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1. DINÀMICA DEMOGRÀFICA 

1.1. LA POBLACIÓ CATALANA  

Una primera aproximació a la població a Catalunya s’obté a partir de la seva quantificació i distribució 

territorial.  

Segons les dades provisionals del Padró municipal d'habitants, la població empadronada a Catalunya és 

de 7.672.699 habitants a 1 de gener del 2019, xifra que representa un creixement de 72.634 persones 

(1,0%) respecte de l'1 de gener del 2018.  

La variació interanual en funció de la nacionalitat de la població presenta algunes diferències. En la 

població de nacionalitat estrangera s’observa un creixement de 75.452 persones (7,0%), mentre que la 

xifra relativa a les persones de nacionalitat espanyola decreix en 2.818 persones i se situa en 6.515.148 

habitants. La població de nacionalitat estrangera, amb 1.157.551 persones, representa el 15,1% del 

total de residents a Catalunya (14,2% el 2018 i 13,8% el 2017).  

GRÀFIC IV.1.G 1. Evolució de la població resident a Catalunya.2002-2019* 
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(*) Les dades del Padró continu d’habitants de l’1 de gener del 2019 són provisionals. 

(**) Les dades es refereixen a l’1 de gener de cadascun dels anys. 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades Idescat, Padró continu d’habitants.  

Si s’analitza la distribució territorial de la població resident a Catalunya a partir de les dades definitives 

del Padró municipal d’habitants corresponents a l’any 2018, es posa de manifest que la major part de la 

població catalana es concentra en la comarca del Barcelonès (el 29,7 %), el Vallès Occidental (12,1 %), 

el Baix Llobregat (10,8 %), el Maresme (5,8 %) i el Vallès Oriental (5,3 %). Les comarques amb una  menor 

concentració de població són l’Alta Ribagorça (el 0,05 %), el Priorat (0,09%), el Pallars Sobirà (el 0,12 %), 

la Val d’Aran (el 0,13 %) i la Terra Alta (0,15%) (vegeu el gràfic IV.1.A.G1 de l’annex). 

Pel que fa a la distribució dels diferents municipis, es constata que el 42,8% de la població viu en muni-

cipis grans, de més de 100.001 habitants, l’11,1% en municipis entre 50.001 i 100.000 habitants i el 

27,6% en aquells més petits que els anteriors, entre 50.000 i 10.001 habitants. El 81,5% de la població 

viu en municipis més grans de 10.001 habitants. 

Els municipis amb una densitat més elevada són l’Hospitalet de Llobregat amb 21.053 habitants per 

km2, Santa Coloma de Gramenet amb 16.974,4 i Barcelona amb 15.987,6.  
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La variació interanual de la distribució territorial per comarques de la població no ofereix gaires canvis. 

Amb tot, si es compara com es reparteix la població en el territori l’any 2018 i com ho feia vint anys 

enrere (1998), es detecta una pèrdua del pes relatiu de la comarca del Barcelonès. El 1998 concentrava 

el 34,4% del total de la població catalana, mentre que ara n’és el 29,7% esmentat anteriorment. Per 

contra, comarques properes com el Vallès Occidental, el Maresme, el Vallès Oriental i el Baix Llobregat i 

d’altres com el Tarragonès n’augmenten el seu pes relatiu. Tot i així, en termes absoluts la comarca del 

Barcelonès mostra un augment de 137.146 efectius més, si bé és superada pel Vallés Occidental, que 

en el període de referència incrementa la seva població en 221.995 persones i el Baix Llobregat en 

164.210 persones (vegeu el mapa IV.1.A.M1 de l’annex). 

També en l’àmbit local s’observen alguns canvis residencials. En els darrers vint anys ha crescut el pes 

relatiu dels municipis d’una forquilla de residents entre 10.001 i 50.000 habitants, que abans concen-

traven el 21,3% i ara el 27,6%. Per contra, es redueix la proporció de població que viu en municipis més 

grans de 100.001 habitants -que abans absorbien el 58,0% de la població i ara el 53,9%- i els que viuen 

en municipis de menys de 10.000 habitants (18,5% de la població el 2018 i 20,4% el 1998).     

1.2. EL MOVIMENT NATURAL, L’ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DE LES LLARS 

1.2.1. EL MOVIMENT NATURAL 

Natalitat 

La taxa bruta de natalitat en 2017, darrera dada disponible, disminueix de nou i se situa en un mínim 

històric amb 8,9 naixements per cada 1.000 habitants, una xifra que no s’assolia des de l’any 1996. En 

la darrera dècada, coincidint cronològicament amb el període de crisi econòmica, la reducció en la nata-

litat s’ha accelerat ja que partia el 2008 amb 12,1 naixements per cada 1.000 habitants. Concretament, 

el 2017 s’han registrat 66.803 naixements, el 3,1% menys que l’any precedent. En el 50,3% dels naixe-

ments la mare està casada (34.008) i en el 27,9% la mare és estrangera (vegeu els gràfics IV.1.A.G2 i 

IV.1.A.G3 i les taules IV.1.A.T1, IV.1.A.T2, IV.1.A.T3 i IV.1.A.T4 de l’annex). 

Malgrat aquest descens de la natalitat, el creixement vegetatiu, resultat de la diferència entre naixements 

i defuncions, és positiu (638), però en valors tan baixos que si es manté aquesta tendència, possiblement 

els propers anys canviï de signe.  

Si es manté la tendència dels darrers anys aviat el creixement vegetatiu serà negatiu. 

L’efecte combinat d’un menor nombre de dones en edat fèrtil i una menor fecunditat podrien ser algunes 

de les causes que expliquen demogràficament el declivi en el nombre de naixements. Així, cal tenir pre-

sent que les generacions nascudes entre 1985 i 1998, que ara tenen entre 20 i 33 anys, són les més 

reduïdes de les darreres quatre dècades, sense oblidar que moltes dones joves han iniciat processos 

migratoris a l’estranger. I, respecte a l’altra possible explicació, cal tenir present que també disminueix 

l’indicador conjuntural de fecunditat que mesura el nombre mig de fills/es per dona, que baixa fins a 

1,36  (1,39 el 2016 i 1,53 el 2008). Altre dels indicadors de fecunditat destacable és el fet que per 

primera vegada a Catalunya se superen els 32 anys d’edat mitjana a la maternitat (32,15 anys).  

La baixada de la natalitat i l’Enquesta de fecunditat 2018 . L’Enquesta de fecunditat del 2018 ofereix una extensa 

radiografia de la fecunditat i de les circumstàncies i motius que l’expliquen. Val a dir que aquesta edició de l’en-

questa, que no s’elaborava des de 1999, destaca que s’ha inclòs l’opinió dels homes, malgrat que en el moment 

d’elaboració d’aquesta Memòria no es disposa d’aquestes dades desagregades per comunitats autònomes. A 

continuació s’exposen els trets més rellevants que tenen a veure amb la baixada de la natalitat. A partir de les 

dades de les dones catalanes, l’enquesta posa clarament de manifest que hi ha un biaix rellevant entre l’edat de 

la maternitat real respecte a aquell moment que elles consideraven ideal. El retard estimat de mitjana ascendeix 

a 5,4 anys a Catalunya. Aquesta xifra descendeix fins als 4,7 anys en el cas de les dones menors de 40 anys i 
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s’eleva fins als 5,7 en les de 40 anys i més.  

En relació amb la fecunditat, les dades són concloents. El 85,5% de dones menors de 30 anys encara no han 

estat mares, percentatge que es manté en el 56,9% per a les dones entre 30 i 34 anys i disminueix fins al 27,9% 

en les dones de 35 a 39 anys. En conjunt, el 40,2% de les dones de 18 a 55 anys no han estat mares. El principal 

motiu que expressen una de cada quatre dones per no tenir fills/es és ser massa joves (24,6% del total), mentre 

que una de cada cinc assenyala que no té parella o no ha tingut la parella adient per tenir-los (20,4%). A més, 

també destaquen dos motius més, la voluntat de no voler ser mare i les laborals o de conciliació de la vida 

personal i laboral, respostes que absorbeixen cadascuna una proporció del 10,7% de les dones.  Entre els motius 

al·legats pel retard en la maternitat destaca que la suma de les raons laborals, de conciliació de la vida personal, 

familiar i laboral i les econòmiques superen el 61,5% en les dones de totes les edats. 

Si es té en compte la situació laboral actual de les dones, s’observa que les que tenen menys fills/es de mitjana 

són les dones ocupades, 1,1 fills/es, mentre que les aturades superen aquesta dada (1,3 fills/es). Si a la situació 

laboral s’agrega l’edat hi ha algunes diferències, ja que les dones ocupades amb 40 o més anys presenten una 

fecunditat més alta, de fins a 1,5 fills/es de mitjana, com també succeeix entre les aturades d’aquesta edat, 1,7 

fills/es de mitjana, mentre que entre les inactives la mitjana augmenta fins a 1,8 fills/es. Entre les dones inactives 

la fecunditat més elevada s’aprecia entre les dones de 50 i més anys (2,0 fills/es de mitjana). 

Val a dir que l’any 2017 segons les dades publicades pel Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Socials, el 

62,8% de les interrupcions voluntàries d’embaràs (IVE) efectuades a Catalunya també són de dones treballado-

res, majoritàriament per compte aliè, ja que absorbeixen el 59,5% del total d’IVE (11.106), mentre que per 

compte propi concentren el 3,2% (600). També hi ha 1.859 IVE realitzades a dones estudiants (el 10,0%). A 

Catalunya es va realitzar 18.650 interrupcions el 2017, el 52,3% de les quals són de dones menors de 30 anys. 

El principal motiu de la interrupció és a petició de la dona, 17.221 IVE, un dels supòsits regulats a la Llei orgànica 

2/2010, de 3 de març.  

Una altra de les causes del retard en la maternitat, que se suma a les dificultats de conciliació i les econòmiques, 

és l’emancipació tardana de les persones joves. Segons Eurostat, a Espanya l’edat mitjana estimada de les per-

sones joves que deixen la llar parental se situa en els 29,4 anys (2016). Aquest fet retarda l’edat de convivència 

en parella, circumstància que sovint condiciona el moment de tenir fills/es. De nou l’enquesta assenyala que  

només el 21,0% de les dones menors de 30 anys conviu amb la parella, tot i que la xifra augmenta fins al 77,5% 

en el cas de les dones de 30 a 39 anys. El 24,6% de les dones menors de 30 anys té parella, però no hi conviu i 

el 54,4% restant declara no tenir parella.  

Sota aquestes circumstàncies es pot entendre que l’edat mitjana per tenir un fill/a siguin els 32 anys. Aquesta 

maternitat tardana en ocasions pot provocar que les parelles puguin tenir un primer fill/a, però complica la pos-

sibilitat de tenir més descendència, reduint d’aquesta manera la fecunditat. Així, per al conjunt de les dones de 

18 a 55 anys a Catalunya, el nombre mitjà de fills/es de 1,1 fills/es.   

Altrament, de vegades aquest retard fa que sigui necessari recórrer a sistemes de reproducció assistida per fer 

front a la infertilitat sobrevinguda per motius d’edat de la mare. A Catalunya 107.116 dones s’han sotmès en 

alguna ocasió a alguna tècnica de reproducció assistida, el 8,7% de les dones amb edats entre 18 i 55 anys, si 

bé en les dones de 40 anys o més la proporció augmenta fins al 10,3%. En conjunt el tractament que més s’ha 

utilitzat és la fecundació in vitro o injecció intracitoplasmàtica (71.444 dones), seguida de la inseminació artificial 

(22.969) i altres tractaments mèdics (12.702).   
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GRÀFIC IV.1.G 2. Evolució del nombre de naixements i de defuncions registrades. Catalunya 1975-2017 

66.803

108.903

66.165

45.725

2
0

17

2
0

16

2
0

15

2
0

14

2
0

13

2
0

12

2
0

11

2
0

10

2
0

09

2
0

08

2
0

07

2
0

06

2
0

05

2
0

04

2
0

03

2
0

02

2
0

01

2
0

00

1
9

99

1
9

98

1
9

97

1
9

96

1
9

95

1
9

94

1
9

93

1
9

92

1
9

91

1
9

90

1
9

89

1
9

88

1
9

87

1
9

86

1
9

85

1
9

84

1
9

83

1
9

82

1
9

81

1
9

80

1
9

79

1
9

78

1
9

77

1
9

76

1
9

75

Naixements Defuncions

 
Unitats: nombres absoluts. 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’Idescat, Moviment natural de la població de l’INE. 

D’altra banda, a més dels naixements, les adopcions internacionals constitueixen una via d’increment 

dels efectius poblacionals en les franges inferiors de la piràmide poblacional. Catalunya és un dels països 

amb una llarga tradició en adopció a l’estranger; tot i així el nombre d’adopcions internacionals està 

decreixent anualment, amb una davallada intensa des del 2013.  

El 2018 es van adoptar 83 infants (lluny dels 1.562 del 2004). Pel que fa a la procedència dels infants 

adoptats, destaca el volum registrat pels nacionals asiàtics (el 56,6% del total, 47 infants), especialment 

el d’infants del Vietnam (31 adopcions). Altrament, cal esmentar que s’han produït 54 adopcions d’in-

fants de Catalunya i 386 acolliments preadoptius i 906 acolliments en família aliena, tots ells també 

d’infants de Catalunya (vegeu la taula IV.1.A.T5 de l’annex). 

Nupcialitat i ruptures matrimonials 

La nupcialitat el 2017 és baixa (3,9 matrimonis per cada 1.000 habitants)1 i tardana. L’edat mitjana al 

primer matrimoni és de 37,3 anys per als homes i 35,2 anys per a les dones. L’evolució de la nupcialitat 

mostra una davallada des del 2000, sent més intensa a partir del 2008 fins al 2013, quan sembla recu-

perar-se lleugerament. El 2017 es registren 28.305 matrimonis de persones de diferent sexe i 1.030 del 

mateix sexe.  

Pel que fa a la nacionalitat dels cònjuges dels matrimonis de persones de diferent sexe, s’observa un 

lleu descens dels matrimonis on tots dos són de nacionalitat espanyola seguint el procés dels darrers 

tres anys (el 78,1%, 78,8% el 2016 i 79,1% el 2015). Els matrimonis amb un o ambdós cònjuges estran-

gers concentren el 21,9% restant, si bé cal tenir present que en anys anteriors a fer-se palesos els efectes 

de la crisi podien ser més nombrosos (el 2008 n’eren el 27,1% i el 2009 el 30,7%) (vegeu les taules 

IV.1.A.T6 i IV.1.A.T7 de l’annex). 

Les celebracions exclusivament civils i els matrimonis en segones núpcies, cada vegada més freqüents.  

D’altra banda, també augmenta la proporció de matrimonis per tipus de celebració exclusivament civil, 

que absorbeix el 87,0% del total (quasi 9 de cada 10). Sens dubte, aquest pes relatiu més elevat es 

 
1 Comparativament, la taxa de nupcialitat és similar a la de Espanya (3,7 matrimonis per cada 1.000 habitants), si bé és inferior a la registrada 

a la UE el 2010 (4,4‰, darrera dada disponible.  
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nodreix del descens dels matrimonis de celebració catòlica, més habitual en altres èpoques. El 2017 

només 3.570 matrimonis s’han celebrat seguint els preceptes catòlics. El nombre de matrimonis d’altres 

religions ascendeix a 258.  

A part de la modalitat de celebració, un altre tret que posa de manifest els canvis socials és el pes de la 

proporció d’homes i dones casats/ades en segones núpcies o posteriors que representen el 21,3% del 

total. Val a dir que, malgrat que no es disposi de les dades estadístiques al respecte, cal tenir present 

que alguns dels matrimonis on l’estat civil previ és solter/a procedeixen de parelles de fet prèvies. 

Aquesta forma de convivència és l’escollida pel 18,7% de les parelles segons l’Enquesta continua de llars 

(17,3% el 2013). En les parelles del mateix sexe aquest forma de convivència és força més habitual, ja 

que concentra el 42,6% de les parelles amb ambdós membres del sexe masculí i del 46,9% de les de 

sexe femení. També hi ha una proporció alta de les parelles de fet quan aquestes conviuen amb fills/es 

no comuns (53,7% d’aquesta tipologia familiar).  

També en relació amb els matrimonis en segones o posteriors núpcies cal tenir present que la taxa de 

nul·litats, separacions i divorcis per cada 1.000 habitants a Catalunya és de 2,4‰. Al llarg de l’any 2017 

s’han produït 18.221 dissolucions matrimonials, de les quals 17.532 són divorcis, 656 separacions i 32 

nul·litats. El nombre dels matrimonis dissolts per divorci, els més nombrosos, s’ha reduït lleugerament (-

2,2%), fet que consolida la tendència decreixent dels darrers tres anys (vegeu la taula IV.1.A.G4 de l’an-

nex). 

Les xifres mostren que una part important dels divorcis tenen lloc desprès d’un període llarg de matri-

moni, ja que el 30,6% dels divorcis es van produir desprès de 20 anys de matrimonis o més, per bé que 

també hi ha el 22,8% d’ells amb una durada del matrimoni entre 6 i 10 anys. Entre les demandes de 

divorci plantejades també destaca que, en general, cada any són més nombrosos els divorcis consensu-

ats (81,8% del total), malgrat que el 2017 els divorcis no consensuats incrementen les seves xifres fins 

als 3.196 divorcis (243 més, el +8,2%) (vegeu la taula IV.1.A.T8 de l’annex). 

El 40% dels divorcis entre persones de diferent sexe tenen lloc quan els cònjuges tenen entre 40 i 49 

anys, xifra en la qual cal tenir present que l’edat mitjana al primer matrimoni també és alta. I, per bé que 

la natalitat també pateix aquest retard, en el 56,1% dels casos del total de matrimonis hi ha fills/es. En 

8.257 divorcis entre persones de diferent sexe no procedeix custòdia i en els 8.998 on sí que procedeix, 

per tenir fills/es menors d’edat o dependents, en el 51,1% dels casos es concedeix a les mares (4.598). 

Amb tot, com ja s’ha esmentat en altres memòries, destaca l’extensió de les custòdies compartides, que 

presenten un creixement força acusat en poc temps. Així, mentre que el 2010 concentraven el 16,6%, el 

2017 absorbeixen el 44,9% (4.042).  

Mortalitat 

Quant a la mortalitat, cal destacar un increment del nombre de defuncions, ja que la xifra s’eleva fins a 

les 66.165, de tal forma que es registren 2.876 defuncions més (+4,5%). La distribució entre el nombre 

de defuncions de les dones i els homes frega l’equilibri, en tant que 33.075 corresponen a defuncions 

d’homes i 33.090 a les dones. Les defuncions de persones de nacionalitat estrangera són 1.640, sent 

en aquesta ocasió bastant més nombroses les dels homes (999) que les de les dones (641) (vegeu el 

gràfic IV.1.A.G5 i la taula IV.A.1.T9 de l’annex). Alhora cal assenyalar que s’han comptabilitzat 162 de-

funcions d’infants menors d’un any d’edat (98 nens i 72 nenes) (vegeu la taula IV.A.1.T11). 

