%		43.10%

						Exclusió moderada		10%		11.20%		14.20%		15.70%

						Exclusió severa		6.30%		7.50%		10.90%		9.20%

								2005

						Ascens		46.5%

						Immobilitat		33.4%

						Descens		20.1%

								2012

						Ascens		35.0%

						Immobilitat		25.0%

						Descens		40.0%

						No acusa descens		69%

						Amb descens acusat		19%

						Amb descens sever		11%

														Sense descens		Descens acusat		Descens

																		sever

												Sense estudis		66%		22%		12%		34%

												Estudis bàsics		63%		23%		15%		38%

												FP Mitjana		60%		25%		15%		40%

												Batxillerat-COU		69%		19%		12%		31%

												FP Superior		70%		16%		14%		30%

												Diplomatura		82%		13%		5%		18%

												Llicenciatura		75%		17%		8%		25%

												Màster-Doctorat		66%		25%		9%		34%

						Descens acusat		Descens sever

				25-34  anys		19%		10%

				35-44 anys		19%		9%

				45-54 anys		21%		8%

				55-64 anys		19%		19%

				Amb

				Amb

						Descens acusat		Descens sever

				I Directius		11%

				II Professionals		16%		1%

				III Intermèdies		26%		1%

				IV Petita burgesia		26%		1%

				V Quadres i tècnics		25%		4%

				VI Obrers qualificats		34%		8%

				VII Obrers poc qualificats		16%		17%

				No ocupats		16%		32%

						Origen familiar obrer		Origen classes intermèdies		Origen familiar benestant

				Descens acusat		20%		20%		17%

				Descens sever		14%		11%		9%

						34%		31%		26%

								Origen familiar obrer		Origen classes intermèdies		Origen familiar benestant

						Ascens		17%		22%		37%

						Immobilitat		48%		47%		42%

						Descens		35%		31%		21%

								Origen familiar obrer		Origen classes intermèdies		Origen familiar benestant

						< 15000 €		25%		15%		14%

						Entre 15.000-24.999 €		29%		20%		16%

						Entre 25.000-34.999 €		24%		24%		21%

						Entre 35.000-44.999 €		12%		16%		16%

						Entre 45.000-54.999 €		6%		13%		12%

						> 50.000 €		4%		12%		21%

				mobi ingressos

						Ascens		Immòbil		Descens

				Sense estudis		10%		47%		43%

				Estudis bàsics		17%		42%		41%

				FP Mitjana		21%		40%		39%

				Batxillerat-COU		24%		40%		36%

				FP Superior		17%		46%		37%

				Diplomatura		24%		51%		25%

				Llicenciatura		25%		59%		16%

				Màster-Doctorat		24%		59%		17%

				Total		21%		48%		32%

				intra

								Immobilitat		Ascens

						Sense estudis		79%		6%

						Estudis bàsics		63%		10%

						FP Mitjana		63%		12%

						Batxillerat-COU		60%		22%

						FP Superior		63%		15%
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				destins del descens
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						VII-Obrera poc qualificada		10%
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										Ascens		Descens
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								Tots els adults 25-64		19%		11%

								Llicenciatura		17%		8%

								Amb nota baixa (< 6)		18%		6%

								Diplomatura		13%		5%

								Amb excel.lent (> 8)		11%		5%
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Movilidad de trayectoria (Cataluña, 2008-2012) 

 
 

El 30% de los adultos catalanes (1,3 millones) se ha 
desclasado durante la crisis. Mayores de 50 años (38%) 
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						Grafic 1. Creació i destrucció d'ocupació (canvi relatiu interanual en %)

								1978		1979		1980		1981		1982		1983		1984		1985		1986		1987		1988		1989		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014

						canvi		-1.4		-1.2		-3.3		-2.7		-3.2		-2.8		-0.8		-1.1		3.8		6.7		3		5.8		3.3		2.6		-1.3		-4.9		-1		2.8		4.1		4.4		4.9		5.6		5.2		2.2		1.1		5.1		3.4		5.9		3.9		2.7		-0.5		-8.7		-2.8		-1.8		-5.3		-4.2		2.2

