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PROPOSTES PER LES 
FUTURES LÍNIES D’ACTUACIÓ DELS FONS 

ESTRUCTURALS A CATALUNYA. 
 
 
I. INTRODUCCIÓ 
 

La política de cohesió comunitària és un pilar fonamental en la 
construcció de la UE, fet que es reflecteix en els seus Tractats 
fundacionals. El Consell Europeu de Lisboa (2000) defineix un nou 
objectiu estratègic de la Unió: “convertir-se en l’economia basada en el 
coneixement més competitiva i dinàmica del món, capaç de créixer 
econòmicament de manera sostenible i amb més i millor ocupació i amb 
més cohesió social”. 
 
Ara, l’ampliació amb nous estats membres, significa una oportunitat 
històrica d’unir a les persones d’Europa sobre la base fonamental de 
valors democràtics. Això assegura la pau i la estabilitat política a Europa 
i contribueix al progrés econòmic i social, així com a la millora de les 
condicions de vida i treball. 
En aquest sentit, les polítiques estructurals de la UE són el mecanisme 
clau per millorar el potencial de creixement econòmic de les regions 
menys desenvolupades i amb indústries en declivi i, per tant, per millorar 
les possibilitats de creació d'ocupació de les regions. 
 
El foment de la cohesió econòmica i social és un element important per 
l'èxit de la Unió Europea. L’ampliació suposarà un increment de 
disparitats regionals i territorials mai vistes fins ara. S’ha de trobar una 
justa mesura entre les necessitats dels nous estats i la dels membres 
actuals que no hagin aconseguit encara la convergència amb els nivells 
de la Unió Europea. De la mateixa manera, qualsevol reforma o revisió 
dels objectius i procediments en matèria d’accions estructurals haurà de 
tenir en compte els països candidats, sense oblidar les regions més 
pobres o amb deficiències estructurals dels actuals quinze estats de la 
unió, ja que entre ells continuaran existint grans diferències. 
 
Davant aquest nou repte i amb la finalitat de reorientar la política de 
cohesió, la Comissió Europea ha sol·licitat del Comitè Econòmic i Social 
Europeu un dictamen exploratori sobre el funcionament de la 
“Cooperació per a la execució dels Fons Estructurals”.  
 

 El Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya ha estat convidat, 
a través de la Secció Especialitzada de la Unió Econòmica i Monetària i 
Cohesió Econòmica i Social del CESE, a difondre la informació i les 
reflexions que ha elaborat sobre aquest tema. 

 
 Com a resposta a aquesta petició, el present document intenta donar 

una visió sintètica dels tres aspectes que ha de contemplar el dictamen 
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exploratori; anàlisi dels programes operatius i identificació de pràctiques 
que han aportat valor afegit, reflexions sobre la reforma i propostes 
sobre el futur de la gestió dels Fons Estructurals. Des del CTESC es 
valora molt positivament l’oportunitat de reflexionar sobre aquest tema 
capital des de la perspectiva regional. 

 
Des de la incorporació de l'Estat espanyol a les Comunitats Europees, el 
1986, Catalunya s’ha beneficiat de la política agrària europea (PAC) i de 
les polítiques estructurals, bàsicament el Fons Social Europeu (FSE) i 
els Fons de Desenvolupament Regional (FEDER). Posteriorment, des 
del 1993, Catalunya també s’ha beneficiat del Fons de Cohesió, que 
finança projectes en favor del medi ambient i de les xarxes 
transeuropeus de  transport als Estats membres menys pròspers i del 
nou Instrument Financer d’Orientació de la Pesca (IFOP) que completa 
els Fons Estructurals.  
 
El balanç de l’adhesió un cop han transcorregut prop de 18 anys és 
clarament positiu, ja que ha afavorit un procés de convergència de 
Catalunya cap a les mitjanes comunitàries, en termes socials i 
econòmics. Avui tenim molta més estabilitat macroeconòmica i  estem 
més a prop d’Europa en termes de renda per habitant i  d’ocupació. 
 