La taxa bruta de mortalitat se situa en valors similars als registrats l’any 2005 (8,83‰). El 2017 el nom-

bre de defuncions per cada 1.000 habitants ha estat de 8,88, fet que posa de manifest un lleu augment 

respecte a l’any precedent, quan eren 8,53. Per contra, la taxa de mortalitat infantil es redueix i se situa 

en 2,43 nadons morts per cada 1.000 nascuts vius (2,47‰ el 2016).  
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L’esperança de vida en néixer i als 65 anys es manté pràcticament estable.  

L’esperança de vida en néixer que estima el nombre d’anys que una persona pot viure si es veiés subjecte 

al llarg de la seva vida a les actuals condicions de mortalitat es mostra relativament estable. El 2017 

s’estima en 83,33 anys (83,43 anys el 2016). L’esperança de vida als 65 anys se situa en 21,27 anys, 

si bé el 2016 n’era 21,41 anys. Les diferències entre les xifres entre els homes i les dones s’eleven a 5 

anys i mig en el cas de l’esperança de vida en néixer i de 4 anys en l’esperança als 65 anys (19,16 anys 

homes i 23,14 anys les dones) (vegeu la taula IV.1.A.T12). 

GRÀFIC IV.1.G 3. Evolució de l’esperança de vida en néixer segons sexe i de la taxa bruta de mortalitat total. Cata-

lunya 1991-2017 
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE.  

Altre dels trets diferencials que s’observen entre els dos sexes se’n deriva de la causa de la defunció. La 

causa de mort més freqüent entre els homes són els tumors (10.577 defuncions, el 32,0% del total), 

mentre que les malalties del sistema circulatori són la segona causa i les del sistema respiratori la tercera 

(8.043 i 4.152, respectivament). En el cas de les dones la primera causa de mort són les malalties del 

sistema circulatori (9.422 defuncions, el 28,5% del total), seguida dels tumors i de les malalties del sis-

tema respiratori (6.974 i 3.283, respectivament) (vegeu la taula IV.1.A.T10 de l’annex).   

1.2.2. L’ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ 

La població resident a Catalunya l’1 de gener de 2018 és de 7.600.065 persones, de les quals 

3.869.739 són dones i 3.730.326 són homes. Les dones concentren el 50,9% de la població i la seva 

presència és més evident en les cohorts d’edat superior.   

D’acord amb les dades del Padró continu d’habitants de l’any 2018 i tal com s’observa la piràmide de 

població, els grups d’edat més nombrosos a Catalunya són els que es troben entre els 35 i els 49 anys, 

que suposen el 24,8% del total poblacional i que corresponen a les generacions del baby boom. Cal 

destacar que la immigració ha vingut a sumar-se a aquestes generacions, ja que majoritàriament va 

arribar població jove-adulta. 

La piràmide de població de l’any 2018 és una piràmide envellida, com a conseqüència del descens en 

la fecunditat i de l’increment de l’esperança de vida. Així, mentre que els menors de 15 anys representen 
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el 15,5% del total poblacional, els més grans de 65 anys en suposen el 18,7% (vegeu els mapes 

IV.1.A.M2, IV.1.A.M3 i IV.1.A.M4). 

Piràmide poblacional. Catalunya   

 

  

Piràmide poblacional segons nacionalitats 2018 

 
Unitats: percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’Idescat 

Comparativa de piràmide poblacional 2003-2018 

Unitats: percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’Idescat. 

Evolució de l’edat mitjana de la població segons nacionalitats. Catalunya 1998-2018 

 

 
Unitats: anys. 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’INE. 
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La mitjana d’edat de la població a Catalunya reflecteix clarament aquest envelliment en tant que cada 

vegada és més elevada. Així, el 2018 és de 42,6 anys, mentre que només 15 anys abans, l’any 1998, 

n’era de 40,1 anys ja que les cohorts més nombroses eren d’edats inferiors. Val a dir que en ambdós 

casos s’observen diferències entre les dones i els homes. Les edats mitjanes de les dones el 2018 s’ele-

ven a 43,9 anys, mentre els homes registren una edat menor, de 41,3 anys.  
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L’envelliment i el sobreenvelliment a Catalunya 

Les societats occidentals cada vegada estan més envellides i Catalunya no és una excepció. El 18,8% de la població catalana 

té 65 anys i més el 2018, mentre que el sobreenvelliment mesurat com la proporció de persones amb més de 80 anys s’eleva 

al 6,1%. Igualment s’aprecia que l’any 2018 el 63,6% de les persones més grans de 80 anys són dones (66,0% l’any 2006): el 

sobreenvelliment és femení. Comparativament amb altres països del nostre entorn s’observa que el pes de la població de més 

edat no és gaire diferent si es tracta d’aquelles persones de 65 anys i més, fins i tot es troba en una posició central en la prelació 

dels països. Amb tot, Catalunya se situa entre els països amb un percentatge més alt de població sobreenvellida.    

Pes de la població de 65 i més anys i de 80 i més anys. 2017 
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Unitats: percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’Eurostat i Idescat.  

 

L’evolució mostra com la tendència de creixement de l’envelliment es manté any rere any, tant a Catalunya com als altres països 

europeus, segons les dades disponibles a partir de 2006 d’Eurostat. A Catalunya des de l’any 2006 el nombre de persones més 

grans de 80 anys ha augmentat el 44,0% (140.745 persones més). Així mateix, es constata l’increment del pes del col·lectiu de 

les persones més grans de 65 anys (si l’any 2006 n’eren 1.175.519 persones, l’any 2018 han passat a ser 1.421.421 persones, 

245.902 més). Aquesta dinàmica també es fa palesa en l’índex d’envelliment, que el 2018 se situa en 119,3 persones de més 

de 65 anys per cada jove menor de 15 anys (114,6 el 2006) i en l’índex de sobreenvelliment, que mostra que hi ha 16,7 

persones de 85 anys i més per cada persona de 65 anys i més (11,5 el 2006).  

 

Pes de la població de 65 i més anys i de 80 i més anys. 2006 
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’Eurostat i Idescat.  

 

Si el focus s’aproxima a la població centenària segons el recompte del Padró continu d’habitants, les xifres de l’evolució encara 

són més rellevants. Així, el 2018 hi ha a Catalunya 2.239 persones que superen aquesta edat, mentre que l’any 2006 només 

n’eren 1.274 persones i 605 l’any 2000. El nombre de dones centenàries és superior al dels homes, ja que hi ha 1.815 dones 

vers els 424 homes d’aquestes edats. 

La taula següent mostra com segons la nacionalitat dels diferents col·lectius poblacionals hi ha grups 

d’edat que tenen més pes que d’altres. Les cohorts de població de 65 anys i més són més nombroses 

entre la població de nacionalitat espanyola, mentre que els infants menors de 15 anys constitueixen un 

grup amb més pes entre la població de nacionalitat asiàtica (vegeu la taula IV.1.A.T13 de l’annex). 
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TAULA IV.1.T 1. Estructura de la població segons nacionalitat i edat. Catalunya 2018 

  Espa-

nyola 

Resta UE Resta 

d’Europa 

Àfrica Amèrica 

del Nord i 

Central 

Amè-

rica del 

Sud 

Àsia i 

Ocea-

nia 

Total 

De 0-14 anys 15,5% 12,6% 14,5% 22,4% 11,7% 9,0% 18,5% 15,5% 

De 15-29 anys 14,1% 20,0% 21,0% 19,7% 32,3% 25,5% 25,0% 15,3% 

De 30-44 anys 20,6% 37,6% 33,9% 37,2% 36,7% 41,3% 35,8% 23,1% 

De 45-64 anys 28,6% 23,1% 25,5% 18,5% 16,2% 19,9% 19,1% 27,5% 

De 65 anys i més 21,2% 6,7% 5,1% 2,3% 3,1% 4,3% 1,6% 18,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Unitats: percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat, explotació del Padró continu d’habitants.  

En relació amb la població d’origen estranger cal tenir present quina és la variable d’anàlisi, la naciona-

litat o el lloc de naixement. La desagregació de la població en funció del lloc de naixement mostra que 

les persones empadronades al territori català que han nascut a Catalunya són 4.917.988 (el 64,7%), 

1.301.357 a la resta d’Espanya (el 17,1%) i 1.380.720 a l’estranger (el 18,2%). L’anàlisi segons la vari-

able nacionalitat mostra algunes diferències. Així, les persones de nacionalitat estrangera són 1.082.099 

(el 14,2% del total), xifra que mostra una desviació entre aquelles nascudes a l’estranger de 298.621 

persones (vegeu el gràfic IV.1.A.G6 de l’annex). 

A Catalunya el 18,2% de la població va néixer a l’estranger i el 14,2% té nacionalitat estrangera. 

Una de les explicacions a aquesta divergència s’entén a partir de la resolució favorable dels processos 

d’adquisició de nacionalitat espanyola que s’han anat produint els darrers anys (139.844 atorgades des 

del 2014 al 2017). El 2017 han finalitzat de forma favorable 17.591 processos de concessió de nacio-

nalitat de persones residents a Catalunya. Aquesta xifra és força inferior a la registrada el 2016 (33.857, 

el -48,0%), si bé la disminució del nombre de processos s’observa en totes les comunitats autònomes. 

El nombre de processos a Catalunya només és superat pels registrats a la Comunitat de Madrid (18.158), 

mentre que a la resta de territoris les xifres no superen les 10.000 adquisicions.  

La distribució entre les edats de les adquisicions de nacionalitat a Catalunya no és uniforme. Una pro-

porció elevada s’han concedit a infants amb edats inferiors a 15 anys (el 39,7%), si bé també és rellevant 

el pes de les atorgades a persones que tenen entre 35 i 49 anys, que concentren un altre 19,6%. Les 

nacionalitats d’origen més freqüents han estat el Marroc (5.645), Bolívia (1.705), Equador (1.263), Pakis-

tan (986) i Colòmbia (927). Les xifres agregades per continents d’origen de les nacionalitats mostren 

com 7.847 són de països de l’Amèrica del nord, central i Sud-Amèrica, 7.139 de l’Àfrica, 1.694 de l’Àsia 

i 1.025 d’Europa.  

Aquestes xifres, sens dubte, estan relacionades amb el volum de població originària d’aquestes països 

resident a Catalunya. Les persones amb nacionalitat marroquina són les més nombroses al territori ca-

talà (211.192, el 19,5% del total), seguides de les romaneses (89.177, el 8,2%) i les xineses (59.380, el 
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5,5%). Pakistan se situa com la cinquena nacionalitat amb més persones a Catalunya (45.125) i Hondu-

res, França i Bolívia ocupen les posicions 8 a 10 en aquesta prelació (33.728, 33.184 i 30.095 persones, 

respectivament) (vegeu els gràfics IV.1.A.G7, IV.1.A.G8 de l’annex). 

Relativament diferents són les dades segons l’agregació continental de les diferents nacionalitats. Ales-

hores, es posa de manifest la preeminència de les nacionalitats europees, amb 355.520 persones ins-

crites al padró (el 32,9%), seguides de prop per les africanes amb 288.581 (el 26,7%). En darrer terme, 

les nacionalitats del continent americà amb 277.435 persones (el 25,6%) i les asiàtiques amb 160.563 

(14,8%).  En nombres absoluts, en el Barcelonès resideixen 402.279 persones estrangeres (el 37,2% del 

total), si bé la Segarra és la comarca amb una concentració percentual més elevada, ja que el 26,0% 

dels residents són de nacionalitat estrangera. En l’àmbit local destaquen Guissona i Castelló d’Empúries 

pel nombre de persones estrangeres residents al municipi (el 50,8% i el 43,0%, respectivament) (vegeu 

els gràfics IV.1.A.G9, IV.1.A.G10 I IV.1.A.G11 i el mapa IV.1.A.M5). 

1.2.3. L’ESTRUCTURA DE LES LLARS 

Les dades relatives a l’any 2018 de l’Enquesta continua de llars que realitza l’INE posen de manifest que 

a Catalunya el nombre de llars, 3.011,3 milers, augmenta lleugerament respecte a les estimades el 2017 

(2.993,6 milers de llars). Aquesta xifra suposa un creixement d’aproximadament 17.600 llars més, el 

0,01%.  

Un terç de les llars estan formades per dues persones i un quart són unipersonals. 

Un primer tret distintiu de les llars catalanes se’n desprèn a partir de la seva mida. Les llars més freqüents 

són les formades per dues persones (el 31,4% del total), seguides de les llars unipersonals (el 26,0%). 

Val a dir que les llars amb tres membres també són força nombroses (20,2%), si bé a partir d’aleshores 

el pes relatiu es redueix considerablement (16,6% per quatre membres i 5,7% per cinc o més persones). 

La mida mitjana de les llars és de 2,47 persones (vegeu la taula IV.1.A.T14 de l’annex). 

La composició de la llar ofereix més informació demogràfica. El tipus de llar en aquesta ocasió es desa-

grega atenent si són llars unipersonals, monoparentals, de parelles –amb o sense fills/es que conviuen 

amb elles-, de nuclis familiars que conviuen amb altres persones, de llars sense nuclis o de llars amb 

dos o més nuclis. 
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GRÀFIC IV.1.G 4. Estructura de les llars a Catalunya. 2018 
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l'Enquesta contínua de llars, INE. 

En aquesta desagregació, cal esmentar que les llars formades per parelles -de dret o de fet- són les més 

nombroses, absorbint el 55,6% del total (1.674,6 milers de llars). En el 41,1% d’aquestes llars les pare-

lles no conviuen amb cap fill o filla, mentre que entre les que sí que ho fan predominen aquelles que 

tenen només un infant. Amb tot, numèricament no s’observa molta distància respecte a les que conviuen 

amb dos infants. L’opció de convivència amb tres o més infants és més reduïda. Comparativament amb 

l’any precedent aquesta darrera opció ha perdut pes (el 2017 absorbia el 3,6% i n’eren 108,3 milers de 

llars).  

Les llars unipersonals de les persones amb més de 65 anys són majoritàriament femenines. 

El segon lloc en la gradació numèrica és per a les llars unipersonals. L’enquesta estima que hi ha 782,8 

milers de llars unipersonals, el 56,7% de les quals són de persones de menys de 65 anys. D’elles convé 

destacar dos trets: que predominen les llars d’homes (250,5 milers, enfront les 192,1 milers de les do-

nes) i que l’estat civil més freqüent és el de solter/a (301.4 milers). D’altra banda, la major part de les 

llars de persones de 65 anys i més (340,2 milers) són de dones vídues (186,1 milers de llars). Les llars 

de dones de 65 anys i més, independentment de l’estat civil, concentren el 75,0% de les llars d’aquesta 

categoria (222,2 milers).  

Altrament, hi ha 279,7 milers de llars monoparentals que són aquelles constituïdes per un sol dels pro-

genitors que conviu amb infants. Respecte a aquesta tipologia convé destacar el seu creixement dels 

darrers anys, si bé enguany s’observa una minva de 8,3 milers de llars menys. La major part d’aquestes 

llars estan integrades per una mare que conviu amb els fills/es (215,7 milers de llars, el 77,1% del total, 

front les 64,0 milers de pare amb fills/es). Els estats civils de les mares més comuns són el de vídues o 

divorciades (el 37,8% i el 27,5% del total, respectivament). Les mares solteres concentren el 15,3% del 

total, si bé en aquesta categoria cal assenyalar el creixement respecte a l’any anterior quan absorbien 

l’11,7%.  

Un altre tret distintiu de les llars monoparentals és el que deriva de l’edat de la mare. Aquí convé destacar 

que en el 31,2% de les llars la mare té més de 65 anys (67,3 milers de llars, de les quals 62,8 són 

vídues), mentre que no arriba al 3,2% el nombre de llars amb mares menors de 35 anys. La franja d’edat 

de 45 i 54 anys és la segona més nombrosa, amb 58,3 milers de llars. En aquesta ocasió l’estat civil més 

freqüent correspon a mares separades i divorciades (el 40,4% de la categoria). Per últim esmentem que 

el 20,4% de les mares solteres tenen entre 35 i 44 anys (44,0 milers de llars). 



 

15 

MEMÒRIA  

SOCIOECONÒMICA 

I LABORAL DE 

CATALUNYA 2018 

En darrer terme d’aquesta desagregació, cal fer referència a què hi ha un elevat nombre de llars consti-

tuïdes amb un nucli familiar que conviu amb altres persones que no formen nucli (189,2 milers), seguides 

de les llars amb persones que no constitueixen cap nucli familiar entre si (84,9 milers).2 

Globalment, la desagregació de l’Enquesta contínua de llars en funció de la composició familiar constata 

que en el 71,2% de les llars resideix un nucli familiar, mentre que el 28,8% restant són llars unipersonals 

o de persones que no constitueixen un grup familiar. Enguany el CTESC també ha analitzat la diversitat 

familiar que tenen les llars catalanes en un informe aprovat l’any 2018. Tot seguit se’n destaquen les 

principals aportacions.  

Informe Polítiques de suport a les famílies. CTESC, 2018 

La importància de la família resta clara en el Cens 2011, on es posa de manifest que el 87,7% de la població 

resident a Catalunya viu en un nucli familiar. Aquest és el punt de partida de l’informe, que analitza en primer 

lloc la delimitació del què s’entén per família i es fa ressò de com la morfologia familiar ha absorbit els canvis 

socials recents. La família com a grup compost per mare, pare i infants, si bé és el més habitual, ha perdut la 

seva hegemonia. Per contra, creix l’heterogeneïtat i prenen pes altres estructures com les famílies reconstituïdes, 

les parelles sense descendència, les famílies monomarentals o monoparentals i les parelles homoparentals, en-

tre d’altres. Alhora, les famílies estan immerses en cicles vitals dinàmics i no sempre seqüencials.   

L’informe també cerca conèixer la situació actual de les famílies a Catalunya a partir de la revisió d’estadístiques 

demogràfiques i socials. En destaquen alguns trets com ara la baixada de la fecunditat i de la nupcialitat, el retard 

en l’emancipació i en la maternitat, la bretxa de gènere en l’ocupació, la minsa corresponsabilitat en les tasques 

d’atenció i cura, assumides per les dones principalment i l’increment de les persones dependents, ja sigui per 

l’envelliment poblacional com pel creixement del nombre de persones que pateixen alguna discapacitat. 