										Gràfic 3. Distribució de l’ocupació destruïda per nivells educatius a Catalunya:

										Estudis primaris i inferiors		42.3%

										Educació Bàsica (EGB, ESO i equivalents)		23.9%

										Educació Secundària (FP i Batxillerats)		32.2%

										Educació superior		1.6%

				Gràfic 2. Evolució de la taxa d’atur i temporalització

								I  2005		II  2005		III  2005		IV  2005		I  2006		II  2006		III  2006		IV  2006		I  2007		II  2007		III  2007		IV  2007		I  2008		II  2008		III  2008		IV  2008		I  2009		II  2009		III  2009		IV  2009		I  2010		II  2010		III  2010		IV  2010		I  2011		II  2011		III  2011		IV  2011		I  2012		II  2012		III  2012		IV 2012		I  2013		II  2013		III  2013		IV  2013		I  2014		II  2014		III T 2014		IV T 2014		I 2015

				% Atur a Catalunya				7.93		7.12		6.14		6.64		6.47		6.47		6.25		6.68		6.61		6.09		6.76		6.63		7.6		7.62		9.95		11.82		16.16		15.88		15.95		17		17.91		17.71		17.4		18		19		18.1		19.4		20.5		22.18		22		22.6		23.9		24.45		23.61		22.55		21.87		22.1		20.22		19.1		19.88		20.05

				% Atur a Espanya				10.19		9.33		8.42		8.7		9.07		8.53		8.15		8.3		8.47		7.95		8.06		8.6		9.63		10.44		11.33		13.91		17.36		17.92		17.93		18.83		20.05		20.09		19.79		19.79		21.49		20.89		19.5		20.4		24.4		24.6		25		26		26.94		24.45		25.65		25.73		25.9		24.47		23.67		23.7		23.78

										Gràfic 1. Evolució de la població activa i ocupada a Catalunya: 2007-2013 (en milers)

								IV 2007		I 2008		II 2008		III  2008		IV  2008		I  2009		II  2009		III  2009		IV  2009		I  2010		II  2010		III  2010		IV  2010		I  2011		II  2011		III  2011		IV  2011		I  2012		II  2012		III  2012		IV 2012		I  2013		II  2013		III  2013		IV 2013		I  2014		II  2014		III  2014		IV 2014

						Total actius		3,799.10		3,825.30		3,842.60		3,838.90		3,854.80		3,852.90		3,791.50		3,806.50		3,779.50		3,775.10		3,817.70		3,845.50		3,820.30		3,827.10		3,826.30		3,818.60		3,782.20		3,776.90		3,742.40		3,724.90		3,696.60		3,882.20		3,849.70		3,881.10		3,838.30		3,800.90		3,810.40

						Total ocupats		3,547.30		3,534.50		3,549.70		3,495.30		3,399.00		3,230.20		3,189.60		3,199.20		3,136.40		3,098.90		3,141.60		3,176.10		3,133.50		3,099.50		3,135.40		3,076.60		3,006.80		2,939.90		2,920.80		2,884.50		2,811.40		2,775.70

										IV 2014		III 2014		II 2014		I 2014		IV 2013		III 2013		II 2013		I 2013		IV 2012		III 2012		II 2012		I 2012		IV  2011		III  2011		II  2011		I 2011		IV  2010		III  2010		II  2010		I  2010		IV  2009		III  2009		II  2009		I  2009		IV  2008		III  2008		II  2008		I  2008		IV 2007

				valid		Total actius				3,804		3,808		3,810.40		3,800.90		3,838.30		3,881.10		3,849.70		3,882.20		3,887.70		3,911.00		3,911.70		3,939.10		3,940.60		3,986.20		3,976.90		3,963.30		3,947.50		3,976.00		3,948.90		3,910.80		3,903.80		3,929.10		3,911.20		3,964.60		3,957.40		3,933.20		3,931.00		3,902.10		3,873.00