Els principals actius que Catalunya ha obtingut d’Europa són el model 
de creixement i de desenvolupament econòmic i un mercat de 300 
milions de ciutadans amb un elevat nivell de vida mig. Aquest ha estat el 
veritable motor de convergència de Catalunya cap a Europa, ja que des 
de la perspectiva financera, les relacions de Catalunya amb la Unió 
Europea gairebé tots els anys han estat deficitàries per Catalunya, a 
diferència del que passa en les relacions de la UE amb el conjunt de 
l’Estat espanyol, que obté superàvit o en les relacions entre la UE i la 
majoria de comunitats autònomes, també amb superàvit per les CA. 
 
No obstant això, la recepció de fons europeus ha tingut una rellevància 
qualitativament important per Catalunya.  Aquest és el cas de la política 
agrària i de les polítiques estructurals, les dues vies principals de retorn 
de recursos europeus a Catalunya. 
 
En aquests anys, els Fons Estructurals han estat un instrument 
estratègic essencial per al desenvolupament econòmic i social de 
Catalunya.  
 
Malgrat la ampliació suposarà un major esforç intern en el 
cofinançament, segueix sent necessari que els FE continuïn arribant a 
Catalunya, per què d’aquesta manera es contribueix al procés de 
convergència vers Europa. 
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II. REFLEXIONS SOBRE EL FUNCIONAMENT DELS FONS 
ESTRUCTURALS A CATALUNYA. 
 
 
Els resultats de la publicació del Tercer Informe sobre la Cohesió, previst 
per a finals de 2003, són importants per als territoris, com Catalunya, 
que en l’actualitat són beneficiaris dels fons Objectiu 2, Objectiu 3 i del 
Fons de Cohesió, i que a partir de 2006 podrien veure com es dilueixen 
els fons FEDER i FSE en una sèrie de propostes indefinides que tindran 
més contingut com a moneda de canvi pel debat que haurà de tenir el 
Consell que com a contingut de política regional que persegueix la 
cohesió econòmica, social i territorial de la Unió Europea. 
 
L’aplicació dels fons FEDER a Catalunya 
 
Després de la reforma del 1999 i per l’actual període de programació 
2000-2006, Catalunya continua participant en l’Objectiu 2, adreçat a la 
reconversió de zones amb deficiències estructurals. La definició de 
l’Objectiu 2 en l’actual període de programació agrupa els antics 
objectius 2 i 5b) i hi afegeix la problemàtica de les zones urbanes i de les 
zones dependents de la pesca. També participa en les iniciatives 
cofinançades pel FEDER, que en aquest període són només dues: 
INTERREG (iniciativa de caràcter transfronterer i transnacional) i 
URBAN (adreçat a la reconversió d’àrees urbanes amb problemes).  

 

Els recursos distribuïts per la UE en aquest període s’emmarquen en el 
context de contenció pressupostària fixat per la Comissió i en l’horitzó de 
l’ampliació de la UE a nous membres a partir del 2004. Així, la previsió 
global de fons FEDER que rebrà Catalunya en el període 2000-2006 és 
la mateixa que pel període 1994-1999, si bé l’anterior període era de 6 
anys, mentre que l’actual és de 7 anys, el que equival a una minoració 
de recursos anuals. 
 
Com ja s’ha comentat, els recursos europeus percebuts per Catalunya 
procedents d’Europa cal contemplar-los en un context de dèficit financer 
respecte Europa, és a dir, Catalunya és contribuent net a la Unió 
Europea, amb una intensitat d’aportació, en percentatge del PIB, 
lleugerament inferior a la d’Alemanya o dels Països Baixos i 
pràcticament equivalent a la del Regne Unit. 
 