A continuació, l’informe se centra en el disseny de les polítiques de suport a les famílies del nostre entorn, alhora 

que es descriuen els instruments emprats a Europa i Catalunya per aplicar-les i desenvolupar-les. Pel que fa als 

instruments es fa una categorització en tres blocs basant-se en la seva tipologia:  

1. Mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral, que s’ocupa del repte que suposa l’equilibri entre 

la vida personal, familiar i laboral i fa referència a dos tipus d’instruments: l’existència de permisos i llicències 

per motius familiars, especialment desenvolupats als països nòrdics, i la gestió del temps de treball, on sobre-

surten els Països Baixos i Portugal, si bé a Catalunya encara tenen força camí per recórrer, tot i que la Generalitat 

el 2017 s’ha adherit al Pacte per a la reforma horària per tal que el 2025 els horaris siguin més racionals. 

2. Ajuts econòmics i transferències monetàries que s’articulen en dos instruments: les prestacions i crèdits fami-

liars, especialment generosos als països anglosaxons i de baixa quantia i caràcter localitzat a Catalunya, i les 

mesures fiscals, més rellevants a Alemanya, França i alguns països de l’Est, mentre que a Catalunya s’articulen 

principalment a l’IRPF. 

3. Serveis d’atenció i cura, la provisió dels quals s’adreça principalment a tres col·lectius: infants, família i depen-

dència. Entre els serveis d’atenció a la infància ressalta Dinamarca pel percentatge de PIB destinat i pel nombre 

d’infants, mentre que en els serveis de suport parental i a la criança, d’ús minoritari a Catalunya, destaquen el 

Regne Unit, Irlanda i França. Respecte als serveis a persones en situació de dependència es constata força di-

versitat entre els països europeus i una situació preocupant a Catalunya per una reducció del finançament estatal 

i per les extenses llistes d’espera que hi ha en l’actualitat.   

A partir d’aquestes reflexions el CTESC elabora un conjunt de consideracions i 86 recomanacions al Govern. En 

primer lloc destaca la necessitat de definir el concepte de família i incorporar les llars unipersonals, adaptar la 

normativa i vigent i aprofundir en el coneixement estadístic de la realitat demogràfica i familiar de forma àmplia. 

En aquesta línia, el CTESC recomana establir una cartera de serveis al llarg de tot el cicle de vida familiar i, també,  

fer accions de difusió i actuacions pedagògiques per a l’acceptació social dels diversos models familiars i per al 

foment de la corresponsabilitat.  

Pel que fa a les polítiques de suport a les famílies, el CTESC considera que cal que aquestes situïn la família en 

 
2 Els nuclis familiars establerts a l’enquesta són de quatre tipus: parella sense fills/es, parella amb un o més fills/es, pare amb un o més fills/es 

i mare amb un o més fills/es.  
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el centre i fer més inversió econòmica, dins del marc pressupostari. També recomana impulsar una nova llei de 

suport a les famílies i accelerar l’aprovació del Pla integral, així com garantir la coordinació interdepartamental i 

la dels agents públics i privats implicats en la prestació de serveis. Respecte als instruments de les polítiques de 

suport a les famílies les recomanacions s’agrupen en tres eixos:  

1. Sobre el procés de formació de les famílies, on es recomana impulsar les mesures del Pla d’actuació de les 

polítiques de joventut 2017-2020 i ampliar l’oferta d’habitatge social i d’habitatge adaptat. 

2. Sobre el procés de consolidació i/o expansió de les famílies, on es diferencien tres blocs principals d’actuació: 

atenció a la infància i el suport familiar, les mesures de conciliació i els ajuts econòmics i transferències mone-

tàries. En el primer bloc es recomana un nou Pla integral d’atenció i protecció a la infància i l’adolescència i un 

Pla integral de menors no acompanyats, així com garantir l’educació gratuïta de forma gradual de tots el infants 

de 0 a 3 anys. En el segon bloc es recomana canviar la terminologia dels permisos per incloure tots els models 

familiars i valorar un permís parental, remunerat totalment o parcialment, que pugui ser gaudit, de manera total 

o parcial fins als 12 anys del menor, així com fomentar les mesures de l’Acord d’impuls laboral de la reforma 

horària. I en el tercer bloc es recomana desplegar amb més agilitat i eficàcia la renda garantida de ciutadania, 

prioritzar les prestacions econòmiques directes per sobre de les polítiques de desgravacions i per corregir el biaix 

de l’IRPF que beneficia un únic model de família. 

3. Sobre les situacions de dependència, sovint en processos d’envelliment de les famílies, es recomana obrir un 

debat a la societat per acordar col·lectivament la distribució de les tasques d’atenció i cura,  impulsar l’elaboració 

de la nova llei de la promoció de l’autonomia personal i d’atenció de les persones en situació de dependència, 

així com crear un servei per garantir una cobertura àgil dels períodes en què la persona cuidadora no pot ser-hi.    

Per a més informació, podeu consultar l’informe complet al web del CTESC,3 així com els dos monogràfics dels 

fulls d’Indicadors socioeconòmics i laborals del CTESC, elaborats a partir de l’informe.4 

Finalment, pel que fa a les característiques dels habitatges, cal dir breument que en la majoria dels casos 

es tracta d’habitatges amb entre tres i sis habitacions (82,9% del total), que en el 37,1%  tenen entre 76 

i 105m2 i en un altre 35,1% entre 46 i 75m2 i que el 72,5% de les llars estan ocupades per persones 

que són les propietàries, bé sigui amb pagaments pendents (27,5% del total) o sense ells (41,3%), i en 

el 26,5% dels casos les llars són llogades.      

1.3. ELS MOVIMENTS MIGRATORIS 

Una de les vies d’anàlisi dels moviments migratoris s’obté a partir de les estadístiques de variacions 

residencials de Catalunya que s'elaboren a partir de les altes i baixes padronals per canvi de residència 

i que ofereixen informació sobre les migracions internes, amb la resta de l’Estat espanyol i amb l’exterior.   

En relació amb les migracions internes dins de Catalunya, el volum de persones que durant el 2017 

(darrera dada disponible) han canviat de municipi dins de Catalunya ha estat de 236.694 residents, xifra 

que representa un augment del 2,8% respecte a un any enrere. Les migracions internes dins de Catalu-

nya més nombroses han tingut com a municipi de destinació poblacions de 20.001 a 50.000 habitants, 

el 19,1% del total (45.166 persones migrades) i les que tenen com a destí els municipis de 100.001 a 

500.000 habitants (18,1%, 42.933 migracions). Ara bé, en l’evolució interanual són els municipis de 

grandària petita i mitjana, els de fins a 2.000 habitants i els d’entre 10.001 i 20.000 habitants, els que 

percentualment registren més població que els arriba (10,7% i 3,8%, respectivament).  

El moviment residencial intercomarcal mostra un augment de les migracions, de procedència i destina-

ció, a totes les comarques. Les xifres més elevades en termes absoluts es donen al Barcelonès i en 

comarques limítrofes, ja sigui com a comarques d’origen com de destí, en tant que són les àrees més 

poblades. L’anàlisi dels saldos migratoris interns en l’àmbit comarcal demostra que algunes comarques 

perden població (14). Aquesta pèrdua és més elevada en el Barcelonès amb -7.169 habitants menys, 

seguida amb molta distància pel Baix Ebre (-304 habitants). Per contra, hi ha 28 comarques amb un 

 
3 Les polítiques de suport a les famílies. Barcelona: CTESC, 2018. Consulta a http://ctesc.gencat.cat/noticies/25923360.html. 
4 Els núm. 135 (Polítiques de suport a les famílies a Catalunya) i núm. 136 (Polítiques de suport a les famílies: recomanacions). 

http://ctesc.gencat.cat/noticies/25923360.html
http://ctesc.gencat.cat/doc/doc_13911170_1.pdf
http://ctesc.gencat.cat/doc/doc_84321394_1.pdf
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augment de població, entre les quals destaca el Maresme, on es registra un guany net de 1.759 perso-

nes, el Vallès Occidental (1.578) i el Vallès Oriental (1.481). En l’àmbit municipal cal destacar els saldos 

migratoris negatius registrats a municipis de l’àrea metropolitana, Barcelona (-6.683 habitants), Santa 

Coloma de Gramenet (-477) i l’Hospitalet de Llobregat (427), mentre que Sabadell (860), Badalona (560) 

i Vic (425) registren saldos positius (vegeu la taula IV.1.A.T15 de l’annex). 

El flux migratori de Catalunya amb la resta de l’Estat mostra des de fa uns anys saldos positius, és a dir 

que arriben més persones de les que emigren. Així, s’observa que s’han produït 52.532 immigracions 

procedents de la resta d’Espanya, mentre que les emigracions han estat de 48.320 persones. El saldo 

migratori ha estat positiu en 4.216 habitants, concentrat en edats laborals joves, entre els 20 i els 39 

anys. L’estadística de variacions residencials també indica que la taxa d’immigracions se situa en 38,5 

persones immigrades per cada 1.000 habitants, mentre que la taxa d’emigració se situa en 37,9 perso-

nes emigrades per cada 1.000 habitants.  

El saldo migratori amb l’estranger és positiu, les immigracions han augmentat els darrers cinc anys men-

tre que el procés emigratori si bé s’ha incrementat el darrer any havia sofert un retrocés els últims dos 

anys. Quantitativament, les xifres registren 151.878 immigracions externes i 94.582 emigracions, dades 

que refereixen a un saldo migratori extern que es quantifica en 57.296 persones més.  

Els fluxos d’immigració estan augmentant a Catalunya per tercer any consecutiu, amb 57.296 persones 

residents més. Aquesta tendència contrasta amb la que s’observa en els països de l’OECD ja que, segons 

les dades preliminars relatives a l’any 2017, s’aprecia una disminució de la migració cap els seus terri-

toris, si bé la xifra continua sent elevada ja que es refereix a poc més de 5 milions de nous migrants 

permanents legals.  

Els mateixos informes de l’OECD argumenten que una de les causes de la minva en les migracions es 

produeix com a conseqüència d’una reducció en el nombre de sol·licituds d’asil a aquests països.5 A 

Espanya aquesta reducció no es produeix i durant el 2017, segons les dades del Ministeri de l’Interior,6  

es van presentar 31.740 sol·licituds de protecció internacional (16.544 el 2016), 29.343 de les quals 

van ser admeses. Les resolucions favorables per adquirir l’estatut de refugiat en aquest mateix període 

van ser 626 i les de protecció subsidiària 4.192, mentre que 8.657 van ser desfavorables. En aplicació 

del Reglament de Dublín7 es van rebre 6.328 peticions (d’elles 3.755 són peticions acceptades) i pel 

reconeixement de l’estatut d’apàtrida 2.418 (d’elles 585 són resolucions favorables). Les sol·licituds de 

protecció internacional presentades a Catalunya el 2017 van ser 3.926.8 Altrament, les dades provisio-

nals relatives al 2018 mostren com aquesta xifra augmenta significativament fins a les 8.034 sol·licituds, 

per bé que a Espanya també s’incrementen les sol·licituds fins a les 55.668. Entre les principals causes 

migratòries registrades es troba la reunificació familiar i la lliure circulació dins del territori de la UE.  

Les xifres del Padró continu d’habitants ens ofereixen informació més recent sobre els processos immi-

gratoris a Catalunya. Així, el Padró municipal registra el 2018 un augment de 40.737 persones (+3,9%), 

de tal forma que es manté la tendència creixent iniciada el 2017 (vegeu la taula IV.1.A.T17). En relació 

amb l'any anterior, el nombre d'estrangers va experimentar un creixement en la majoria de les naciona-

litats. L’agregació per continents mostra com la població estrangera que més ha augmentat és la que 

 
5 OECD International Migration Outlook 2018. Paris: OECD, 2018. 
6 Dades de protecció internacional, aplicació del Reglament de Dublín i reconeixement de l’estatut d’apàtrida, dades acumulades entre l’1 de 

gener i el 31 de desembre de 2017. Madrid: Ministeri d’Interior. 
7 Reglament (UE) nº 604/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de juny de 2013, pel qual s’estableixen els criteris i mecanismes de 

determinació de l’Estat membre responsable de l’examen d’una sol·licitud de protecció internacional presentada en un dels estats membres per 

un nacional d’un tercer país o apàtrida (DOUE L 180, de 29.06.2013). 
8 En les sol·licituds de les comunitats autònomes no es comptabilitzen les sol·licituds presentades a ambaixades ni les presentades en reassen-

taments.  

https://read.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/international-migration-outlook-2018_migr_outlook-2018-en#page1
http://www.interior.gob.es/documents/642012/9639326/Datos_proteccion_internacional_2017.pdf/687cefed-71e9-41ef-a38f-7f809340f143
http://www.interior.gob.es/documents/642012/9639326/Datos_proteccion_internacional_2017.pdf/687cefed-71e9-41ef-a38f-7f809340f143
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0604&from=ES
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procedeix d’algun dels països d’Amèrica, 31.869 persones, de les quals 20.562 tenen alguna nacionali-

tat d’Amèrica del sud. També és rellevant l’increment de les persones d’alguna nacionalitat africana que 

creixen en 15.702 persones i les d’Àsia en 12.769 persones (vegeu la taula IV.1.A.T17 de l’annex). 

Una aproximació més detallada mostra que entre les nacionalitats que més han augmentat el nombre 

de persones empadronades a Catalunya es troben les persones originàries del Marroc (+12.140), d’Hon-

dures (+7.291), de Colòmbia (+6.626), de Veneçuela (+5.967) i d’Itàlia (+5.670). Per contra, les xifres 

dels pocs països que han disminuït el nombre d’efectius al nostre país són força discretes. En destaca el 

descens de la població procedent de Bolívia (-542), de l’Equador (-88) i de Guinea Equatorial (-46) (vegeu 

gràfic IV.1.A.G14 de l’annex). 

L’arribada de menors estrangers no acompanyats (MENA) 

L’any 2018 s’ha vist com cada vegada són més les persones joves i adolescents de nacionalitat estrangera que 

migren sense referents familiars i arriben a Catalunya cercant una oportunitat.  

Les xifres són concloents. L’any 2015 van ser acollits 289 dels 377 joves que van arribar a Catalunya, el 2016 

les dades s’eleven a 495 dels 684 nouvinguts i el 2017 en van ser 1.153 del total de 1.489. Aquest 2018 la xifra 

de joves i adolescents sense referents familiars que han arribat a Catalunya és de 3.659, 3.450 dels quals han 

estat acollits i s’espera, segons previsions de la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies, que el 2019 

n’arribin 5.526, el 50% més. Les actuacions front aquesta migració dels/de les menors són diverses, si bé mal-

grat l’esforç, la solució té un llarg recorregut encara per endavant. 

En primer lloc, per donar resposta a aquesta situació d’emergència, la Direcció General d’Atenció a la Infància i 

l’Adolescència (DGAIA) ha hagut de crear nombroses places en centres repartits en més de 30 municipis arreu 

del país amb els quals s’ha treballat conjuntament (2.556 places de residència creades entre juny 2017 i desem-

bre 2018). A més, el 2018 s’ha hagut d’augmentar el pressupost de la DGAIA amb 68 milions d’euros.  

Val a dir que la majoria d’aquestes places creades formen part de la primera fase en el sistema de protecció 

especialitzat per aquests menors: l’atenció d’emergència inicial. En aquest primer pas, s’identifica els joves, se’ls 

fa el primer reconeixement mèdic, es garanteix que tinguin atenció sanitària, psicològica i jurídica i, en qualsevol 

cas, s’evita que els infants i els joves dormin al carrer. Superat el primer moment, la segona fase se centra en  

l’acollida i la integració i és on s’inicia l’aprenentatge de llengües, l’alfabetització, la coneixença de l’entorn, al-

hora que se’ls hi dota de xarxa social. I, en darrer terme, es treballa la autonomia i la inclusió  mitjançant l’apo-

derament emocional, la formació ocupacional i l’habitatge.  

Per monitoritzar i coordinar de forma conjunta l’acollida dels infants i adolescents migrants, ja a la fi de 2017 

quan ja es començava a preveure un futur increment en les xifres, es crea la Taula d’Atenció Integral dels Menors 

sense referents familiars en què, coordinats pel Govern (amb representants de nombrosos departaments de la 

Generalitat), participen l’Ajuntament de Barcelona, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació Catalana de 

Municipis. En aquesta Taula també s’hi poden convocar col·laboradors externs com ara representants del Tercer 

Sector o d’entitats i grups especialitzats en la matèria, com ara els col·legis professionals i els sindicats. Un dels 

objectius de la Taula és coordinar l’actuació de la Generalitat amb la resta d’administracions públiques i el Tercer 

Sector,  però també s’inclouen altres fites com fer una diagnosi compatida del fenomen, identificar i desenvolupar 

projectes i actuacions i fer-ne el seguiment i l’avaluació.  

Al llarg del 2018, el Govern, la resta d’entitats institucionals i socials, grups tècnics i de treball ad hoc, han parti-

cipat en el disseny de l’Estratègia catalana per a l’acollida i la inclusió dels infants i joves emigrats sols, que s’ha 

presentat el 25 de gener del 2019. L’Estratègia, que és fruit d’un procés de reflexió participada i d’un procés de 

governança compartida, ha estat concebuda com una eina per acollir, incloure i apoderar els infants i adolescents 

emigrats. L’objectiu final persegueix que, una vegada superada la situació d’emergència inicial i s’hagi produït 

l’acollida i la integració, els joves tinguin recursos per tal que, en el moment de sortida del sistema de protecció 

quan fan els 18 anys, puguin estar integrats plenament en la societat catalana.    

El Barcelonès és la comarca amb més moviments immigratoris registrats, ja que ha viscut un increment 

de 15.809 persones estrangeres més. A força distància es troba l’augment del Vallès Occidental 

(+4.635), el del Baix Llobregat (+3.843) i el del Maresme (+2.110). Només en 7 comarques han disminuït 
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el nombre de persones d’altres nacionalitats. El descens més important ha estat al Montsià amb 246 

persones menys, mentre que en la resta de comarques no sobrepassen les 40 persones menys.9   

Pel que fa als processos emigratoris, cal esmentar que la població catalana resident a l’estranger a 1 de 

gener del 2019 és de 316.599 persones.10 Aquesta xifra representa un increment anual del 4,7% 

(14.074 persones més). Així, malgrat que totes les comarques amb l’excepció de l’Alta Ribagorça aug-

menten el nombre de persones residents a l’estranger, s’aprecia un creixement menys intens per tercer 

any consecutiu.11 

Els processos emigratoris mantenen una tendència creixent, però de menor intensitat. 

Atenent el lloc de naixement d’aquestes persones, cal tenir en compte que un terç d’elles (el 33,6%) va 

néixer a Catalunya (106.337 persones), mentre que el 48,6% va néixer en el mateix país de residència 

actual (153.845). La resta va néixer en altres comunitats autònomes (4,4%, 41.851) o en altres països 

(13,2%, 14.004) (vegeu el gràfic IV.1.A.G12 i la taula IV.1.A.T16 de l’annex). 