						Total ocupats				3,048		3,064		3,040.00		2,960.70		2,998.80		3,005.70		2,940.60		2,933.20		2,962.10		3,032.60		3,059.40		3,072.50		3,136.60		3,213.60		3,264.00		3,213.00		3,242.30		3,287.60		3,255.60		3,210.90		3,243.90		3,304.80		3,288.60		3,323.90		3,492.40		3,587.10		3,637.20		3,608.70		3,621.30

								aturats		770.4																																														346.1

																																										3249														3,670.00

								II 2008		II 2009		II 2010		II 2011		II 2012		II 2013		II 2014										2008		2014

						Directius		195.3		183.1		169.1		198.9		176.2		155.5		152.4				-42.9				Directius		195.3		152.4

						Professionals		491.4		516.2		502.4		517.4		522.7		532.8		556.8				65.4				Professionals		491.4		556.8

						Tècnics de suport		364.9		315.1		341.4		326.5		285.8		300		310.4								Tècnics de suport		364.9		310.4

						Administratius		469.7		450		441.5		436.1		416.3		370.2		398.5								Administratius		469.7		398.5

						Empleats serveis i comerç		724.4		675.8		693.6		659.6		646.7		596		664.4								Empleats serveis i comerç		724.4		664.4

						Obrers qualificats		602.8		495.9		458		388		364.4		341.1		344.4								Obrers qualificats		602.8		344.4

						Operador maquinària		317.7		257		247.7		286.3		275.3		269.5		259.1								Operadors maquinària		317.7		259.1

						Treballadors no qualificats		421.3		338.2		337.2		400.4		318.8		320.2		312.2								Treballadors no qualificats		421.3		312.2

						Obrers agraris i pesquers		47.8		52.9		63.4		49.5		51		53.7		40.4								Obrers agraris i pesquers		47.8		40.4

								786.8		648.1		648.3		736.2		645.1		643.4		611.7								Aturats		346.1		770.4

								3635.3		3284.2		3254.3		3262.7		3057.2		2939		3038.6

								II 2008		II 2009		II 2010		II 2011		II 2012		II 2013		II 2014

						Directius i professionals		686.7		699.3		671.5		716.3		698.9		688.3		709.2				22.5

						Tècnics i administratius		834.6		765.1		782.9		762.6		702.1		670.2		708.9				125.7

						Empleats serveis i comerç		724.4		675.8		693.6		659.6		646.7		596		664.4				60

						Obrers qualificats		602.8		495.9		458		388		364.4		341.1		344.4				258.4

						Obrers poc qualificats		786.8		648.1		648.3		736.2		645.1		643.4		611.7				175.1

								3635.3		3284.2		3254.3		3262.7		3057.2		2939		3038.6				619.2

																Assalar.		  No assal.		    Total		ii 2008

												II 2014

						Menys de 35 hores setmanals		809.6		110.8		920.5

						De 35 a menys de 45 hores setmanals		1,523.60		160.6		1,684.30				Menys de 35 hores setmanals		786.4		104.8		891.2

						45 hores setmanals i més		151.8		201.3		353				De 35 a menys de 45 hores setmanals		1,929.60		234.1		2,163.70

						Total		2,529.60		510.4		3,040.00				45 hores setmanals i més		314.9		237.5		552.4