Amb tot, cal ressaltar que els fons estructurals del FEDER han tingut i 
tenen un impacte clarament positiu sobre el teixit econòmic i social de 
Catalunya: 
 

• En primer lloc perquè són recursos que van destinats 
majoritàriament a la inversió productiva en l’àmbit de les 
infrastructures econòmiques, en un país que té un dens teixit 
econòmic i que necessita de la inversió per poder competir en 
igualtat de condicions amb la resta d’Europa. Els recursos 
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procedents de la UE han ajudat a dur a terme inversions 
públiques que, en cas de no tenir-los, haguessin trigat més a 
poder-se dur a terme. És el cas del desenvolupament del Pla de 
Sanejament, de la construcció de determinades infraestructures 
de transport o d’algunes inversions en centres de recerca. 

 
• En segon lloc, els fons FEDER contribueixen al finançament 

d’actuacions de foment d’iniciatives locals un excel·lent estímul 
pel desenvolupament del potencial local i rural. 

 
• En tercer lloc, incideixen en el  manteniment i creació de llocs de 

treball a Catalunya. 
 

• En quart lloc, l’aplicació de diversos criteris transversals exigits 
per la Unió Europea en l’aplicació dels fons europeus, en àmbits 
com la protecció del medi ambient o la igualtat d’oportunitats, han 
aportat dinàmiques positives per incidir en la qualitat del model de 
creixement aplicables als processos d’inversió i d’impuls del 
desenvolupament econòmic del país. 

 
• En cinquè lloc, cal valorar com a element positiu d’aquesta 

política la visibilitat per al ciutadà de la pertinença a un àmbit 
supranacional com és la Unió Europea i l’existència d’una política 
regional que contribueix a afavorir un creixement més equilibrat 
dels diferents territoris de la Unió Europea. 

 
• En sisè lloc, la gestió de fons europeus dona la possibilitat, en 

alguns casos, a intercanviar pràctiques i experiències amb altres 
regions europees, així com a facilitar l’efectiva desaparició de 
fronteres administratives, polítiques, econòmiques i socials entre 
els estats membres. Aquest seria el cas més específic de totes 
les iniciatives INTERREG, també finançades  amb fons FEDER. 

 
L’aplicació a Catalunya dels recursos del FSE 
 
Després de successives reformes, el FSE opera a Catalunya en l’actual 
període 2000-2006 a través dels programes operatius de l’objectiu 3 de 
Catalunya i dels pluriregionals de l’INEM, en el DOCUP de l’objectiu 2, i 
en la Iniciativa Comunitària EQUAL. 
Els recursos programats per aquest període superen els de l’anterior 
programació però s’ha de tenir en compte que l’actual compta amb un 
any de més. 
 
La programació ha tingut com a finalitat, a través de diverses actuacions, 
incidir en l’Estratègia Europea per l’Ocupació, intentant reforçar i 
potenciar els següents aspectes: 
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• La Inserció i reinserció ocupacional de les persones en atur,  a 
través de diversos programes d’informació, orientació, formació 
ocupacional, escoles taller, cases d’ofici, tallers d’ocupació, etc. 

 
• La capacitat empresarial,  afavorint la generació de nova activitat i 

la creació de nous llocs de treball, a partir d’ajuts a l’autoocupació, 
foment de l’economia social i dels nous filons d’ocupació. 
 

• L’estabilitat en l’ocupació, la millora de la competitivitat i el 
desenvolupament del teixit productiu,  especialment de les 
PIMES,  potenciant una xarxa empresarial sòlida alhora que és 
garanteix la seva expansió cap a l’exterior i s’actualitza el nivell de 
competències dels treballadors i treballadores a través de la 
formació.  
 

• L’educació tècnica professional, a través d’accions de formació 
pràctica en les empreses, formació  Professional Específica de 
grau mig i superior, formació de formadors i programes de 
garantia social. 
 

• El potencial humà en investigació, ciència i tecnologia,  formant 
investigadors i investigadores,  personal tècnic i de suport. 
 