Per continents, la destinació escollida per les persones residents a l’estranger mostra dos focus princi-

pals: el continent europeu, on resideixen el 48,5% del total (el 37,9% d’ells a la UE), i el continent americà 

(amb el 46,6%). La presència a Àsia, Àfrica i Oceania és molt reduïda (2,4%, 1,5% i 1,0%, respectivament). 

En la distribució per països, França es consolida com l’elecció preferent per a un gran nombre de perso-

nes (42.952, el 13,6%), seguida d’Argentina (30.699, el 8,7%). França, Argentina, Alemanya, Regne Unit, 

EEUU, Mèxic, Suïssa i Andorra concentren el 60,0% de la població de Catalunya resident a l’estranger. I 

si a aquests vuit països esmentats s’afegeixen Brasil, Bèlgica i Equador s’obté el destí escollit pel 70,7% 

de la població resident a l’estranger. 

  

 
9 Ribera d’Ebre -1, Pallars Sobirà -2, Alta Ribagorça -18, les Garrigues -19, Terra Alta -27 i Pallars Jussà -40.  
10 Les dades analitzades són del Padró d’habitants residents a l’estranger, que és el registre administratiu on consten les persones que viuen 

habitualment a l’estranger, amb nacionalitat espanyola (tant si és l’única que tenen com si no) i l’últim municipi en el qual han estat inscrits és 

de Catalunya.  
11 L’any 2016 va registrar-se una variació interanual del 9,4%, el 2017 del 7,7% i el 2018 del 6,4%.  
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GRÀFIC IV.1.G 5. Població catalana resident a l’estranger 2018-2019 

Evolució del nombre de persones residents a l’estranger segons principals països de destinació 

  

Variació interanual del nombre de persones residents a l’estranger segons principals països de residència 

 
Unitats: nombres absoluts. 

(*) Les dades es refereixen a l’1 de gener de cadascun dels anys. 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’Idescat, Padró d’habitants a l’estranger.  
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Altrament, cal esmentar que l'any 2018 s’han registrat 27.656 noves inscripcions al registres consulars, 

(un 9,5% més que un any enrere), altes produïdes per naixement, nacionalització, omissió o emigració a 

l'estranger (vegeu el gràfic IV.1..A.G13 de l’annex). Pel que fa a la distribució per edats s’observa una 

proporció elevada del grup d’edat de les persones de menys de 15 anys, que absorbeix el 42,0% de les 

noves inscripcions de persones residents a l’estranger, si bé el pes més elevat és el relatiu a les persones 

de 16 a 64 anys, malgrat que en aquest cas la forquilla d’edats és molt àmplia. Atenent el país de resi-

dència, el major nombre d'inscripcions es presenta a la UE (12.105, el 43,8% del total), on destaquen 

les registrades a: França (el 13,5%), el Regne Unit (12,0%) i Alemanya (8,9%). Les noves inscripcions 

registrades en països americans concentra el 38,4% (10.608) (vegeu el gràfic IV.1.A.G13 de l’annex). 
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2. SALUT12 

2.1. LA SALUT DE LA POBLACIÓ CATALANA 

2.1.1. ESPERANÇA DE VIDA I MORTALITAT 

L'esperança de vida, l'esperança de vida lliure de discapacitat i l'esperança de vida en bona salut evolu-

cionen favorablement al llarg dels últims vint anys. 

La salut de la població abasta diversos aspectes i es pot conceptualitzar de maneres molt diferents. 

Malgrat les limitacions que té l'esperança de vida com a indicador (i.e. és una mitjana que pot albergar 

desigualtats importants), existeix un ampli consens a l'hora d'emprar-ho com a aproximació per mesurar 

la qualitat de vida i l'estat de salut de les poblacions. 

Tal com s'ha comentat en l'apartat IV.1. sobre dinàmica demogràfica, l'any 2017 l'esperança de vida en 

néixer (EV) a Catalunya és de 83,33 anys (86,01 en el cas de les dones i 80,53 en el dels homes). L'evo-

lució de l'EV ha estat globalment positiva en les dues darreres dècades, període de temps al llarg de qual 

ha crescut pràcticament cinc anys. 

L'esperança de vida lliure de discapacitat (EVLD) i l'esperança de vida en bona salut (EVBS) tenen en 

compte els fenòmens de mortalitat i morbiditat i, per tant, informen sobre la qualitat de vida de les per-

sones des del punt de vista específic de la salut declarada.13 Tant l'EVLD com l'EVBS han evolucionat 

globalment de manera positiva des de l'any 1994, però cal matisar que la percepció subjectiva de "bona 

salut" ha experimentat un cert estancament al llarg dels últims anys (vegeu el gràfic següent). 

L'any 2016, l'EVLD és de 72,14 anys per a les dones i de 70,39 per als homes.14 Alhora, l'EVBS de dones 

i homes és pràcticament igual (68,70 vs 68,50), però com que les dones viuen de mitjana més anys, 

experimenten durant més temps que els homes l'absència de bona salut. De fet, les dones viuen amb 

bona salut el 79,6% dels anys de la seva EV i els homes el 84,7%. 

  

 
12 La major part de les dades de salut fan referència a l'any 2017. 
13 Vegeu Esperança de vida, lliure de discapacitat i en bona salut a Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Salut, 

2014. 
14 Vegeu Anàlisi de la mortalitat a Catalunya 2016: avanç de resultats. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Salut, 2018. 

https://scientiasalut.gencat.cat/bitstream/handle/11351/925/Informe_EVLD-EVBS.pdf?sequence=1&isAllowed=y
file:///I:/MSEL2018/Capítol%20IV%20Condicions%20vida/Salut/Documents/mortalitat_2016.pdf
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GRÀFIC IV.2.G1  Esperança de vida, esperança de vida lliure de discapacitat i esperança de vida en bona salut 

per sexe. Catalunya, 1997, 2012, 2014, 2016 i 2017 

 

Esperança de vida per sexe. Catalunya 1997 i 2017 

 

 

 

Unitat: anys. 

Font: elaboració pròpia a partir de l'INE. 

Esperança de vida lliure de discapacitat (EVLD) i espe-

rança de vida en bona salut (EVBS) per sexe. Catalu-

nya, 2012, 2014 i 2016 

 
Unitats: anys. 

Font: elaboració pròpia a partir de l'INE. 
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Les primeres causes de mort són les malalties per càncer i les malalties del sistema circulatori.  

La mortalitat és també un indicador complementari de l'EV que proporciona informació sobre l'estat de 

salut de la població i l'evolució dels fenòmens epidemiològics (vegeu l'apartat IV.1. sobre dinàmica de-

mogràfica). 

Segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) de l'any 2017, les causes principals de defunció a 

Catalunya són les derivades del càncer (el 26,53%), de les malalties de l'aparell circulatori (el 26,40%), 

les malalties del sistema respiratori (11,24%) i les malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits 

(7,59%).15 La causa més freqüent de defunció en les dones són les malalties del sistema circulatori 

(28,47%), mentre que en els homes ho són els tumors (31,98%). 

En relació amb les causes més detallades de mortalitat, l'INE constata que l'any 2017 els trastorns men-

tals orgànics, senils i presenils, la malaltia d'Alzheimer, les malalties cerebrovasculars i la categoria "al-

tres malalties del cor" són els grups que provoquen el nombre més elevat de defuncions en les dones. 

En els homes són el tumor maligne de tràquea, dels bronquis i del pulmó, les malalties cròniques de les 

vies respiratòria inferiors (excepte asma) i les categories "altres malalties del cor" i "altres malalties is-

quèmiques del cor". 

Els tumors ocasionen l'any 2016 el 54,3% dels anys potencials de vida (APVP) perduts per mort prema-

tura en les dones i el 39,4% en els homes.16 Alhora, de les quinze primeres causes de mort, aquelles que 

l'any 2016 provoquen la pèrdua més elevada d'anys potencials de vida a les persones que les han patit 

són els accidents de trànsit (26,9 anys de mitjana), els enverinaments accidentals (25,7 anys) i els suï-

cidis (23,2 anys). 

 
15 Vegeu "Estadística de defuncions segons causa de mort" al lloc web de l'INE. Consulta: abril de 2019. 
16 Vegeu Anàlisi de la mortalitat a Catalunya 2016: avanç de resultats. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Salut, 2018. 

http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176780&menu=ultiDatos&idp=1254735573175
http://salutweb.gencat.cat/web/.content/_departament/estadistiques-sanitaries/dades-de-salut-serveis-sanitaris/mortalitat/documents/mortalitat_2016.pdf
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La mortalitat evitable es manté relativament estable ençà de l’any 2009: les causes susceptibles de ser 

minimitzades mitjançant la intervenció dels serveis d'assistència sanitària mostren una tendència de-

creixent mentre que les susceptibles de ser minimitzades a través de les polítiques sanitàries intersec-

torials creixen. 

La mortalitat evitable (ME) fa referència a l'efecte sobre la mortalitat d'un conjunt de problemes de salut 

que es consideren susceptibles de ser minimitzats mitjançant la intervenció del serveis d'assistència 

sanitària (ISAS) (i.e. rehabilitació i tractament) o de les polítiques sanitàries intersectorials (IPSI) (i.e. pro-

moció i prevenció). Durant els darrers dos o tres anys, la mortalitat evitable es manté relativament estable 

amb petites variacions interanuals. 

L'any 2016, el tumor maligne de mama femenina i el tumor maligne de pulmó són les causes de morta-

litat evitable que causen el nombre de defuncions més elevat en les dones (560 i 449, respectivament), 

seguides amb distància per la malaltia cerebrovascular i els suïcidis (152). En els homes, les quatre 

causes més importants de mortalitat evitable són el tumor maligne de pulmó (1.642 defuncions), la car-

diopatia isquèmica (875), la malaltia cerebrovascular (419) i els suïcidis (339). 

Tanmateix, allò que cal destacar és que les causes ISAS decreixen des de l’any 1999 i les causes IPSI 

mostren una tendència creixent a partir de l’any 2008. Tal com s'assenyala en l'Anàlisi de la mortalitat a 

Catalunya 2016: avanç de resultats, l'any 1999 el 50% de totes les defuncions considerades evitables 

ho eren per causes ISAS. Aquest percentatge ha anat baixant en tots dos sexes i l'any 2016 les causes 

ISAS representen el 38% de la ME enfront del 62% de les causes IPSI. 

Els resultats són congruents amb edicions anteriors de l’MSEL, on any rere any es posa de manifest 

l'existència d'amplis marge de millora en els hàbits i els estils de vida de la població (vegeu també el 

subapartat 2.1.4.). De fet, els objectius del Pla de salut de Catalunya a l'horitzó 2010 relacionats amb 

els estils de vida no només no es van assolir totalment sinó que el sedentarisme i els hàbits alimentaris 

van empitjorar considerablement.17   

Com a contrapartida, l'actual Pla de salut18 es proposa millorar els indicadors de risc relacionats amb el 

tabaquisme, el sedentarisme, els mals hàbits alimentaris i el consum excessiu d’alcohol, entre altres 

coses. 

2.1.2. MORBIDITAT 

Vuit de cada deu persones valora positivament el seu estat de salut i més d'una de cada tres pateix 

alguna malaltia o problema de salut crònic. Ambdós indicadors alberguen desigualtats de gènere, classe 

social i nivell d'estudis. 

D'acord amb les dades de l'Enquesta de salut de Catalunya 2017 (ESCA 2017),19 vuit de cada deu per-

sones fa una valoració positiva del seu estat de salut. La prevalença de l'autopercepció positiva de l'estat 

de salut s'ha estabilitzat a l'entorn d'aquesta xifra des de l'any 2010. Concretament, el 80,7% de la po-

blació general considera que la seva salut és "bona", "molt bona" o "excel·lent" enfront del 19,3% restant, 

que la valora com a "regular" o "dolenta". 

 
17 Vegeu "Capítol V: condicions de vida" de la MSEL 2011 en el lloc web del CTESC. Consulta: abril de 2019. 
18 Vegeu "Pla de Salut 2016-2020" en el lloc web del Departament de Salut. Consulta: abril de 2019. 
19 Vegeu "Resultats de l'enquesta de salut de Catalunya (ESCA)" en el lloc web del Departament de Salut. Consulta: abril de 2019. 

http://ctesc.gencat.cat/doc/doc_30566361_1.pdf
http://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/Pla_salut/pla-de-salut-2016-2020/
http://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/estadistiques_sanitaries/enquestes/esca/resultats_enquesta_salut_catalunya/
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Si es deixa de banda l'edat, les persones que manifesten tenir el pitjor estat de salut són les dones amb 

estudis primaris o sense estudis, seguides per les dones de la classe social III (baixa). En l'extrem contrari 

s'hi troben els homes de la classe social I (alta), seguits pels homes amb estudis universitaris. 

GRÀFIC IV.2.G2  Autopercepció positiva (bona, molt bona i excel·lent) de l'estat de salut en la població general per 

sexe, classe social i nivell d'estudi. Catalunya, 2017 
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Unitat: percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Salut. 

Els principals trastorns de salut que pateix o ha patit la població són les malalties de l'aparell locomotor 

(i.e. artrosi, artritis o reumatisme i mal d'esquena lumbar o dorsal i cervical), seguits per les malalties de 

l'aparell circulatori (i.e. pressió alta i colesterol elevat). En les dones, la morbiditat està relacionada en 

primer lloc amb les malalties de l'aparell locomotor i en segon lloc amb les malalties de l'aparell circula-

tori, mentre que en els homes és a la inversa. La prevalença de la depressió, l'ansietat, les migranyes o 

els mals de cap freqüents, l'anèmia i les al·lèrgies cròniques és més elevada en les dones que en els 

homes. 

Al mateix temps, la cronicitat en salut o els trastorns crònics són un fenomen cada cop més freqüent 

degut a l'envelliment poblacional, les millores diagnòstiques i els avenços terapèutics, els quals allarguen 

l'EV de les persones amb malalties. L'any 2017, el 37,7% de la població de 15 anys i més de Catalunya 

manifesta patir alguna malaltia o problema de salut crònic, entès com aquell que dura o s'espera que 

tingui una durada superior a sis mesos. El percentatge de població amb malalties o problemes de salut 

crònics es va incrementar entre els anys 2010 (31,2%) i 2013 (38,6%) i a partir d'aquell moment s'ha 

mantingut relativament estable. 

La prevalença de la cronicitat augmenta, com és lògic, amb l'edat, però si es deixa de banda aquesta 

característica les persones que manifesten patir més problemes de salut crònics són les dones i els 

homes amb estudis primaris o sense estudis (59,2% i 45,7%, respectivament). Contràriament, les dones 

de la classe social I (alta) i els homes amb estudis universitaris són les persones amb la prevalença més 

baixa de cronicitat en salut (29% i 29,1%, respectivament). 

Altres condicions de salut contemplades en l'ESCA, com les limitacions a causa d'un problema de salut, 

la discapacitat i la manca d'autonomia personal (dependència) són més prevalents en les dones que en 

els homes i es distribueixen desigualment en la població d'acord amb un gradient de classe social i nivell 

d'estudis. 
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A Catalunya, el programa Vida als Anys (1986) ja plantejava la planificació i coordinació de l’atenció social 

i sanitària adreçada a les persones grans malaltes. Més endavant, l'any 2012, el Programa de prevenció 

i atenció a la cronicitat de Catalunya (PPAC) facilita que el Departament de Salut comenci a impulsar, 

planificar i coordinar actuacions en els àmbits de la prevenció i atenció a les malalties cròniques.  

El PPAC és el precedent més immediat del Pla interdepartamental d'atenció i interacció social i sanitària 

(PIAISS), creat l'any 2014 amb la voluntat de canalitzar les actuacions necessàries per fer realitat un 

sistema d'atenció integrada social i sanitària centrat en la persona.20 

Desigualtats socioeconòmiques en salut i en l'ús dels serveis sanitaris a Catalunya 

La revista Journal of epidemiology and community health ha publicat un estudi de l'Agència de Qualitat i Avaluació 

Sanitàries de Catalunya (AQuAS) que posa de manifest que les desigualtats econòmiques provoquen un deterio-

rament de l'estat de salut i un increment del consum i utilització dels recursos i serveis sanitaris a Catalunya.21 

La novetat de l'estudi rau en què per primera vegada s'analitzen dades individuals de la totalitat dels habitants 

(7,5 milions de persones l'any 2015) a partir dels registres administratius. El resultat més rellevant de l'estudi és 

la constatació d'un gradient socioeconòmic per a ambdós sexes i per als diferents grups d'edat en tots els indi-

cadors analitzats (vint indicadors relacionats amb l'estat de salut, l'ús dels serveis de salut i el consum de fàr-

macs). 

Cal destacar que l'estat de salut de la població infantil es veu afectat pel nivell socioeconòmic dels seus progeni-

tors. Així, la morbiditat, l'ús de serveis de salut mental, les taxes d'hospitalització i la probabilitat de consumir 

fàrmacs en els nens i nenes és entre 3 i 7 vegades més gran en el nivell socioeconòmic baix que en l'alt. En el 

cas dels infants i de la població adulta, la desigualtat més gran té lloc en l'ús de serveis de salut mental. Addici-

onalment, l'estudi també constata desigualtats de gènere en salut. 

La crisi econòmica ha modificat els determinants socials de la salut i ha canviat els estils de vida i les pautes 

d'accés als serveis de salut. Com a proposta, l'AQuAs planteja la necessitat de desenvolupar noves polítiques en 

salut i en altres àrees com ara educació, treball, gènere, integració i particularment infància, atès el potencial 

que tenen els primers anys de vida de les persones en tant que transmissors de desigualtats. 

2.1.3. MALALTIES DE DECLARACIÓ OBLIGATÒRIA 

La taxa de nous diagnòstics de VIH s'ha mantingut relativament estable al llarg dels últims deu anys i 

està per sobre de la mitjana europea. Alhora, continua augmentant la incidència de les infeccions de 

transmissió sexual. 

Durant l'any 2017, el nombre de nous diagnòstics de VIH a Catalunya és de 578, xifra que representa 

una taxa de 8,1 casos per 100.000 persones.22 La raó home:dona és de 6 i aproximadament la meitat 

de les notificacions corresponen a persones nascudes fora de l'Estat espanyol i a homes que tenen sexe 

amb homes (HSH). 

Enguany s'observa un descens lleuger respecte del 2016, però cal tenir en compte dues coses: d'una 

banda, que aquesta diferència s'explica en part pel retard en la notificació de casos i, de l'altra, que 

Catalunya continua tenint una les taxes més elevades de nous diagnòstics de VIH de la UE (on la mitjana 

fou de 6,3 casos per 100.000 persones l'any 2016). La taxa de diagnòstics s'ha mantingut relativament 

estable al llarg dels darrers deu anys. 