																Total		3,046.70		590.5		3,637.20

								II 2008		II 2013		II 2014		I 2015

						Directius		195.3		155.5		152.4		168.8

						Professionals		491.4		532.8		556.8		536

						Tècnics de suport		364.9		300		310.4		313.6

						Administratius		469.7		370.2		398.5		397.6

						Empleats serveis i comerç		724.4		596		664.4		658.1

						Obrers qualificats		602.8		341.1		344.4		391.2

						Operadors maquinària		317.7		269.5		259.1		249

						Obrers poc qualificats		469.1		373.9		352.6		308.2

						Aturats		293.8		909.10		770.4		758

								3929.1		3848.1		3809		3780.5

								Repe x EGP Pare

										I-II (12%)		III-V (20%)		IV (27%)		VI-VII (37%)		No ocupat (4%)

								Homes		35.2%		40.6%		31.0%		28.9%		38.7%

								Dones		34.9%		33.3%		30.9%		33.0%		35.3%

								Repe x estudis pare

				Repeticions de cursos en ensenyaments obligatoris						No sap llegir ni escriure		Bàsica inacabada		Estudis bàsics		Estudis secundaris		Estudis universitaris

								Homes		28.1%		33.3%		30.8%		37.1%		32.7%

								Dones		38.2%		31.6%		32.6%		37.3%		23.4%

				Repeticions per nivell estudis individuals

				Sense estudis bàsics		11.1%

				Bàsics		27.8%

				FP mitjana		36.3%

				FPII		34.1%

				Batxillerat/COU		36.1%

				Diplomatura		37.2%

				Llicenciatura		28.9%

				Màster		31.3%

						Quartil 1 més pobre		Quartil 2		Quartil 3		Quartil 4 més ric

				Homes		29.3%		33.2%		33.1%		34.4%

				Dones		34.8%		38.5%		32.1%		27.7%

						Nota		%

						Baixa (de 5 a 5,99)		26.40%

						Modesta (6 a 6,99)		41.00%

						Notable (7 a 7,99)		22.20%

						Excel•lent (8 a 10)		10.40%

				Nota d'entrada a la universitat

										total

								Baixa (de 5 a 5,99)		26.40%

								Modesta (6 a 6,99)		41.20%

								Notable (7 a 7,99)		22.20%

								Excel.lent (8 a 10)		10.20%

										Homes		Dones

								Baixa (de 5 a 5,99)		23.50%		29.60%

								Modesta (6 a 6,99)		45.30%		37.70%

								Notable (7 a 7,99)		18.50%		23.20%

								Excel.lent (8 a 10)		12.70%		9.50%

				Abandó universitaria per nota						Abandona		Diplomatura		Llicenciatura		Màster-Doctorat

								Baixa (de 5 a 5,99)		5.50%		33.5%		41.5%		19.5%

								Modesta (6 a 6,99)		7.80%		31.6%		43.0%		17.6%

								Notable (7 a 7,99)		8.60%		28.8%		39.6%		23.0%

								Excel.lent (8 a 10)		14%		20.30%		39%		27%

						ingressos individuals

										Quartil 1 més pobre		Quartil 2		Quartil 3		Quartil 4 més ric

								Entre 5 i 5,99		6.3%		15.2%		39.9%		38.6%

								Entre 6 i 6,99		6.2%		12.0%		33.1%		48.8%

								Entre 7 i 7,99		6.7%		11.2%		38.8%		43.3%

								Entre 8 i 8,99		14.6%		31.7%		19.5%		34.1%

								Entre 9 i 10		12.5%		0.0%		33.3%		54.2%

												Excel.lent (8 a 10)		Notable (7 a 7,99)		Modesta (6 a 6,99)		Baixa (de 5 a 5,99)

										I-II experta (21%)		9.00%		14.60%		61.0%		15.4%

										IV petita burgesia (28%)		18.00%		20.0%		37.5%		24.5%

										III-V mitjanes (23%)		6.70%		21.3%		39.0%		33.0%

										VI-VII obreres (25%)		5.60%		29.6%		30.3%		34.5%

										Pare en atur (3%)		11.70%		29.30%		47.0%		12.0%

										I-II experta		3.5

										IV petita burgesia		4.6

										III-V mitjanes		1.2

												Excel.lent (8 a 10)		Notable (7 a 7,99)		Modesta (6 a 6,99)		Baixa (de 5 a 5,99)												Sense estudis		Estudis bàsics		Estudis secundaris		Estudis superiors