• La participació de les dones en el mercat de treball,  millorant la 
seva ocupabilitat, combatent la segregació horitzontal i vertical, la 
discriminació salarial i afavorint la conciliació de la vida familiar a 
través de formació i reforç per l’accés de treballadores a funcions 
directives. 
 

• La Integració en el mercat de treball de persones amb especials 
dificultats, a partir de programes de formació professional,  
incloent la millora de les competències bàsiques, l’orientació i 
l’assessorament. També es realitzen itineraris integrats d’inserció 
dirigits a persones amb risc d’exclusió, a persones acollides a la 
RMI, a persones adultes sense formació; i es presta assistència 
per facilitar la mobilitat geogràfica, en particular, ajuts per el 
desplaçament i allotjament, així com serveis per persones 
dependents i subvencions a la contractació de persones amb 
discapacitats. 
Té una especial significació el que es coneix com ajuts de 
Subvenció Global, aprovada per al barri de la Mina, formant part 
del Pla de transformació del barri que vol abordar, de forma global 
i integrada, estratègies que permetin millorar la qualitat de vida de 
les persones que hi viuen i evitar les causes que generen 
l’exclusió social.  

 
• La societat del coneixement (innovació, I+D, societat de la 

Informació), reforçant el potencial humà en investigació, ciència i 



 2 de novembre de 2003 

 6 

tecnologia, permet activitats d’incorporació, formació i foment de 
l’ocupació dels investigadors i investigadores, actuacions d’I+E en 
corporacions locals, agents d’ocupació i desenvolupament local i 
actuacions d’I+E en empreses. 

 
 

III. PROPOSTES 
 
Un cop exposades les reflexions anteriors, el CTESC considera que la 
política de cohesió en el marc de l’ampliació ha d’anar destinada a 
solucionar els desequilibris de caràcter social i territorial i ha de continuar 
donant especial atenció als aspectes següents: 

 
1.- Augment de la competitivitat de les empreses, a través de 
l’augment dels seus nivells de productivitat. En aquest sentit, s’ha 
de  crear un entorn innovador, amb treballadors qualificats, que 
aposti per la recerca i la innovació i que es basi en la societat del 
coneixement. 
Amb aquest objectiu, s’ha de fomentar l’ús de les noves 
tecnologies (democratitzant l’accés, per evitar la bretxa digital) i la 
recerca i el desenvolupament (que fomenti la producció de qualitat 
i amb valor afegit). 

 
2.- Crear més i millor ocupació (en el marc de l’Estratègia Europea 
per a l’Ocupació), a través del suport a l’adaptació i modernització 
dels sistemes educatius i de formació professional al llarg de tota 
la vida, de la transició cap a la societat del coneixement i de la 
millora de l’ocupabilitat dels treballadors i treballadores catalans. 
Igualment, s’ha de donar resposta als problemes econòmics i 
socials derivats de reconversions industrials. En aquest sentit, 
calen tant accions preventives com reactives (accions de 
seguiment de l’impacte sobre l’ocupació dels canvis econòmics i 
socials, foment de noves activitats, recol·locacions, 
requalificacions). 
 
3.- Foment de la inclusió social i lluita contra la pobresa. 
  
4.- Foment de la igualtat d’oportunitats, incloent objectius de 
gènere en totes les polítiques estructurals i desenvolupant 
indicadors de seguiment, per avaluar l’impacte de les 
intervencions en la situació real de les dones. 
 
5.- Foment de l’intercanvi de Bones Pràctiques, com un element 
del valor afegit comunitari. 
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Per aquest motiu, des del CTESC formulem les següents propostes: 
 
 

1. Recomanem que, en matèria de distribució dels fons, es tingui com a 
referència criteris objectius que no prenguin com a base solament el PIB 
per habitant.  