 
20 Vegeu la glossa sobre l'atenció integrada social i sanitària en l'epígraf 2.2. Els recursos del sistema sanitari. 
21 García, A., Ruiz, D., Colls, C. et al. Socioeconomic inequalities in health and the use of healthcare services in Catalonia: analysis of the individual 

data of 7.5 million residents. Journal of epidemiology and community health, 2018. Consulta: abril de 2019. 
22 Vegeu Vigilància epidemiològica de la infecció pel VIH i la SIDA a Catalunya: informe anual 2017. Barcelona: Generalitat de Catalunya, De-

partament de Salut, 2018. Consulta: abril de 2019. 

https://jech.bmj.com/content/72/10/871
https://jech.bmj.com/content/72/10/871
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/S/sida/enllasos/anual_VIH.pdf
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El 44% dels casos dels quals es disposa d'informació compleixen criteris de diagnòstic tardà (DT) i d'a-

quests, el 24% presenten diagnòstic tardà amb malaltia avançada (DTA). La proporció de DT és superior 

en les persones que tenen pràctiques heterosexuals i s'incrementa amb l'edat. Les dades suggereixen 

un escurçament del temps entre el diagnòstic de VIH i l'inici del tractament, però el diagnòstic precoç 

continua sent un repte. 

En relació amb la SIDA, el nombre total de casos declarats és de 83, el que representa una taxa d'1,2 

casos per 100.000 persones. La raó home:dona és de 5. El nombre de diagnòstics de SIDA continua en 

descens des dels anys 1996-1998. L'any 2017, el nombre de persones diagnosticades disminueix el 

16% respecte de l'any anterior. 

Alhora, l'any 2017 es manté el creixement de les infeccions de transmissió sexual (ITS) iniciat a finals 

dels anys 90.23 Aquesta tendència té a veure amb la millora dels sistemes de vigilància epidemiològica 

(i.e. detecció i notificació de casos) i amb canvis en les conductes sexuals. Més concretament, l'any 2017 

es notifiquen 12.633 ITS a Catalunya, fet que representa un increment del 33% respecte de l'any anterior 

segons l'informe sobre vigilància epidemiològica del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions 

de Transmissió Sexual i Sida de Catalunya (CEEISCAT). 

La prevalença de les ITS a Catalunya és desigual i és més elevada en les persones joves de 15 a 24 anys, 

en les persones nascudes fora de l'Estat i en els HSH. 

La incidència de la tuberculosi a Catalunya és pràcticament igual a la de l'any anterior i continua sent 

superior a la dels països industrialitzats del seu entorn. La tuberculosi afecta de forma desproporcionada 

les persones nascudes en països amb alta incidència d'aquesta malaltia. 

La tuberculosi (TB) és encara un problema de salut pública global que afecta milions de persones al món. 

És, de fet, una de les deu causes principals de mortalitat mundial. Es calcula que 10 milions de persones 

van contraure la TB l'any 2010 i que 1,6 milions van morir a causa d'aquesta malaltia.24 La difusió de la 

tuberculosi multiresistent (TB-MDR) representa una amenaça per al control mundial d'aquesta malaltia. 

Durant l'any 2017, els 52 països de la Regió d'Europa de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) notifi-

quen 290.000 casos de TB (31,6 per 100.000 habitants) i els 31 països de la UE/EEA notifiquen 55.337 

(10,7 per 100.000 habitants). Espanya està dins dels països d'incidència baixa de TB, atès que la seva 

taxa està per sota dels 10 casos per 100.000 habitants (9,42).25  

A Catalunya l'any 2017 es notifiquen 1.013 casos, dels quals 999 són de persones que hi resideixen 

(13,2 casos per 100.000 habitants). La incidència de l'any 2017 és pràcticament igual a la de l'any an-

terior i continua sent superior a la dels països industrialitzats del seu entorn. Les taxes d'incidència varien 

dins del territori, des dels 6,7 casos per 100.000 habitants al Servei de Vigilància Epidemiològica (SVE) 

de Terres de l'Ebre fins als 22,2 del SVE de Lleida o els 16,2 de la ciutat de Barcelona.  

Dels casos detectats, el 61,5% són homes i el 38,5% restant, dones. Pel que fa a l'origen, el 48,3% dels 

casos de TB són persones nascudes a l'estranger, les quals registren una taxa de TB de 36,6 per 100.000 

habitants. Aquesta taxa és més de quatre vegades superior a la de les persones nascudes a Espanya 

(8,3 per 100.000 habitants). De fet, la TB afecta de forma desproporcionada les persones nascudes en 

països amb alta incidència d'aquesta malaltia. 

 
23 Vegeu Vigilància epidemiològica de les infeccions de transmissió sexual a Catalunya: a partir del sistema de notificació de malalties de 

declaració obligatòria i del sistema de notificació microbiològica. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Salut, 2018. 
24 Vegeu La tuberculosi a Catalunya l'any 2017. Butlletí epidemiològic de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Salut, 

juny de 2018. 
25 Vegeu Informe anual 2017: situació epidemiològica i tendència de l'endèmia tuberculosa a Catalunya. Prevenció i control de la tuberculosi a 

Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Agència de Salut Pública de Catalunya, 2019. 

http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/S/sida/enllasos/anual_ITS.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/S/sida/enllasos/anual_ITS.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_Actualitat/Butlletins/Promocio_proteccio_salut/bec_butlleti_epidemiologic_de_catalunya/2018/bec-juny-2018.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/T/tuberculosi/documents_prof/arxius/informe_anual_tuberculosi_2017.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/T/tuberculosi/documents_prof/arxius/informe_anual_tuberculosi_2017.pdf
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La TB és una malaltia relacionada amb la pobresa i altres factors de risc. Dins de la ciutat de Barcelona, 

la seva incidència varia dels 14 casos per 100.000 habitants al districte de Sarrià-Sant Gervasi als 43 

casos per 100.000 habitants al de Ciutat Vella.26 La precarietat laboral és un factor de risc set vegades 

més present en els casos de TB registrats en la població nascuda a l'estranger que en la població autòc-

tona (38,7% vs. 5%). A més, en comparació amb el 2016, la taxa de TB augmenta en la població nascuda 

a l'estranger (el 2,5%) alhora que disminueix en la població autòctona (el 4,6%). 

A diferència de l'any anterior, al 2017 no ha estat possible mantenir la millora de tots els indicadors 

generals de control d'aquesta malaltia. Així, si entre els anys 2008 i 2016 la notificació de nous casos 

de TB havia descendit de mitjana el 6%, l'any 2017 la incidència és pràcticament igual a la del 2016. 

Contràriament, el retard diagnòstic (entès com la diferència de temps entre la data d'inici dels símptomes 

i la data d'inici del tractament) en els casos de la TB pulmonar disminueix significativament en compara-

ció amb el 2016 (46 dies de mediana vs. 56), però continua sent alt i es constaten variacions territorials 

importants en funció de la regió sanitària. Alhora, la proporció de casos amb conclusió final de tractament 

de "curat" o "tractament complet" s'incrementa respecte del 2016, i passa de 87,7% al 89%. 

L'estratègia mundial de l'OMS aspira a aconseguir una reducció del 80% en la taxa d'incidència de TBC 

entre els anys 2015 i 2030 i l'eliminació d'aquesta malaltia al 2050. Per aconseguir-ho a Catalunya, s'ha 

d'augmentar la intensitat del declivi constatat en els darrers deu anys, particularment a través d'accions 

conjuntes entre els serveis assistencials i els de salut pública i de les actuacions intersectorials. 

2.1.4. HÀBITS I ESTILS DE VIDA 

No es detecten millores significatives a l'entorn de l'activitat física i l'alimentació sinó més aviat tot el 

contrari. La meitat de la població de 18 a 74 anys té excés de pes (sobrepès o obesitat). El sedentarisme, 

la manca d'hàbits alimentaris saludables i l'excés de pes es distribueixen desigualment en funció del 

gènere, la classe social i el nivell d'estudis de les persones. 

D'acord amb l'OMS, les actuacions comunitàries de promoció i prevenció de la salut són més rendibles 

que les actuacions de tractament de les malalties i restauració de la bona salut. L'activitat física al llarg 

del dia i integrada en la rutina diària i l'alimentació saludable -concretament la dieta mediterrània- són 

de gran valor per a la promoció de la salut i la prevenció i control de malalties.  

Com s'ha indicat en MSEL anteriors, el desplegament de les actuacions de salut pública a Catalunya i el 

conjunt de l'Estat va coincidir en el temps amb una caiguda dels recursos originàriament previstos per a 

aquesta finalitat.27 Tanmateix, el Pla de salut de Catalunya vigent fins a l'any 2020, a diferència del seu 

predecessor, es proposa reforçar l’àmbit de la salut pública i per això el converteix en una línia estratègica 

d’actuació. 

D'acord amb els resultats de l'ESCA del 2017, dues de cada deu persones de 15 a 69 anys és sedentària 

(i.e. no assoleix un nivell d'activitat física saludable).28 En les dones d'aquestes edats, la prevalença del 

sedentarisme és del 21,5% i en els homes, del 17,8%. En relació amb la població infantil de 3 a 14 anys, 

només el 31,2% té un estil d'oci actiu, és a dir, practica com a mínim una hora al dia d'activitat física 

extraescolar esportiva o de joc al parc o al carrer. Aquest percentatge s'incrementa fins al 33,6% en els 

nens i decau fins al 28,7% en les nenes. 

 
26 Vegeu Pérez, B. La tuberculosi disminueix lentament a Catalunya, però no s'erradica. El Periódico, 23.03.2019. 
27 Vegeu La reforma del sistema sanitario en España. Cauces: cuadernos del Consejo Económico y Social, núm. 3 (primavera 2013), p. 33-41. 

Madrid: Consell Econòmic i Social d'Espanya. 
28 Vegeu "Resultats de l'enquesta de salut de Catalunya (ESCA)" en el lloc web del Departament de Salut. Consulta: abril de 2019. 

 

https://www.elperiodico.cat/ca/sanitat/20190323/la-tuberculosi-disminueix-lentament-a-catalunya-pero-no-serradica-7368422
http://www.ces.es/documents/10180/99102/Cauces_23.pdf
http://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/estadistiques_sanitaries/enquestes/esca/resultats_enquesta_salut_catalunya/
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Quant als hàbits alimentaris, el 38,9% de la població de 15 anys i més no fa un seguiment adequat de 

les recomanacions de la dieta mediterrània. Aquesta manca d'hàbit saludable és superior en els homes 

que en les dones (43,4% vs 34,7%). Alhora, una tercera part de la població de 3 a 14 anys fa un consum 

freqüent de productes hipercalòrics. Més concretament, el 34,8% de les nenes i el 29,8% dels nens 

consumeixen aquests productes més de tres vegades a la setmana. 

Les dades de l'ESCA posen de manifest l'existència d'una relació general entre els hàbits d'activitat física 

i alimentació, d'una banda, i el gènere, la classe social i/o el nivell d'estudis de les persones de l'altra. 

Els hàbits no saludables (i.e. sedentarisme i mala alimentació) poden causar un dels problemes de salut 

més preocupants al mon segons l'OMS: l'obesitat. Catalunya no és cap excepció. L'any 2017 el 14,9% de 

la població de 18 a 74 anys té obesitat (el 13,9% de les dones i el 15,8% dels homes) i el 34,5% sobrepès 

(el 26,5% de les dones i el 42,3% dels homes). Això significa que la meitat de la població catalana d'a-

questes edats (el 49,4%) té excés de pes.  

Des de l'any 2006, la tendència de l'obesitat és creixent i la del sobrepès estable. La prevalença de 

l'obesitat i del sobrepès és més elevada en les persones de la classe social més desafavorida i les per-

sones amb el nivell d'estudis més baix, però el gradient és molt més intens en les dones que en els 

homes. 

Pel que fa a la població infantil de sis a dotze anys, l'11,5% té obesitat i el 24,8% sobrepès. En els darrers 

anys, la prevalença de l'obesitat disminueix en tots dos sexes, mentre que la prevalença del sobrepès 

mostra una tendència creixent. L'obesitat és més freqüent en els nens que en les nenes (14,6% vs. 8%), 

però el sobrepès afecta per igual. L'obesitat és més elevada en la infància de la classe social més desa-

favorida (15,5% en les nenes i nens de la classe III vs. 5,1% de la classe I). 

GRÀFIC IV.2.G3  Sobrepès i obesitat en la població infantil de 6 a 12 anys per classe social segons ocupació de la 

persona de referència de la llar i sexe. Catalunya, 2017 
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Excés de pes a Espanya: situació actual i projecció de cara al 2030 

La "Revista española de cardiología" ha publicat un estudi encapçalat per nou investigadors i investigadores de 

tot l'Estat que té per objectius 1) estimar l'evolució de l'excés de pes entre els anys 1987 i 2014 en la població 

adulta, 2) calcular els casos d'excés de pes i els sobrecostos mèdics directes els anys 2006 i 2016 i 3) projectar 

tendències a 2030.29 

El disseny de l'estudi va consistir en una revisió bibliogràfica sistemàtica per determinar la progressió de les 

prevalences i de l'índex de massa corporal i en l'estimació de tendències al llarg del temps. L'estudi posa de 

manifest que la prevalença de l'excés de pes s'ha incrementat en la població adulta: el sobrepès, l'obesitat i 

l'obesitat mòrbida han crescut significativament en els homes entre els anys 1987 i 2014, mentre que l'obesitat 

només ha crescut lleugerament en les dones. L'índex de massa corporal també s'ha incrementat linealment i de 

manera significativa en els homes al llarg d'aquest període i en les dones fins a l'any 2002.  

Algunes explicacions possibles sobre aquests guanys de pes poblacionals són que durant el període d'estudi la 

població a) ha adquirit unes pautes d'alimentació menys saludables, ha reduït el consum de fruita i ha incremen-

tat els àpats fora de casa i b) ha experimentat un augment en el nivell d'ocupació, en les hores de treball i en el 

poder adquisitiu (particularment abans del 2009) que podria haver encoratjat l'adopció d'una dieta menys tradi-

cional i saludable i un estil de vida més sedentari. 

L'excés de pes comporta despeses mèdiques extres perquè fa que les persones utilitzin els serveis de salut amb 

més freqüència degut tant a l'excés de pes en si (morbiditat) com a les comorbiditats que s'hi associen. D'acord 

amb les estimacions de l'estudi, els costos extres directes representen aproximadament 1.950 milions d'€ l'any 

2016 (és a dir, el 2% de la despesa anual en salut) mentre que els costos extres totals representen uns 3.900 

milions d'€ l'any 2016. 

Si la tendència es manté, l'any 2030 hi haurà 3,1 milions de nous casos. A part dels beneficis per a la salut, el 

manteniment de la prevalença de l'excés de pes als nivells actuals (tot i que elevats) podria representar un estalvi 

potencial d'uns 3.000 milions d'€ per any (és a dir, més del 3% de la despesa anual actual en salut). Si es té en 

compte que els plans de prevenció de l'obesitat no impliquen inversions d'aital magnitud, els programes de pre-

venció podrien ser econòmicament rendibles a curt i mitjà termini.  

En aquest sentit, els autors i autores proposen desplegar intervencions multinivell (i.e. aplicació de taxes a men-

jars no saludables, disseny de polítiques educatives orientades a millorar els estils de vida i articular sistemes 

preventius eficaços) i posen com a referent pràctic el cas de Karèlia del Nord a Finlàndia. 

No es registren millores significatives a l'entorn dels comportaments relacionats amb la salut de les per-

sones. La prevalença de l'activitat física saludable va augmentar a partir de l'any 2010, però s'estabilitza 

durant el bienni 2015-2016 i el 2017 es redueix. L'adherència a una dieta mediterrània mostra una 

tendència decreixent des del 2015. 

Pel que fa a la població infantil, la tendència ascendent en l'oci actiu observada des de l'any 2010 es 

trenca el 2014 i a partir d'aquell any descendeix i més recentment s'estabilitza. De la mateixa manera, 

el consum infantil freqüent de productes hipercalòrics ha crescut entre els anys 2014 i 2017, moment 

en què s'estabilitza. 

El consum de tabac es redueix fins a mínims històrics, però el 21,7% de les persones de més de 14 anys 

encara es declaren fumadores diàries. D'altra banda, el 3,4% de les persones reporten un consum de 

risc d'alcohol. El consum d'aquestes substàncies és desigual en funció del gènere de les persones i, en 

el cas del tabac (consum i exposició al fum), de la classe social i el nivell d'estudis. 

 
29 Vegeu Hernáez, A., Zomeño, M. D., Dégano, I. et al. Excess weight in Spain: current situation, projections for 2030, and estimated direct extra 

cost for the spanish health system. Revista española de cardiología (en prensa). Consulta: abril de 2019. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30473259
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30473259
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El consum de tabac és la primera causa de pèrdua de salut i de mortalitat prematura i evitable.30 D'acord 

amb l'ESCA, el consum de tabac a Catalunya arriba a mínims històrics des que es recullen aquestes 

dades, fa més de 25 anys. En concret, l'any 2017 la prevalença de persones fumadores (diàries i ocasi-

onals) de més de 14 anys és del 24%. Tanmateix, el percentatge d'homes fumadors experimenta un petit 

augment després d'haver anat disminuint progressivament al llarg del període 1994-2016. En el cas de 

les dones, el percentatge de fumadores ha disminuït després d'uns anys en què estava estancat. 

En paral·lel, l'abandonament de l'hàbit tabàquic descriu una tendència creixent: la taxa d'abandonament 

en la població de més de 14 anys31 s'ha incrementat del 43,5% l'any 2013 al 44,3% al 2015 i al 45,6% 

al 2017. Tot i això, el 21,7% de les persones de més de 14 anys encara es declara fumadora diària. La 

prevalença del tabaquisme és més elevada en els homes que en les dones en tots els trams d'edat, en 

els grups d'edats més joves, en els homes de la classe social més desafavorida i en les persones amb 

un nivell d'estudis secundaris o més baix.  

És especialment destacable el fet que el consum diari en escolars de 14 a 18 anys es va reduir a la 

meitat entre 2004 i 2016, passant d’un prevalença d’aproximadament del 20% a una del 9,2%. De fet, 

el consum de tabac entre els alumnes de secundària d’entre 14 i 18 anys va arribar als seus valors més 

baixos al 2016.32 

El 2017, una de cada deu persones de més de 14 anys està exposada al fum ambiental del tabac a la 

llar i el 14,7% dels nens i nenes de fins a 14 anys conviuen amb una o més persones que fumen dins de 

casa. Aquesta exposició és més freqüent entre els infants de la classe social menys afavorida (el 17,6%) 

i quan la mare té estudis primaris o no en té (el 21,5%). 