										Estudis superiors (19%)		16.20%		22.30%		46.10%		15.40%										Baixa (de 5 a 5,99)		22%		37.2%		29.9%		11.0%

										Estudis secundaris (28,5%)		10.20%		24%		38%		27.80%										Modesta (6 a 6,99)		29%		33.2%		26.5%		21.3%		110%

										Estudis bàsics (34,5%)		9.40%		22.30%		39.60%		28.70%										Notable (7 a 7,99)		17.30%		33.8%		30.2%		18.7%		100.03%

										Sense estudis (18%)		6.90%		20.70%		41.40%		31%										Excel.lent (8 a 10)		12.30%		30.70%		28%		29%

										Estudis superiors		4.76

										Estudis secundaris		1.65

										Estudis bàsics		1.2

						Homes		Dones

				No ha cursat estudis		709.47		202.34

				Primària incompleta		1,054.61		522.45

				ESO (certificat o graduat)		679.18		727.31

				Cicles formatius de grau mitjà		1,206.24		752

				EGB o batxillerat elemental		1,201.69		832.22

				BUP		1,694.21		836.34

				FP 1 o estudis de comerç		1,455.44		848.07

				Cicles formatius de grau superior		1,320.80		981.63

				FP 2 o mestre industrial		1,647.66		1,114.97

				COU		1,889.54		1,243.88

				Diplomatures		1,706.76		1,414.57

				Llicenciatures		2,317.02		1,645.70

				Màsters i doctorats		2,527.47		1,762.70

						EGP atur

								2008-2012		2003-2009

						Ascens		13%		14%

						Manteniment		69%		67%

						Descens		18%		19%

												2003		2008		2009		2012

										I-II		21.60%		26.10%		21.70%		25.70%

										IV		11.80%		14.20%		13.20%		13.50%

										III-V		34.70%		31.40%		32%		28.70%

										VI-VII		27.40%		22%		22.10%		16.80%

										Aturat		4.50%		6.30%		11%		15.30%

										Classe pare				Classe 2008		Classe 2012

										I-II		I-II		39.7%		35.3%		-4.4

												III-V		26.6%		26.1%		-0.5

												IV		13.6%		14.1%		0.5

												VI-VII		7.6%		3.8%		-3.8

												Aturat		6.0%		12.5%		6.5

												Inactiu		6.5%		8.2%		1.7

										III-IV-V		I-II		27.2%		26.3%		-0.9

												III-V		29.2%		24.7%		-4.5

												IV		14.2%		14.7%		-0.5

												VI-VII		15.0%		12.3%		-2.7

												Aturat		6.0%		11.6%		5.6

												Inactiu		8.40%		10.5%		2.1

										VI-VII		I-II		16.5%		17.4%		0.9

												III-V		27.2%		25.0%		-2.2

												IV		8.1%		5.6%		-2.5

												VI-VII		26.0%		18.5%		-7.5

												Aturat		4.9%		14.0%		9.1

												Inactiu		17.4%		19.6%		2.2

												Pare I-II		Pare III-IV-V		Pare VI-VII

										I-II		-4.4		-0.9		0.9

										III-V		-0.5		-4.5		-2.2

										IV		0.5		-0.5		-2.5

										VI-VII		-3.8		-2.7		-7.5

										Aturat		6.5		5.6		9.1

										Inactiu		1.7		2.1		2.2

								REVISAR		Classe pare		Classe 2008		Ascens		Manteniment		Descens

										Pare I-II		I-II		0%		77%		23%		100%

												III-V		0%		78%		22%		100%

												IV		28%		60%		12%		100.0%

												VI-VII		43%		29%		29%		100.1%

												Aturat		64%		18%		18%		100.0%

												Inactiu		33%		67%		0%		100.0%

										Pare III-IV-V		I-II		0%		85%		16%		100.0%

												III-V		7%		70%		24%		99.93%

												IV		6%		71%		23%		100.05%

												VI-VII		17%		59%		24%		99.99%

												Aturat		46%		50%		5%		100.05%

												Inactiu		27%		73%		0%		99.98%

										Pare VI-VII		I-II		0%		81%		19%		100.00%