 
2. Plantegem la necessitat de reforçar les dotacions de recursos de la 

política de cohesió, de manera que el percentatge del 0,45% del PIB de 
la UE hauria de considerar-se com a límit mínim de recursos per a 
destinar en el futur a aquesta política, en cas contrari, les necessitats de 
les regions dels nous estats membres limitarien seriosament qualsevol 
altre actuació de política de cohesió europea en les regions de l’actual 
Unió que encara ho requereixin. 

 
3. Considerem que els recursos destinats a Objectiu 1 i fons de cohesió no 

haurien d’absorbir més de les dues terceres parts dels fons, això 
garantiria que la resta de recursos siguin destinats a d’altres polítiques 
estructurals i de cohesió.  

 
4. Advertim que la complicació administrativa actual pot comportar la 

desincentivació de la realització d’actuacions, així com un increment de 
la seva ineficàcia. La simplificació és un element imprescindible per 
aconseguir els resultats esperats dels programes comunitaris. 

 
5. Entenem que és necessari avançar en la simplificació dels actuals 

sistemes de gestió dels Fons estructurals i del segon pilar de la PAC, 
especialment en tot allò que afecta a la flexibilització de les normatives i 
a donar més importància a l’avaluació dels programes i no tant al control 
dels procediments. 

 
6. Manifestem el nostre acord amb la Comissió en que s’ha d’impulsar la 

participació dels tres nivells de govern en la programació i la gestió dels 
fons estructurals. La dimensió regional ha de ser la base pels futurs 
criteris de subvencionalitat dels Fons estructurals. En aquest sentit, cal 
assenyalar que en un context de necessària simplificació en la gestió 
administrativa dels programes europeus, els ens regionals són els 
agents idonis per a rebre i gestionar els ajuts europeus com actors sobre 
el terreny i coneixedors de la realitat socioeconòmica. Cal aplicar el 
principi de subsidiarietat en el procés de selecció de les zones i els 
àmbits en els quals es destinaran els fons estructurals. Demanem, la 
participació protagonista de les Regions (sobre tot aquelles que tenen  la 
consideració de frontera i, que per tant, en certa mesura es poden 
considerar àrees remotes) en el disseny de la Política Regional 
Comunitària. Que la política regional sigui executada per les regions 
respon al seu propi nom així com a l'aplicació del principi de 
subsidiarietat. 
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7. Trobem necessària la participació dels ens locals en la gestió dels fons 
comunitaris. D’aquesta manera es reforçaran els principis fonamentals 
de transparència, seguretat jurídica, legitimitat democràtica i autonomia 
local. Una millor coordinació dels fons estructurals, un major rigor en la 
selecció de projectes i una major participació en el disseny, programació, 
gestió, execució i avaluació dels programes per les administracions 
públiques més pròximes als ciutadans, entenem que configuren la via 
adequada per la millor utilització dels recursos comunitaris disponibles. 
Donem suport a les orientacions que emanen dels àmbits comunitaris on 
s’insisteix en la participació destacada dels serveis d’ocupació a l’àmbit 
local, en associació amb altres organismes públics i privats, amb 
l’objectiu de desenvolupar noves estratègies de creació d’ocupació que 
donin resposta a les noves necessitats socials i mediambientals.  
 

8. Considerem imprescindible, seguint els criteris de la Comissió en 
matèria de partenariat, la participació activa dels agents socials en totes 
les fases de la intervenció, tant en la definició dels objectius, com en les 
accions de vigilància i avaluació dels resultats de les intervencions, ja 
que els treballadors i treballadores afectats per les conseqüències de la 
dinàmica integradora i els empresaris són els destinataris de la política 
estructural de la UE i per tant s'ha de seguir aprofundint en el principi de 
cooperació i de estreta concertació, incrementant la participació dels 
agents socials en tot el procés temporal i funcional de la política 
estructural. 