En relació amb l'alcohol, el 3,4% de les persones de més de 14 anys practica un consum de risc d'aquesta 

substància (és a dir, un consum en què es busca la intoxicació) enfront del 4,5% de l'any anterior. Val a 

dir, però, que l'evolució d'aquest indicador mostra una tendència erràtica des del 1994. El consum de 

risc d'alcohol és més elevat en els homes que en les dones (5,4% vs 1,5%) en tots els trams d'edat i en 

els grups més joves (de 15 a 44 anys, 4,3%). Segons l'ESCA, no s'observen diferències significatives per 

classe social ni nivell d'estudis. 

Conclusions de l'Informe dels resultats per a Catalunya de l'Enquesta sobre l'ús de drogues a l'ensenyament 

secundari a Espanya (ESTUDES) 201633 

L'any 2016, com en enquestes anteriors, l'alcohol i el tabac són les drogues més consumides pels i per les estu-

diants d'ensenyament secundari de 14 a 18 anys de Catalunya, seguides del cànnabis i els hipnosedants. El 

consum d'altres substàncies psicoactives, com la cocaïna, l'èxtasi, les amfetamines/speed, els al·lucinògens, els 

inhalant i el GHB o "èxtasi líquid" és molt inferior (Les prevalences estimades d'aquests consums tenen uns in-

tervals de confiança massa amplis i, per tant, no es comenten en aquesta glossa.) 

L'extensió del consum de drogues varia segons el gènere de la persona. Les noies consumeixen més freqüent-

ment tabac i alcohol que els nois, excepte en el cas de consum diari o gairebé diari d'aquesta última substància. 

Les noies consumeixen més freqüentment totes les drogues il·legals. El consum d'hipnosedants és més freqüent 

en les noies, tal com s'ha observat en enquestes anteriors. El percentatge de persones que consumeixen drogues 

amb prevalences més altes de consum (i.e. alcohol, tabac, cànnabis i hipnosedants amb o sense recepta mèdica) 

tendeix a augmentar amb l'edat. 

Cal destacar que les prevalences de consum de tabac en tots els trams temporals (i.e. alguna vegada a la vida, 

alguna vegada en els últims dotze mesos, alguna vegada en els últims trenta dies i diari o gairebé diari en els 

darrers trenta dies) són les més baixes de tota la sèrie històrica d'enquestes (1994-2016). La major part de les 

 
30 Vegeu Enquesta de salut de Catalunya: comportaments relacionats amb la salut, l'estat de salut i l'ús de serveis sanitaris a Catalunya: informe 

dels principals resultats 2015. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Salut, 2016. 
31 Persones exfumadores / [persones fumadores + persones exfumadores] x 100. 
32 Vegeu "El consum de tabac a Catalunya arriba a mínims històrics i cau especialment en les dones" al lloc web de l'Agència de Salut Pública 

de Catalunya (ASPCAT).Consulta: abril de 2019. 
33 Vegeu Informe dels resultats per a Catalunya de l'Enquesta sobre l'ús de drogues a l'ensenyament secundari a Espanya (ESTUDES) 2016. 

Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Salut, 2018. 

http://salutweb.gencat.cat/web/.content/_departament/estadistiques-sanitaries/enquestes/Enquesta-de-salut-de-Catalunya/Resultats-de-lenquesta-de-salut-de-Catalunya/documents/esca_2015.pdf
http://salutweb.gencat.cat/web/.content/_departament/estadistiques-sanitaries/enquestes/Enquesta-de-salut-de-Catalunya/Resultats-de-lenquesta-de-salut-de-Catalunya/documents/esca_2015.pdf
http://salutpublica.gencat.cat/ca/detalls/Article/20180528-DMTabac
http://drogues.gencat.cat/web/.content/minisite/drogues/professionals/epidemiologia/2016/INFORME-ESTUDES-2016_DEFINITIU_format-DS.pdf
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prevalences de consum de cànnabis són més baixes que les reportades l'any 2014, però el 13,7% de les noies i 

els nois que consumeixen aquesta substància presenten un consum problemàtic (el 3,1% del total de l'alumnat). 

Quan es pren com a referència el consum de drogues durant els darrers dotze mesos, s'observa que l'any 2016 

el consum de tabac, alcohol i cànnabis disminueix en comparació amb el 2014. El consum d'hipnosedants s'in-

crementa molt lleugerament, tal com va passar en l'enquesta del 2014 en relació amb la del 2012. El policonsum 

de drogues legals o il·legals és més freqüent en els/les estudiants que consumeixen substàncies psicoactives. 

L'any 2016 les conductes de consum de dogues que els/les estudiants associen a un risc percebut menys im-

portant són prendre's cinc o sis canyes o copes de begudes alcohòliques el cap de setmana, beure una o dues 

canyes o copes d'alcohol cada dia i el consum esporàdic (una vegada al mes o menys freqüentment) de cànnabis. 

Contràriament, les conductes que associen a un risc més gran són el consum diari de tabac (fumar un paquet de 

tabac diari) i el consum habitual de cocaïna en pols, heroïna, cànnabis, èxtasi i hipnosedants. El consum diari de 

tabac és la conducta que s'associa a un risc percebut més important. 

Quan es compara el risc percebut l'any 2016 amb el de l'any 2014, totes les conductes de consum de drogues 

experimenten una disminució de la percepció de risc. Les drogues percebudes pels/per les estudiants com les 

més accessibles són les de comerç legal (tabac, alcohol i hipnosedants) i el cànnabis. S'observa una disminució 

de la disponibilitat percebuda de totes les substàncies estudiades en relació amb l'any 2012, sobretot en relació 

amb el cànnabis, el tabac, la cocaïna base, els hipnosedants i els al·lucinògens. 

Continua la reducció de la sinistralitat i la mortalitat en accidents de trànsit però la tendència a la baixa 

s'està estancant. Es detecten marges importants de millora potencial en relació amb determinats col·lec-

tius (gent gran, joves de 18 a 24 anys, motoristes homes, ciclistes i vianants) i comportaments (velocitat, 

distraccions i consum d'alcohol i drogues).  

L'any 2016, Catalunya continua situant-se entre els països de la UE amb un nombre més baix de víctimes 

mortals en accidents de trànsit per 1.000.000 d'habitants.34 Els països que presenten els índex més 

baixos són Suècia (27), el Regne Unit (28), els Països Baixos (31) i, en quart lloc, Catalunya (37). Contrà-

riament, els països amb els índexs més alts són de l'est d'Europa (Bulgària (99), Romania (97) i Polònia 

(80)), juntament amb Letònia (80), Grècia (76) i Croàcia (73).  

La posició relativa de Catalunya no és favorable, però, en l'àmbit de la seguretat viària de les persones 

vianants, on passa a ocupar el vuitè lloc de la UE: 8,2 persones vianants mortes a 30 dies35 per 

1.000.000 d'habitants en comparació amb els 2,6 dels Països Baixos. 

Com s'ha comentat en altres MSEL, s'ha avançat cap a l'objectiu de reducció del 50% del nombre de 

víctimes mortals al llarg del període 2010-2020 que estableix el Pla estratègic de seguretat viària de 

Catalunya 2014-2020 (PESV),36 d'acord amb el Programa d'acció europeu de seguretat viària. Tot i això, 

les dades publicades en el darrer anuari estadístic d'accidents de trànsit a Catalunya confirma la hipòtesi 

de la desacceleració i, fins i tot, l'estancament en la línia de reducció de la sinistralitat a la xarxa viària. 

De fet, aquesta tendència és comuna al conjunt de la UE. 

A Catalunya, l'any 2016 es van registrar una reducció tant de l'accidentalitat com de la mortalitat en 

accidents de trànsit en comparació amb el 2015. L'any 2017 es tanca amb uns resultats semblants als 

de l'any passat pel que fa al nombre de víctimes mortals a 30 dies (es passa de 282 a 283) i amb una 

millora lleugera si es té en compte el nombre de víctimes mortals i el de persones ferides greus (es 

redueix el 5,7% en passar de 2.070 a 1.951). 

Cal afegir que aquestes tendències generals s'ubiquen en un context caracteritzat per a) l'increment de 

la mobilitat mesurada a partir del consum de carburant i dels quilòmetres recorreguts, b) la reducció 

 
34 Vegeu Anuari estadístic d'accidents de trànsit a Catalunya 2017. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament d'Interior, 2018. 
35 "Persones mortes a 30 dies" fa referència a totes les persones que, com a conseqüència de l’accident, morin en el moment de l’accident o 

dins dels 30 dies següents. 
36 Vegeu Pla estratègic de seguretat viària de Catalunya 2014-2020. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Servei Català del Trànsit, 2014. 

http://transit.gencat.cat/web/.content/documents/seguretat_viaria/anuari_2017_cat.pdf
http://transit.gencat.cat/web/.content/documents/seguretat_viaria/pesv_2014_2020.pdf
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acumulada del nombre de víctimes mortals des de l'inici d'aquesta dècada (el 25,7% menys) i c) la millora 

de la seguretat viària en zona urbana, on s'obtenen els registres més baixos coneguts: es passa de 100 

a 94 víctimes mortals. 

Alguns dels factors d'accidentalitat que al 2017 segueixen sent preocupants són la presència persistent 

de la velocitat, les distraccions i el consum d'alcohol i drogues. Per tal d'assolir els objectius establerts 

en el PESV, el Pla de seguretat viària 2017-2019 estableix accions específiques per a la millora de la 

seguretat viària basats en els marges potencials de millora o grups de risc que s'han detectat a la xarxa 

viària catalana: 

▪ Col·lectius vulnerables: gent gran, com a vianants i conductors de turismes; joves de 18 a 24 anys, 

com a conductors de turismes; motoristes homes de qualsevol edat; ciclistes en general i amb risc 

entre 55 i 64 anys; i vianants. 

▪ Riscos detectats: consum d'alcohol, drogues i psicofàrmacs durant la conducció; control de l'ús de 

dispositius mòbils durant la conducció; i accidents simples (i.e. de vehicles sols). 

▪ Àmbits destacats de treball: accidentalitat en zona urbana; i accidentalitat de trànsit laboral (en jor-

nada i en desplaçament en anar i tornar de la feina) (vegeu l’apartat III.4 sobre prevenció de riscos i 

sinistralitat laboral). 

GRÀFIC IV.2.G4  Nombre de persones mortes i ferides greus per zona i vehicle de dues ro-des. Catalunya 2007-

2017 

Nombre de persones mortes i ferides greus a zona in-

terurbana per vehicle de dues rodes. Catalunya 2007-

2017 

 
Unitats: nombre de persones. 

Font: elaboració pròpia a partir del Servei Català del Trànsit. 

Nombre de persones mortes i ferides greus a zona ur-

bana per vehicle de dues rodes. Catalunya 2007-

2017 

 
Unitat: nombre de persones. 

Font: elaboració pròpia a partir del Servei Català del Trànsit. 
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2.2. ELS RECURSOS DEL SISTEMA SANITARI37 

Les ràtios de personal mèdic i d'infermeria a l'atenció primària s'incrementen l'any 2017 i superen les 

del 2012. 

 
37 Les dades que s’analitzen en aquest subapartat corresponen exclusivament al sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya 

(SISCAT). Llevat que s’indiqui el contrari, les dades sobre recursos del sistema sanitari provenen de la Memòria 2017 del Servei Català de Salut. 

Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Salut, 2018. 

https://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/coneix_catsalut/memories-activitat/memories-catsalut/2017/memoria-catsalut-2017.pdf
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L'any 2017 s'incrementa novament el nombre de metges i metgesses i d'infermeres i infermers per 

10.000 habitants a l'atenció primària38. Ambdues ràtios superen ja les del 2012, any de màxima dotació 

del sistema fins a l'actualitat. Alhora, s'incrementa en una unitat el nombre d'equips d'atenció primària 

(EAP), dels quals n’hi ha 372 a tot Catalunya. 

GRÀFIC IV.2.G5  Llocs de treball d’atenció primària per 10.000 habitants. Catalunya 2011-2017 
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Unitat: llocs de treball per cada 10.000 habitants. 

Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Salut. 

La taxa global de llits hospitalaris es manté per sota de la mitjana de la UE-28 l'any 2016. 

A l'atenció hospitalària,39 l'any 2017 el nombre de centres d'internament d'aguts del sistema sanitari 

integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT) és de 68, dos menys que al 2016.40 Per la seva banda, 

la taxa de llits hospitalaris per 10.000 persones assegurades s'incrementa de 17,5 a 17,9. Aquest fet té 

lloc en un context d'estabilitat relativa de la població assegurada de referència i s'explica sobretot per la 

inclusió dels llits de l'Institut Guttmann i dels llits penitenciaris per primera vegada en la sèrie estadística. 

El paper que té el llit hospitalari com a indicador de la dimensió i la capacitat resolutiva dels sistemes 

sanitaris s'ha anat reduint al llarg del temps. La influència positiva del nombre de llits en les admissions 

 
38 L'atenció primària és el primer nivell d'accés del ciutadà a l'assistència sanitària. S'articula a partir de les àrees bàsiques de salut (ABS), 

unitats territorials elementals que concentren el nucli fonamental de l'activitat assistencial en el centre d'atenció primària (CAP). A cada ABS hi 

ha un equip d'atenció primària (EAP), que és el conjunt de professionals sanitaris i no sanitaris que dirigeix i desenvolupa les seves activitats al 

CAP. De vegades, l'EAP presta els seus serveis en més d'un CAP. En localitats petites on no hi ha CAP, l'atenció primària s'ofereix des dels 

consultoris locals. Alguns CAP ofereixen atenció continuada les 24 hores del dia per garantir la continuïtat assistencial de determinats tracta-

ments i per atendre urgències de complexitat baixa i mitjana. Són els anomenats centres d'urgències d'atenció primària (CUAP) o punts d'atenció 

continuada (PAC) que de vegades estan integrats en serveis d'urgències hospitalàries. 
39 En l'àmbit de l'atenció hospitalària especialitzada, la xarxa de proveïdors està constituïda pels centres hospitalaris d'internament d'aguts 

integrats en el Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT). L’atenció hospitalària constitueix el segon nivell d’atenció 

sanitària, després del concepte que engloba la promoció de la salut, la prevenció de la malaltia i l’atenció primària. Aquesta xarxa està ordenada 

en diferents nivells d'estructura, que garanteixen un poder resolutiu diferencial i permeten el trasllat de pacients quan la patologia així ho 

requereix. 
40 La Clínica del Vallès va formar part del SISCAT fins al 15 d'agost del 2016 i l'Hospital General de Catalunya tenia un contracte vigent fins al 

desembre d'aquell mateix any. 
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hospitalàries està àmpliament documentada, però la variabilitat en aquest indicador pot estar relacio-

nada amb l'existència de diferències en les pràctiques clíniques i els recursos assistencials previs o al-

ternatius a l'ingrés hospitalari.41 

La taxa global de llits hospitalaris (centres públics i centres privats) de Catalunya a l'any 2016 se situa 

per sota de la mitjana de la UE-28: 46,2 llits per 10.000 persones vs 51,0.42 En comparació amb l'OCDE, 

l'any 2015 aquesta taxa també era més baixa a Catalunya: 46,2 llits per 10.000 persones vs. 47,043 

(vegeu la taula IV.2.A.T1 de l'annex). 

Disminueix per novè any consecutiu la taxa de llits sociosanitaris. Quant als recursos ambulatoris, dis-

minueix per sisè any consecutiu la taxa de places d'hospital de dia sociosanitari i es mantenen relativa-

ment estables la resta de recursos llevat dels PADES, els quals continuen creixent en nombre.  

A l'atenció sociosanitària44 amb internament, el nombre de centres passa de 103 l'any 2016 a 100 l'any 

2017, dels quals dos (l'Hospital Clínic i la Residència Aidar de Barcelona) no s'inclouen en els còmputs 

de la Memòria 2017 del CatSalut. Disminueix el nombre de llits sociosanitaris disponibles per 10.000 

persones grans per novè any consecutiu (73,9 l'any 2008, 59,3 el 2016 i 59,0 el 2017).45 Al mateix 

temps, en els últims anys s'ha produït una reconversió dels serveis de llarga estada (i.e. rehabilitació, 

profilaxi de complicacions i tractament de malalties cròniques de llarga evolució) cap als de mitjana es-

tada (i.e. recuperació funcional i tractament de malalties en fase terminal). L'any 2017 finalitza amb una 

nova reducció del nombre de llits dels serveis de llarga estada (65 menys) i amb un increment important 

dels de mitjana estada (144 unitats més) (vegeu la taula IV.2.A.T2 de l'annex). 

Pel que fa a l'atenció sociosanitària ambulatòria, el nombre d'hospitals de dia, el nombre absolut de 

places i el nombre relatiu de places per 10.000 habitants es redueixen de 75 a 74, de 1.933 a 1.909 i 

de 14,0 a 13,4, respectivament. Més enllà d'això, la situació de la resta de recursos sociosanitaris alter-

natius a l’internament es manté estable llevat de les unitats funcionals interdisciplinàries sociosanitàries 

(UFISS), les quals es redueixen en una unitat (de 66 a 65), i dels programes d’atenció domiciliària-equips 

de suport (PADES), els quals s'incrementen en tres (de 131 a 134). Els PADES realitzen atenció directa 

especialitzada al domicili i són un element de suport per als i les professionals de l'atenció primària i de 

les unitats bàsiques d'assistència social. Són l'únic recurs d'atenció sociosanitària alternativa a l'interna-

ment que experimenta un creixement notable i sostingut al llarg dels últims anys (vegeu la taula IV.2.A.T2 

de l'annex). 

Disminueix per quart any consecutiu la taxa de llits d'hospitalització psiquiàtrica. 

A l'atenció en salut mental,46 l'any 2017 es posa en marxa un nou model d'atenció que té com a eix la 

intervenció comunitària i es reforça l'atenció a la salut mental principalment des de l'atenció primària. 

Això ha comportat l'ordenació dels recursos d'acord amb el model: els centres de dia finalitzen al llarg de 

 
41 Vegeu OECD. Health at a glance: Europe 2018: state of health in the EU cycle. Paris: OECD Publishing, 2018. 
42 La taxa global de llits hospitalaris de Catalunya de l'any 2016 s'ha calculat a partir del Catálogo nacional de hospitales 2016: actualizado a 

31 de diciembre de 2015. Madrid: Gobierno de España, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2015 (nombre de llits hospitalaris) 

i de Dades de població de referència 2016. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Salut, 2016 (nombre de persones assegura-

des). El Catàleg nacional d'hospitals recull el nombre de llits instal·lats (incloent les incubadores) en disposició de ser utilitzats, encara que una 

part no ho estigui, de tots els centres sanitaris que estan autoritzats per actuar sota la denominació genèrica "hospital" (centre amb internament). 