												III-V		7%		67%		26%		100.00%

												IV		23%		42%		35%		100.00%

												VI-VII		16%		53%		31%		100.00%

												Aturat		3%		48%		48%		99.98%

												Inactiu		20%		80%				100.01%

						ingressos llar

								2008		2012

						<15.000		11.76		19.84

						15.000-24.999		22.28		24.60

						25.000-34.999		24.87		22.92

						35.000-44.999		16.53		14.67

						45.000-54.999		10.79		9.13

						55.000-64.999		6.09		3.50

						>65.000		7.67		5.34

						ingressos

								2008-2012 Quintils		2003-2009 Quintils

						Ascens		23%		21%

						Manteniment		40%		41%

						Descens		38%		38%

				22.50%		40%		37.50%

																												Nota d'entrada a la universitat		Entre 5 i 5,99		1.2%		0.0%		0.0%		2.4%		.6%		1.2%		33.5%		41.5%		19.5%		100.0%

																														Entre 6 i 6,99		2.0%		.8%		0.0%		3.9%		.4%		.8%		31.6%		43.0%		17.6%		100.0%

																														Entre 7 i 7,99		3.6%		2.2%		0.0%		1.4%		0.0%		1.4%		28.8%		39.6%		23.0%		100.0%

																														Entre 8 i 8,99		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		5.0%		15.0%		42.5%		37.5%		100.0%

																														Entre 9 i 10		0.0%		0.0%		0.0%		25.0%		4.2%		0.0%		29.2%		33.3%		8.3%		100.0%

																														[encara no s'havia establert una nota d'entrada a la universitat]		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		85.0%		15.0%		0.0%		100.0%

												No ha cursat estudis		-57%

												Primària incompleta		-56.50%

												BUP		-47.80%

												FP 1 o estudis de comerç		-38.80%

												EGB o batxillerat elemental		-37%

												FP 2 o mestre industrial		-34.90%

												Màsters i doctorats		-33%

												ESO (certificat o graduat)		-31%

												Cicles formatius de grau mitjà		-27.70%

												COU		-26.80%

												Llicenciatures		-24%

												Cicles formatius de grau superior		-17%

												Diplomatures		-15.70%

																		Homofília		Homofília		Heterofília

																		Homes		Dones		Homes		Dones

																25-34 anys		90%		83%		10%		17%

																35-44 anys		87%		87%		13%		13%

																45-54 anys		84%		88%		16%		12%

																55-64 anys		87%		92%		13%		8%

																65-74 anys		90%		83%		10%		17%

																Més 75 anys		91%		91%		9%		9%

																		88%		87%

																		Homofília de gènere						Homofília de edat

																		Homes		Dones

																< 25 anys																Homofília de edat

																25-34 anys		90%		83%												Homes		Dones

																35-44 anys		87%		87%										< 25 anys		96%		90%

																45-54 anys		84%		88%										25-34 anys		84%		68%

																55-64 anys		87%		92%										35-44 anys		74%		64%

																65-74 anys		90%		87%										45-54 anys		72%		67%

																														55-64 anys		59%		65%

																														> 65 anys		60%		60%

																		Homofília de gènere						Homofília de edat

																		Homes		Dones

																Sense estudis		82%		86%										Homofília per origen nacional

																Estudis Bàsics		91%		90%												Nascut a Catalunya		Nascut a Espanya		Nascut a l'estranger