 
9. Pensem que les empreses cooperatives, i d’economia social en general, 

haurien de tenir una consideració preferent en l’assignació de recursos 
donat el seu paper en el desenvolupament local, l’arrelament de població 
al territori, els efectes positius sobre la cohesió social i el seu paper 
dinamitzador de l’economia de les zones on exerceixen la seva activitat. 

 
10. Recomanem que les polítiques econòmiques i socials continuïn donant 

prioritat a la inversió en tres àmbits: inversió en infraestructura 
econòmica, inversió en programes d’educació i formació i inversió en 
tecnologia i transferència tecnològica. 

 
11. Creiem que les dotacions estructurals comunitàries a Catalunya 

s’haurien de mantenir, i les persones han de ser les seves principals 
destinatàries, ja que el capital humà constitueix el veritable avantatge 
competitiu de qualsevol societat. Davant la possible fusió dels objectius 
2 i 3, proposem la continuïtat d’una línia de subvenció horitzontal 
destinada a la qualificació i promoció dels recursos humans. 

 
12. Recomanem que els objectius d’aquests fons tinguin en compte les 

diferències internes que es poden produir dins les regions. Considerem 
necessari establir criteris de zonificació que contemplin les diferents 
necessitats dels diversos territoris, especialment dels més deprimits, 
amb riscs de despoblament i dificultats per a la diversificació econòmica, 
així com en les zones urbanes amb risc d’exclusió social. Creiem que 
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ara que hi haurà una redistribució de les zones objectiu 1 com a 
conseqüència de l’ampliació a l‘est de la Unió Europea, pot ser un bon 
moment per incidir en una definició d’objectius més propera a les 
diferents realitats que poden concorre en un mateix territori, 
especialment en les zones problemàtiques amb independència de les 
mitjanes resultants de la regió allà on pertanyin aquestes zones. 
 

13. Entenem que, per tal de millorar l’eficiència del FEOGA, se li hauria de 
reconèixer la condició de fons estructural, ja que actualment només te 
aquesta consideració la part d’orientació; tanmateix quan, des del 2000 
el FEOGA-G també finança actuacions de caràcter estructural, el que 
complica molt la seva gestió. 
 

14.  Estimem convenient que, des d’una perspectiva territorial, els següents 
aspectes siguin tractats des d’una dimensió estrictament regional i local:  

 
a. Regeneració industrial de zones urbanes degradades. Malgrat 

que a nivell regional el PIB per càpita català se situa molt a la 
vora de la mitjana europea es constata que existeixen importants 
diferències internes (p.e. zones de la Catalunya Central) amb 
importants bosses d’atur i problemes urbanístics i de mobilitat.  

 
b. Zones rurals estratègiques. Cal garantir la transició de les zones 

rurals cap a un model de creixement sostingut basat en 
produccions d’alt valor afegit que permeti respectar tant 
l’estructura socioeconòmica de la zona com l’entorn físic. 

 
c. Territoris desafavorits per les característiques del territori 

(muntanya). El nou Objectiu 2 hauria de contemplar les zones de 
muntanya des d’una perspectiva més àmplia que l’accessibilitat. 
Per això, es proposa que es delimitin els territoris en funció de les 
seves característiques mediambientals, de fragilitat davant de 
desastres naturals i de la seva funció com a refugi cultural i 
lingüístic. Cal tenir també en compte que les zones de muntanya 
catalanes són, alhora, àrees frontereres, la qual cosa justifica 
encara més que la futura reforma no afecti les possibilitats d’una 
molt necessària cooperació transfronterera a nivell de l’Euroregió 
(Catalunya, Midi-Pirénnees, Languedoc-Roussillon) 

 
15.  Plantegem la necessitat de disposar dels fons suficients per aprofundir i 

ampliar l’abast dels programes comunitaris que tenen per objectiu el 
desenvolupament rural, i d’aquells on el desenvolupament rural 
sostenible en sigui un resultat.  

 
 