La taxa de llits hospitalaris de la UE-28 apareix a OCDE. Health at a glance: Europe 2018: state of health in the EU cycle. Paris: OECD Publishing, 

2018. 
43 La taxa global de llits hospitalaris de Catalunya de l'any 2015 s'ha calculat a partir del Catálogo nacional de hospitales 2015: actualizado a 

31 de diciembre de 2014. Madrid: Gobierno de España, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2015 (nombre de llits hospitalaris) 

i de Dades de població de referència 2015. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Salut, 2015 (nombre de persones assegura-

des). La taxa de llits hospitalaris de l'OCDE apareix a OECD. Health at a glance 2017: OECD indicators. Paris: OECD Publishing, 2018. 
44 L'atenció sociosanitària s'adreça a les persones dependents, no autosuficients a nivell funcional i que requereixen ajuda, vigilància o cura 

especial (persones grans, amb malalties cròniques degeneratives que cursen discapacitat i/o en situació terminal). Es facilita mitjançant l'inter-

nament o bé mitjançant un conjunt de dispositius alternatius a l'internament. 
45 La taxa de llits sociosanitaris s'ha calculat en relació amb el nombre de persones de 65 anys i més que hi havia a Catalunya l'any 2017 segons 

l'explotació estadística del Padró municipal d'habitants de l'Idescat. Consulta: abril de 2019. 
46 L'atenció a la salut mental a Catalunya es basa en un model integral i interdisciplinari que prioritza la inserció de les persones malaltes en la 

comunitat. Es facilita mitjançant l'internament o bé mitjançant un conjunt de dispositius alternatius a l'internament. 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/2018_healthatglance_rep_en.pdf
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/prestaciones/centrosServiciosSNS/hospitales/docs/CNH2016.pdf
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/prestaciones/centrosServiciosSNS/hospitales/docs/CNH2016.pdf
http://observatorisalut.gencat.cat/web/.content/minisite/observatorisalut/ossc_dades_estadistiques/poblacio/poblacio_assegurada_catsalut/fitxers_estatics/poblacio_assegurada_catsalut_2016.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/2018_healthatglance_rep_en.pdf
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/prestaciones/centrosServiciosSNS/hospitales/docs/CNH2015.pdf
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/prestaciones/centrosServiciosSNS/hospitales/docs/CNH2015.pdf
http://observatorisalut.gencat.cat/web/.content/minisite/observatorisalut/ossc_dades_estadistiques/poblacio/poblacio_assegurada_catsalut/fitxers_estatics/poblacio_assegurada_catsalut_2015.pdf
https://read.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/health-at-a-glance-2017_health_glance-2017-en#page1
https://www.idescat.cat/pub/?id=pmh
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l'any la seva transformació en serveis de rehabilitació comunitària, els quals integren l'atenció individual, 

grupal, familiar i comunitària, i es posa en marxa l'hospitalització domiciliària o "hospitalització alternativa 

a domicili" (HAD).47  

Dins de l'atenció en salut mental amb internament, l'any 2017 el nombre d'hospitals monogràfics i de 

centres que presten serveis d'internament psiquiàtric (i.e. serveis de psiquiatria dels hospitals generals i 

dels centres sociosanitaris autoritzats) es redueix en una unitat (de 41 a 40). El nombre de llits disminueix 

de 3.735 a 3.584 i la disponibilitat d'aquest recurs per 10.000 persones assegurades baixa de 5,0 a 

4,8. 

L'evolució dels recursos de l'atenció en salut mental alternatius a l'internament és difícil d'avaluar, atès 

que en el moment d'elaboració d'aquesta MSEL no sempre es disposa de la informació corresponent a 

l'àmbit metropolità Nord. Tanmateix, sí que es pot afirmar que el nombre de centres de salut mental 

(CSM) disminueix en una unitat (de 121 a 120) i que, contràriament, el nombre d'hospitals de dia s'in-

crementa en dues (de 53 a 55) (vegeu la taula IV.2.A.T3 de l'annex). 

 
47 Per a més informació, vegeu les pàgines 60 i 70 de la Memòria 2017 del Servei Català de la Salut. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 

Departament de Salut, 2017. 

https://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/coneix_catsalut/memories-activitat/memories-catsalut/2017/memoria-catsalut-2017.pdf
https://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/coneix_catsalut/memories-activitat/memories-catsalut/2017/memoria-catsalut-2017.pdf
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GRÀFIC IV.2.G6  Taxa de llits hospitalaris, taxa de llits sociosanitaris, taxa de places d’hospital de dia sociosanitari 

i taxa de llits d’hospitalització psiquiàtrica. Catalunya, 2011-2017 

Taxa de llits hospitalaris per 10.000 persones asse-

gurades. Catalunya 2011-2017 

 
Unitat: taxa per 10.000 persones assegurades. 

Nota: l'any 2017 s'inclouen per primera vegada els llits de l'Institut 

Guttmann i els llits penitenciaris. 

Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Salut. 

Taxa de llits sociosanitaris per 10.000 persones de 65 

anys i més. Catalunya, 2011-2017 

 
Unitat: taxa per 10.000 habitants. 

Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Salut 

Taxa de places d’hospital de dia sociosanitari per 

10.000 persones de 65 anys i més. Catalunya, 2011- 

2016 

 
Unitat: taxa per 10.000 habitants. 

Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Salut. 

Taxa de llits d’hospitalització psiquiàtrica per 10.000 

persones assegurades. Catalunya, 2011-2015 

 
Unitat: taxa per 10.000 persones assegurades. 

Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Salut. 
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L'atenció integrada social i sanitària 

El 17 de desembre de 2018 el Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya va aprovar l’informe 

sobre La integració de l’atenció social i sanitària.  

D'entrada, cal tenir en compte que l’atenció integrada no és cap idea nova: a Catalunya, el programa Vida als 

Anys (1986) plantejava la planificació i coordinació de l’atenció social i sanitària adreçada a les persones grans 

malaltes. Segueixen a aquest programa pioner un conjunt d’actuacions que aplanen el camí al Programa de 

prevenció i atenció a la cronicitat de Catalunya (PPAC), el qual representa el precedent més immediat del Pla 

interdepartamental d’atenció i interacció social i sanitària (PIAISS), publicat l’any 2014. 

Tant el PIAISS com l’informe advoquen per una definició pragmàtica i flexible de l’atenció integrada social i sani-

tària. Així doncs, es posa l’èmfasi en la conveniència: a) d’atendre les persones en la seva globalitat (és a dir, 

considerant les seves necessitats socials i sanitàries), b) de treballar en equip a través de la coordinació profes-

sional “horitzontal” (entre serveis socials i sanitaris) i “vertical” (a dins de cada àmbit), c) de respectar els valors 

i preferències de les persones i animar-les a participar en la presa de decisions i d) de desplegar territorialment 

el model basant-se en els principis de subsidiarietat i responsabilitat compartida. 

El triple objectiu que ha d’assolir qualsevol model d'atenció integrada social i sanitària consisteix a millorar 1) els 

resultats de benestar i salut de les persones, 2) els nivells de satisfacció de les persones usuàries i professionals 

i 3) l’ús dels recursos, fent el sistema més sostenible a mitjà i llarg termini des del punt de vista econòmic. 

A l’informe es presenten cinc experiències internacionals d’atenció integrada que mostren la diversitat de models 

que hi ha al món: Kaiser Permanente (EUA) i Estratègia d’atenció a la cronicitat (Euskadi) (models "poblacionals"), 

“Cadenes de cura” (Regió de Norrtaelje, Suècia) i “Gestió de les xarxes clíniques” (Escòcia) (models adreçats a 

"grups poblacionals" o "malalties específiques") i “Connexions de cura” (Eastern Bay of Plenty, Nova Zelanda) 

(models "individuals" adreçats a persones que compleixen uns determinats requisits d’accés).  

Al mateix temps, es descriu el model d'atenció integrada desenvolupat pel Consorci d'Acció Social de La Garrotxa, 

un dels "projectes col·laboratius" més reeixits de tot Catalunya. Les dades disponibles posen de manifest que la 

taxa d'hospitalitzacions evitables, d'hospitalitzacions per malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), per insu-

ficiència cardíaca crònica (ICC) i de persones polimedicades és més baixa als EAP de la Garrotxa que al conjunt 

de Catalunya 

La descripció d'experiències es complementa amb l’anàlisi teòrica (documental) i crítica (organització de compa-

reixences) del model d’atenció integrada social i sanitària de Catalunya, el qual té com a elements clau: 1) la 

vocació poblacional, encara que inicialment es prioritza l’atenció a persones en situació de complexitat social i 

sanitària, 2) la redefinició del rol de les persones subjectes a atenció i el seu entorn, 3) el lideratge professional 

com a motor de la transformació i 4) la subsidiarietat i la responsabilitat compartida. 

Finalment, l’informe incorpora un capítol de consideracions amb un total de 57 recomanacions consensuades 

per tots els membres del CTESC, amb la finalitat d’impulsar la integració de l’atenció social i sanitària a Catalunya. 

Aquestes recomanacions es desglossen en 6 grans apartats: la necessitat i oportunitat de la integració, el model 

català d’integració, la seva governança, la transformació dels serveis socials, la gestió i el seu finançament. 

Per a més informació sobre l'estudi (text complet, resum executiu i presentació), vegeu "Publicacions" al lloc web 

del CTESC. 

  

http://ctesc.gencat.cat/doc/doc_16249881_1.pdf
http://ctesc.gencat.cat/noticies/42129329.html
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2.3. L'ACTIVITAT DEL SISTEMA SANITARI48 

A l'atenció primària, es constata una tendència creixent en la freqüentació als EAP i els PAC. 

L'any 2017 s'han notificat 46.925.849 visites al Registre del Conjunt Mínim Bàsic de Dades d'Atenció 

Primària (CMBD-AP), el 0,6% més que l'any anterior. Aquesta dada fa referència a l'atenció primària fi-

nançada pel CatSalut (gairebé el 100%) que ha estat proporcionada pels EAP i els punts d'atenció conti-

nuada (PAC) a persones residents a Catalunya a través dels centres, els domicilis, el telèfon i les TIC 

(correu electrònic, La Meva Salut, etc.). A l'hora d'interpretar l'increment d'activitat cal tenir en compte 

que és la primera vegada que s'inclouen en les estadístiques les visites fetes a través de les TIC. La 

freqüentació als EAP i els PAC descriu una tendència creixent per quart any consecutiu amb 6,0 visites 

de mitjana per habitant l'any 2014, 6,1 el 2015, 6,2 el 2016 i 6,3 el 2017 (vegeu la taula IV.2.A.T4 de 

l'annex). 

El nombre de derivacions des de l'atenció primària cap a l'especialista l'any 2017 és de 2.064.471. Les 

principals especialitats derivades són la cirurgia ortopèdica i la traumatologia.  

Creix l'activitat en l'atenció hospitalària -llevat de la cirurgia menor ambulatòria (CmA)- particularment 

pel que fa a les primeres visites de consultes externes, i es redueix la durada mitjana dels contactes. Les 

urgències continuen a l'alça, però les hospitalàries moderen el seu creixement. 

En relació amb l'atenció hospitalària, l'any 2017 s'han notificat un total de 823.502 contactes al Registre 

del Conjunt Mínim Bàsic de Dades dels Hospitals d'Aguts (CMBD-HA). Aquesta dada engloba l'hospitalit-

zació convencional (HC), l'hospitalització domiciliària (HDOM) i la cirurgia major ambulatòria (CMA) finan-

çada pel CatSalut que ha estat proporcionada a persones residents a Catalunya (vegeu la taula IV.2.A.T5 

de l'annex). Aquesta dada representa el 3,5% més que l'any anterior. La durada mitjana dels contactes 

s'ha anat reduint progressivament al llarg dels últims anys: dels 4,8 dies de mitjana per persona l'any 

2011 als 4,4 el 2016 i els 4,3 el 2017. 

La tendència generalitzada envers la implementació de dispositius alternatius a l'HC -l'activitat de la qual 

continua creixent- es tradueix en l'increment de l'activitat de la CMA (i.e. procediments no urgents duts a 

terme en situació d'ingrés no superior a 12 hores, incloent la recuperació postquirúrgica) i de l'HDOM. 

Aquesta darrera modalitat assistencial consisteix a dispensar un conjunt d'atencions i cures mèdiques i 

d'infermeria de rang hospitalari als/les pacients en el seu domicili sota dos esquemes: el "d'alta precoç" 

de l'HC i el "d'evitació de l'ingrés". 

Tal com es va explicar a l’MSEL del 2016, el nivell d'implementació de l'HDOM és baix: només l'1,6% de 

les altes hospitalàries entre els anys 2010 i 2014 van ser domiciliàries. Tot i això, el nombre de contactes 

i pacients d'aquesta modalitat d'atenció hospitalària va créixer el 31,7% i el 33,6%, respectivament, al 

llarg d'aquest període. 

Quant a la resta de modalitats -consultes externes, hospital de dia, cirurgia menor ambulatòria (CmA) i 

urgències- les dades disponibles no sempre són comparables al llarg del temps. Tanmateix, sí que ho 

són entre els anys 2016 i 2017 i en aquest sentit destaca l'increment de les primeres visites de consultes 

externes (el 24,9%) seguides per les sessions d'hospital de dia (el 4,8%). Les urgències hospitalàries han 

atenuat el seu creixement durant els últims tres anys, mentre que el nombre d'intervencions de CmA (i.e. 

procediments quirúrgics de baixa complexitat amb anestèsia local o sense anestèsia, sense necessitat 

de reanimació ni observació postquirúrgica) disminueix per quart any consecutiu.  

 
48 Les dades que s’analitzen en aquest apartat corresponen exclusivament al sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT). 

Llevat que s’indiqui el contrari, les dades sobre recursos del sistema sanitari provenen de la Memòria 2017 del Servei Català de la Salut. 

Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Salut, 2018. 

https://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/coneix_catsalut/memories-activitat/memories-catsalut/2017/memoria-catsalut-2017.pdf
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GRÀFIC IV.2.G7  Activitat en atenció primària i en urgències. Catalunya, 2011-2017 

 

Freqüentació als EAP i PAC. Catalunya, 2011-2017 

 
Unitats: nombre mitjà de visites per habitant o pacient.  

Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Salut. 

Activitat en les urgències, Catalunya, 2011-2017 

 
Unitat: nombre d'atencions. 

Nota: les urgències hospitalàries no disposen d'un registre propi d'ac-

tivitat fins al 2015. Això fa que l’activitat abans i després d'aquest 

any no sigui estrictament comparable. 

Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Salut. 
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L'hospitalització domiciliària 

El CatSalut es planteja desenvolupar un projecte avaluador orientat a conèixer l'impacte de l'hospitalització do-

miciliària (HDOM), principalment en termes d'efectivitat i eficiència, i encarrega un estudi a l'Agència de Qualitat 

i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS). L'informe, publicat l'any 2018, combina metodologies diferents: re-

visió de literatura científica, realització de dos estudis transversals descriptius a partir de les dades del conjunt 

mínim bàsic de dades d'alta hospitalària (CMBDHA), anàlisi estratègica mitjançant DAFO i enquesta electrònica. 

D'acord amb les conclusions de l'informe, l'HDOM és una modalitat assistencial de rang hospitalari alternativa a 

l'hospitalització convencional que permet mantenir la capacitat assistencial i donar una resposta millor a la de-

manda sanitària creixent i cada vegada més complexa. L'objectiu central dels esquemes de l'HDOM és reduir 

costos, bé sigui evitant ingressos (modalitat estratègica d'"evitació de l'ingrés") bé escurçant l'estada mitjana dels 

i les pacients que requereixen una atenció hospitalària (modalitat estratègica d'"alta precoç"). 

L'evidència acumulada suggereix que l'HDOM pot associar-se a resultats comparables en l'àmbit clínic als de 

l'hospitalització convencional. Alhora, alguns estudis mostren resultats favorables pel que fa als costos i a la 

satisfacció, tant dels i les pacients com dels cuidadors i cuidadores. En relació amb l'HDOM a Catalunya en els 

darrers anys i concretament durant el 2014, les dades disponibles posen de manifest que la tipologia dels con-

tactes/pacients i els resultats clínics (i.e. mortalitat, reingressos i estada mitjana) són similars als evidenciats a 

la literatura científica internacional a escala d'eficàcia i seguretat. Els resultats mostren també que l'HDOM en 

qualsevol de les dues modalitats és una opció a tot el territori català almenys des de l'any 2014. 

Pel que fa al conjunt de l'Estat, la informació proporcionada per la matriu DAFO, juntament amb les respostes 

proporcionades per les unitats d'HDOM enquestades, revelen una heterogeneïtat notable en els models assis-

tencials, així com un creixement en el nombre d'unitats existents. L'HDOM està reconeguda oficialment a Espanya 

des de l'any 1985, però l'evolució posterior del sistema sanitari no va afavorir un desenvolupament regular. De 

fet, la debilitat més gran de l'HDOM és la "variabilitat en l'atenció entre unitats", mentre que la fortalesa més 

important és la "implicació amb l'assistència i la identificació amb l'hospitalització domiciliària". En l'àmbit de les 

oportunitats i les amenaces, les dues aportacions més rellevants són, respectivament, el "desenvolupament de 

noves TIC i sistemes d'informació" i la "percepció com a amenaça per part de l'atenció primària i d'alguns serveis 

hospitalaris". 

http://aquas.gencat.cat/ca/detall/article/hospitalitzacio_domiciliaria
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Finalment, la matriu DAFO ha permès establir sis línies estratègiques de futur per a l'HDOM a Catalunya i Espanya 

en els propers anys: 1) model assistencial comú, 2) sistema d'informació compartit, 3) promoció de la investiga-

ció, 4) difusió en els decisors (professionals i polítics), 5) professionals sanitaris i formació en HDOM i 6) finança-

ment. 

Creix un any més l'activitat a l'atenció sociosanitària amb internament i s'escurcen els temps mitjans 

d'estada, però d'una manera més moderada. A l'atenció ambulatòria la situació és més variada. 

L'activitat de l'atenció sociosanitària amb internament continua la seva tendència creixent i l'any 2017 

es registren 74.480 episodis assistencials, el 5,7% més que al 2016. Les dades fan referència a l'activitat 

finançada pel CatSalut proporcionada a persones residents a Catalunya i fora de Catalunya (una part 

mínima). Com s'ha comentat en MSEL anteriors, aquesta tendència és paral·lela al procés de reconversió 

de serveis de llarga durada en serveis de mitjana durada, de manera que es potencien les unitats d'a-

tenció a subaguts. Aquestes unitats atenen persones amb una malaltia crònica coneguda i evolucionada 

que necessiten una intensitat de recursos intermedis per tal d’evitar l’ingrés en hospitalització d’aguts. 