																Estudis Secundaris		88%		89%										25-34 anys		94%		69%		75%

																FP		87%		86%										35-44 anys		91%		42%		56%

																Universitaris		84%		86%										45-54 anys		86%		31%		45%

																		86%		87%										55-64 anys		80%		39%		57%

																														> 65 anys		86%		55%		67%

																Catalunya		88%		89%

																Espanya		83%		88%

																Estranger		89%		90%												Nascut a Catalunya		Nascut a Espanya		Nascut a l'estranger

																														Homes		90%		52%		61%

																Ocupat		87%		85%										Dones		87%		41%		48%

																Aturat		85%		91%

																Inactiu		89%		89%

																I-II Experta		81%		84%												Homofília per nivell educatiu

																IV Petita burgesia		93%		91%												Homes		Dones

																III-V Intermèdies		89%		87%										Sense estudis		51%		66%

																VI-VII Obreres		86%		90%										Estudis Bàsics		48%		36%

																														Estudis Secundaris		44%		44%

																														Universitaris		58%		70%

																										Sense estudis		Estudis Bàsics		Estudis Secundaris		Universitaris

																								I-II Experta		0		8%		26%		66%

																								IV Petita burgesia		8%		21%		26%		45%

																								III-V Intermèdies		6%		19%		38%		37%

																								VI-VII Obreres		16%		33%		37%		14%

																								Homofília

																								De nivell educatiu		46%

																								D’estatus d’activitat		71%

																								D’origen nacional		74%

																								D’edat		87%

																								De gènere		88%

																										Major nivell educatiu de l'amic		Homofília		Menor nivell educatiu de l'amic

																								< Bàsics		38%		62%		0

																								Estudis Bàsics		33%		41%		26%

																								Estudis Secundaris		33%		47%		20%

																								FP		23%		43%		34%

																								Universitaris		0%		65%		35%

																								Homogamia educativa

																												tota secund

																								< Bàsics		54%

																								Estudis Bàsics		43%

																								Estudis Secundaris				47%

																								FP				53%

																								Universitaris

																								Diplomatura

																								Llicenciatura

																								Màster

																												2006		2008		2010		2012		2015

																										Alemanya		38		40.7		35.3		38.9

																										Catalunya		39.6		39.75		39.7		38		48.5

																										Espanya		41.2		38.5		40.7		44.3

																										Regne Unit		46.9		46.6		48.6		47.7

																										Dinamarca		77.2		75.3		75.7		78.5

																										2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

																								Quasi sempre s'hi pot confiar en la gent		39.60%		38.30%		39.75%		45.30%		39.70%		43.70%		38.00%		42.50%		36.80%		48.50%

																								Molt satisfet amb el funcionament de la democràcia		54.10%		47.20%		51%		48.30%		43.80%		40.80%		18.40%		13.70%		14.90%		33.52%

																						molt i bastant

						Inequality of income distribution

						S80/S20 quintile ratio

								2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013

						Suècia		3.3		3.6		3.3		3.5		3.7		3.5

						Holanda		4		3.8		4		4		4		3.7

						Alemanya		3.8		4.1		4.9		4.8		4.5		4.5

						França		4		4		3.9		4.3		4.4		4.5

						Euro area		4.6		4.6		4.8		4.8		4.8		4.9		5.1		5		5

						Itàlia		5.6		5.5		5.5		5.1		5.2		5.2

						Regne Unit		5.9		5.4		5.3		5.6		5.3		5.4

						Catalunya		4.7		4.6		4.7		4.8		5		5.8		5.9		6.5

						Espanya		5.5		5.3		5.3		5.4		6		6.9		7.1		7.2

										x

										0.25		142

										0.75		222

										1.25		294

										1.75		354

										2.25		264

										2.75		191

										3.25		105

										3.75		48

										4.25		16

										4.75		7

										5.25		4

										5.75		2

										Màxima homofília		54%

										Mitjana homofília		31%

										Social mixing		15%

										I-II

										III-V

										IV

										VI-VII

										Aturat

										Inactiu

						Mobilitat pare-fill/a

						Màxima homofília		Mitjana homofília		Social mixing

				Descens		42%		35%		22%

				Immobilitat		62%		29%		9%

				Ascens		61%		26%		12%

						Mobilitat d'ingressos 2008-2012

						Màxima homofília		Mitjana homofília		Social mixing

				Descens		51%		26%		23%

				Immobilitat		59%		33%		9%

				Ascens		58%		27%		14%

						2006		2008		2010		2012

				Alemanya		38%		40.70%		35.30%		38.90%

				Catalunya		39.6%		39.7%		39.7%		38.0%

				Espanya		41.2%		38.5%		40.7%		44.3%

				Gran Bretaña		46.9%		46.6%		48.6%		47.7%

				Dinamarca		77.2%		75.3%		75.7%		78.5%

				< Bàsics		34.7%

				Bàsics		47.0%

				FP		45.0%

				Secundaris		56.0%

				Diplomatura		51.0%

				Llicenciatura		55.0%

				Màster		66.0%

						Exclusió		Espanya		21.6%

								Catalunya		22.3%

						Integració		Espanya		32.2%

								Catalunya		39%

						Catalunya (22,7%)		Ajut dels serveis socials públics		13.7%

								Ajut d'entitats socials		20.0%

								Ajut mutu

						Espanya (23,4%)		Ajuda dels serveis socials públics		21%

								Ajuda d'entitats socials		35%

								Ajut mutu

						llars

						Catalunya (22,7%)		Han rebut ajuts		80.4%

								Ajut mutu		51.9%

								Ajut d'entitats socials		20.0%

								Ajut dels serveis socials públics		13.7%

						Espanya (23,4%)		Han rebut ajuts		74.10%

								Ajut mutu		43.4%

								Ajut d'entitats socials		35%

								Ajut dels serveis socials públics		21%

						Catalunya		Espanya

				Benefactors		6.3%		8.3%

				Receptors d’ajut		18.3%		17.8%

				Ajut mutu		61.7%		52.6%

				Ni en donen ni en reben		13.8%		21.3%

						Estats Units		França		Regne Unit		Dinamarca		Itàlia		Espanya		Alemanya

				Amics d'una altre posició social		60.5%		46.8%		38.8%		35.5%		34.0%		24.7%		22.4%

				Amics d'un altre grup ètnic		61.9%		37.3%		30.4%		21.7%		11.1%		16.8%		14.3%

				Àrea Metropolitana de Barcelona		33.5

				Resta demarcació Barcelona		47.7

				Demarcació Girona		44.9

				Demarcació Lleida		41.5

				Demarcació Tarragona		30.9

				Catalunya		37.7

				Membre actiu		10.80%

				Membre usuari		25.70%

				Membre puntual		33.10%

				Col.laborador econòmic		34.40%

				20% més pobre		43%

				20% modest		38%

				20% intermedi		31%

				20% mig-alt		25%

				20% més ric		22%

						Ascens		Immòbil		Descens acusat		Descens sever

				VI-VII Obreres		18%		47%		21%		14%

				III-V Intermèdies		11%		62%		25%		2%

				IV Petita burgesia		9%		64%		26%		1%

				I-II Experta				83%		16%		1%
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¿CÓMO REACTIVAR EL ASCENSOR 
SOCIAL?  

 
 

Contra las desigualdades y la devaluación salarial, hay 
que combinar:  

 
• políticas redistributivas (sobre los efectos) que 

sean más eficientes, justas y activadoras: 
 

• Infancia y políticas familiares 
• Educación y formación a lo largo de la vida 

 
• y políticas predistributivas (sobre las causas) 

para prevenir la reproducción de desigualdades 
desde una nueva matriz institucional 
 

• Mercados  
• Relaciones laborales 
• Fiscalidad 

 
 



 
Predistribución en España: un modelo extractivo 
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