Els ingressos que més creixen durant l'any 2017 en l'atenció sociosanitària amb internament són els 

relacionats amb els episodis subaguts (el 13,4%) (vegeu la taula IV.2.A.T6 de l'annex). 

L'increment de l'activitat, sumat a la reducció del nombre de llits, dona com a resultat una intensificació 

en l'ús de les instal·lacions i els recursos sociosanitaris. Així, el temps mitjà d'estada dels i les pacients 

en unitats de llarga estada s'ha escurçat progressivament des dels 206 dies de l'any 2011 als 117,8 del 

2017, el dels/de les pacients en unitats convalescents des dels 44,7 dies als 34,5 i el dels/de les paci-

ents tributaris de cures pal·liatives des dels 18,4 dies als 14,4. L'estada mitjana dels episodis dels/de 

les pacients en unitats de subaguts és de 8,8 dies, també inferior als 10,4 dies registrats a l'inici de la 

sèrie estadística l'any 2013. Les dades posen de manifest una certa moderació en la tendència decrei-

xent dels temps d'estada en les diferents unitats de l'atenció sociosanitària amb internament. 

Quant a l'atenció sociosanitària ambulatòria, les tendències són també positives, si bé és veritat que tots 

els dispositius han vist reduïts els temps mitjans d'estada dels/de les pacients en comparació amb l'any 

2011, particularment en el cas de les UFISS. L'augment de recursos en algunes modalitats l'any 2017 

ha possibilitat dilatar els temps mitjans d'estada en comparació amb el 2016. Així, en els hospitals de 

dia sociosanitaris els episodis donats d'alta han passat a ocupar 203,2 dies en lloc de 202,4 i en els 

PADES 76,2 en lloc de 72,6. Contràriament, els temps mitjans d'estada s'escurcen a la resta de disposi-

tius sociosanitaris de tipus ambulatori (vegeu la taula IV.2.A.T6 de l'annex). 
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GRÀFIC IV.2.G8  Estada mitjana dels episodis donats d'alta a l'atenció sociosanitària amb internament i ambulatò-

ria. Catalunya, 2011-2017 

Estada mitjana dels episodis donats d'alta a l’atenció 

sociosanitària amb internament. Catalunya, 2011- 

2016 

 
Unitat: dies. 

Nota: escala logarítmica. 

Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Salut. 

Estada mitjana dels episodis donats d'alta a l’atenció 

sociosanitària ambulatòria. Catalunya, 2011-2017 

 
Unitat: dies. 

Nota: escala logarítmica. 

Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Salut. 
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Continua augmentant el nombre de pacients atesos en salut mental amb internament malgrat la reducció 

del nombre de llits i l'esforç per prioritzar la intervenció comunitària. De l'activitat ambulatòria destaca la 

recuperació del nombre de pacients infantils i juvenils que han estat atesos. 

L'any 2017 torna a créixer l'activitat relacionada amb l'atenció en salut mental amb internament malgrat 

l'esforç per prioritzar la intervenció comunitària. En comparació amb l'any 2011, el nombre actual de 

contactes d'hospitalització psiquiàtrica és el 23,1% més elevat. Les dades fan referència a l'activitat fi-

nançada pel CatSalut proporcionada a persones residents a Catalunya i fora de Catalunya (una petita 

part) (vegeu la taula IV.2.A.T7 de l'annex). Per primera vegada en dos anys es publiquen dades sobre la 

durada mitjana de les estades: l'any 2017 es manté l'estada mediana dels i les pacients en les unitats 

d'aguts dels hospitals psiquiàtrics (15 dies), però es redueix l'estada mediana en les unitats de subaguts 

(de 62 a 51 dies) i en els hospitals generals amb servei de psiquiatria (de 9 a 7 dies) en comparació amb 

el 2015. Els diagnòstics més freqüents són l'"esquizofrènia i altres trastorns psicòtics" (el 34,4%), seguit 

pels "trastorns de l'estat d'ànim" (el 22,1%) i, amb certa distància, pels "trastorns relacionats amb altres 

drogues" (el 7,6%) i els "trastorns relacionats amb l'alcohol" (el 7,2%). 

Quant a l'atenció en salut mental ambulatòria, val a destacar la recuperació del nombre de pacients 

infantils i juvenils que han estat atesos (+4,3%) desprès de la davallada de l'any anterior (-5,6%) (vegeu 

la taula IV.2.A.T7 de l'annex). La categoria diagnòstica més freqüent en l'atenció ambulatòria de la pobla-

ció infantil i juvenil és la dels "trastorns per dèficit d'atenció, de la conducta i per comportament perjudi-

cial" (el 28,0%). En l'atenció ambulatòria de la població adulta la categoria diagnòstica més freqüent són 

els "trastorns de l'estat d'ànim" (el 31,6%). 

L'any 2018 s'assoleix un nou rècord històric de trasplantaments d'òrgans sòlids a Catalunya. Es redueix 

la llista d'espera, però continua sent més gran que al 2012. 

L'any 2018 s'han dut a terme un total d'1.151 trasplantaments d'òrgans sòlids, el 4,1% més que l'any 

anterior. A Catalunya es practiquen 151,4 trasplantaments per milió de població (pmp) (114 a Espanya) 

en comparació amb els 66,9 de la UE-28 o els 103,3 dels EEUU. Aquestes xifres representen un nou 
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rècord històric d'activitat, però no ha permès reduir significativament la llista d'espera. La pressió assis-

tencial és elevada i la llista continua sent més gran que al 2012 (i.e. 1.025 pacients), any en què es va 

produir una inflexió que no s'ha pogut compensar del tot. 

Catalunya i Espanya encapçalen la donació d'òrgans al món, amb 44,0 i 46,9 donats pmp, respectiva-

ment, en comparació amb els 30,8 dels EEUU o els 22,3 de la UE-28, segons dades de l'any 2017. Al 

2018, la taxa de donació d'òrgans a Catalunya baixa lleugerament fins a 43,2 pmp mentre que la del 

conjunt de l'Estat puja fins a 48,0 pmp. 

El ritme en l'activitat de trasplantament d'òrgans sòlids s'explica en part en funció de la predisposició a 

la donació. L'any 2018 es produeix un increment sobtat en les negatives a la donació d'òrgans i el 18,7% 

de les famílies no en donen el seu consentiment (el 13,7% un any abans). 

En relació amb les característiques de la donació, val a destacar la reducció que s'ha produït al llarg dels 

darrers anys en el percentatge de persones donants en mort encefàlica i l'increment en el percentatge 

de persones donants en mort en asistòlia i vives. De la mateixa manera, entre els anys 2000 i 2018 

disminueix globalment el percentatge de morts per traumatisme cranioencefàlic (TCE) en les persones 

donants vàlides, particularment els relacionats amb els accidents de trànsit. Tanmateix, aquesta tendèn-

cia a la baixa s'ha moderat i, fins i tot, revertit en els darrers tres o quatre anys.49 L'edat mitjana de les 

persones donants vàlides s'ha incrementat progressivament i en l'actualitat és de 60,7 anys (51,7 l'any 

2000). 

GRÀFIC IV.2.G9  Trasplantament i llista d'espera d'òrgans sòlids. Catalunya, 2011-2018 
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Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Salut. 

Entre desembre del 2017 i desembre del 2018 s'incrementen les llistes d'espera, tant pel que fa al 

nombre de pacients pendents d'intervencions quirúrgiques, proves diagnòstiques i primeres visites de 

consultes externes com als temps mitjans d'espera. 

 
49 Vegeu l'OCATT. Balanç d'activitat de donació i trasplantament d'òrgans, teixits i cèl·lules a Catalunya, 2018. Barcelona: Generalitat de Cata-

lunya, 2019. 

http://trasplantaments.gencat.cat/web/.content/minisite/trasplantament/actualitat/2019_01_14_Resultats_2018/OCATT-Presentacio-Activitat-DTx-2018.pdf
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El 21 d'abril del 2015 es van aprovar les ordres SLT/101/2015, per la qual s'actualitza la relació d'inter-

vencions quirúrgiques que tenen garantit un termini màxim d'accés, i SLT/102/2015, per la qual s’esta-

bleixen els terminis de referència per a l’accessibilitat a les prestacions sanitàries que són a càrrec del 

CatSalut.50 

El Departament de Salut presenta a l'abril del 2016 un Pla integral per a la millora de llistes d’espera 

sanitàries.51 El pla tenia com a objectius a dotze mesos reduir el 10% el nombre de pacients en llista 

d'espera per a intervencions quirúrgiques i reduir el 50% el temps mitjà d'espera per a proves diagnòsti-

ques (demanades per primera vegada) i per a primeres visites de consultes externes (a especialistes). 

Segons la Memòria 2017 del CatSalut, l'increment de l'activitat entre el maig del 2017 i el maig del 2018 

ha estat possible gràcies a 57 milions d'euros addicionals. Durant l'any d'aplicació del Pla de xoc, el 

resultat ha estat la reducció de les llistes d'espera tant pel que fa al volum de pacients com als temps 

mitjans d'espera per ser operat/operada, per fer una prova diagnòstica i per fer la primera visita en con-

sultes externes. 

Tanmateix, si comparem les dades entre el desembre de 2017 i el desembre de 2018 els resultats no 

són tan positius. Així, el nombre de pacients en llista d'espera per a intervencions quirúrgiques ha aug-

mentat el 4,1% al llarg d'aquest període.52  

Més concretament, pel que fa a les intervencions amb temps d'espera garantits, s'incrementa el nombre 

de pacients pendents de procediments quirúrgics oncològics (el 6,2%) i cardíacs (el 3%), mentre que es 

manté estable (-0,1%) el d'operacions de cataractes, pròtesis de maluc i pròtesi de genoll, si s'agrupen 

en una sola categoria. En relació amb les intervencions amb terminis de referència segons priorització, 

el nombre de pacients pendents de procediments quirúrgics augmenta el 4,9%. 

També s'incrementen els temps mitjans d'espera dels i les pacients pendents d'intervencions: 1 dia més 

per a la cirurgia oncològica i la cardíaca, 5 dies per a les operacions de cataractes, 10 per a les pròtesis 

de maluc i 9 per a les de genoll. Pel que fa a la resta d'intervencions (les que no tenen temps màxims 

garantits sinó terminis de referència), el temps mitjà d'espera augmenta en 19 dies. 

Finalment, les llistes d'espera per a les proves diagnòstiques demanades per primera vegada creixen 

l'11% mentre que les de primeres visites de consultes externes ho fan el 8,2%. 

 
50 Les ordres 101 i 102 estableixen un termini màxim d’accés garantit de 45 dies per als procediments de cirurgia oncològica, llevat dels relatius 

a la pròstata, la bufeta urinària i els epiteliomes basocel·lulars, per als quals s’estableix un termini màxim d’accés garantit de 60 dies. En relació 

amb els procediments de cirurgia cardíaca vascular i coronària, les ordres fixen un termini màxim d’accés garantit de 60 dies i, pel que fa a la 

intervenció de cataractes, pròtesi de maluc i pròtesi de genoll, aquest termini és de 180 dies. Per a tota la resta d’intervencions quirúrgiques 

s’estableixen uns terminis de referència segons priorització basant-se en criteris clínics i socials de 90 dies (prioritat preferent), 180 dies (prio-

ritat mitjana) i 365 dies (prioritat baixa). També cal tenir present que a partir de l'1 de maig de 2015, amb la publicació al DOGC de l'Ordre 

SLT/101/2015, de 21 d'abril, van deixar de tenir un termini d'accés màxim garantit de 180 dies els procediments quirúrgics següents: allibera-

ment del canal carpià (nervi del canell), amigdalectomia, artroscòpia, circumcisió, colecistectomia (extirpació de la vesícula biliar), hàl·lux valg 

(galindó), herniorràfia femoral (intervenció d'hèrnia inguinal), histerectomia (extirpació de l'úter), prostatectomia (extirpació de la pròstata), quist 

pilonidal (quist del sacre), varices, vasectomies i septoplàstia (reconstrucció de l'envà nasal). A partir de llavors, aquestes intervencions quirúr-

giques programades passen a tenir els terminis de referència segons priorització anteriorment mencionats. Alhora, per a les proves diagnòsti-

ques demanades per primera vegada i per a les primeres visites de consulta externa les ordres 101 i 102 fixen uns termini de referència segons 

priorització basant-se en criteris clínics i socials de 30 dies (prioritat preferent) i 90 dies (prioritat ordinària). En relació amb les primeres, es 

tracta de proves que s’utilitzen per elaborar un diagnòstic i no per fer un seguiment d’una patologia reconeguda. Aquestes proves diagnòstiques 

són les següents: colonoscòpia, ecocardiografia, ecografia abdominal, ecografia ginecològica, ecografia urològica, electromiograma, endoscòpia 

esofagogàstrica, ergometria, gammagrafia, mamografia, ressonància magnètica, tomografia axial computada (TAC) i polisomnografia. Les ex-

ploracions de control o seguiment i les proves de cribratge, com per exemple les mamografies del Programa de detecció precoç del càncer de 

mama, no es consideren proves diagnòstiques. Ni tampoc les proves diagnòstiques urgents, atesa la seva immediatesa. 
51 Vegeu el Pla integral per a la millora de les llistes d'espera sanitàries. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Salut, 2016. 
52 Vegeu "Llistes d'espera" al lloc web del Departament de Salut. Consulta: maig de 2019. 

https://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/ciutadania/serveis_atencio_salut/com_accedeix/llistes_espera/presentacions/pla-integral-millora-llistes-despera-sanitaries.pdf
https://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/acces-sistema-salut/llistes-espera/
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Cal tenir en compte que les dades globals contenen variacions internes i que els temps mitjans d'espera 

fan referència als i les pacients pendents d'intervenció o visita, i no pas als i les pacients que han estat 

intervinguts i visitats -un criteri que donaria com a resultat uns temps d'espera encara més dilatats.  

Al mateix temps, tal com s'ha mencionat en MSEL anteriors, el Síndic de Greuges ha advertit sobre l'exis-

tència d'incompliments específics dels temps màxims i de referència així com sobre l'existència de dife-

rències territorials i/o entre centres en els temps mitjans d'accés a aquestes prestacions.53 Per posar un 

exemple, al desembre del 2018 el temps mitjà d'espera dels i les pacients pendents d'intervencions de 

pròtesi de genoll varia entre els 0 dies de la Clínica de Ponent de Lleida o els 12 de l'Hospital Comarcal 

del Pallars i els 209 dies de l'Hospital de Mataró o els 247 de la Clínica Terres de l'Ebre. 

 
53 Vegeu l'apartat de "Salut” a la MSEL 2015 en el lloc web del CTESC. Consulta: maig de 2019. 

http://ctesc.gencat.cat/doc/doc_67012286_1.pdf
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TAULA IV.2.T 1 Indicadors principals sobre llistes d'espera. Catalunya, desembre de 2015 - desembre de 2018 

Tipologia Indicador Desembre 2015 Desembre 2016 Desembre 2017 Desembre 2018 

Variació    

desembre 2017 

- desembre 

2018 

Intervencions 

quirúrgiques 

amb temps 

d'espera garan-

tits 

Cirurgia oncològica 

Pacients en llista d'espera 1.761 1.771 1.586 1.684 6,2 

Temps mitjà d'espera dels i les pacients 

pendents d'intervenció 
20 19 22 23 1 

Cirurgia cardíaca 

Pacients en llista d'espera 330 361 270 278 3,0 

Temps mitjà d'espera dels i les pacients 

pendents d'intervenció 
41 43 34 31 1 

Cataractes, pròtesis de 

maluc i pròtesis de ge-

noll 

Pacients en llista d'espera 31.018 30.075 29.100 29.077 -0,1 

Temps mitjà d'espera dels i les pacients 

pendents d'intervenció de cataracta 
- - 73 78 5 

Temps mitjà d'espera dels i les pacients 

pendents d'intervenció de pròtesi de maluc 
- - 83 93 10 

Temps mitjà d'espera dels i les pacients 

pendents d'intervenció de pròtesi de genoll 
- - 116 107 9 

Temps mitjà d'espera dels i les pacients 

pendents d'intervenció 
108 99 81 - -  

Intervencions quirúrgiques amb terminis 

de referència segons priorització 

Pacients en llista d'espera 126.374 132.621 132.853 139.419 4,9 

Temps mitjà d'espera dels i les pacients 

pendents d'intervenció 
191 188 144 163 19 

Total intervencions quirúrgiques Pacients en llista d'espera 159.483 164.828 163.809 170.458 4,1 

Proves diagnòstiques demanades per 

primera vegada amb terminis de referèn-

cia  segons priorització 

Pacients en llista d'espera 117.235 135.809 105.290 116.923 11,0 

Temps mitjà d'espera dels i les pacients 

pendents de fer-se les proves 
71 85 67 - -  

Primeres visites de consultes externes 

amb terminis de referència segons prio-

rització 

Pacients en llista d'espera 656.924 532.229 421.841 456.627 8,2 

Temps mitjà d'espera dels i les pacients 

pendents de visita 
163 152 114 - - 

Unitats: nombre de pacients, nombre mitjà de dies, variacions percentuals (pacients en llista d'espera) i absolutes (temps mitjà d'espera). 

Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Salut. 
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Es redueix per primera vegada en anys el nombre de reclamacions i es manté la qualitat percebuda del 

sistema sanitari. Els aspectes pitjors valorats continuen sent els relacionats amb la gestió dels temps. 

L'any 2017 es registren 46.845 expedients de reclamacions a l'aplicació de Gerència d'Atenció Ciuta-

dana (GRE), l'1,9% menys que l'any anterior i el 7,9% menys que al 2008. Per línia d'atenció, la major 

part de les reclamacions s'han interposat contra l'atenció hospitalària (el 63,8%) i l'atenció primària (el 

27,9%). Destaca l'elevat percentatge de reclamacions presentades per motius agrupats a la categoria 

"organització i tràmits" (i.e. demora excessiva per llista d’espera, demora excessiva per llista d’espera 

per a consulta/cita prèvia, demora excessiva per llista d’espera per a ingrés hospitalari, etc.) (el 62,4%), 

seguits dels motius "assistencials" (i.e. negativa d’assistència, insatisfacció d’assistència, manca de con-

fiança en el metge, etc.) (el 18,4%). 

Pel que fa a l'àmbit de la qualitat percebuda del sistema sanitari, l'any 2018 s'ha dut a terme l'avaluació 

de tres línies de servei en el marc del Pla d'enquestes de satisfacció del CatSalut 2004-2020 (PLA-

ENSA).54 Els resultats són equiparables als d'anys anteriors i la nota mitjana atorgada per les persones 

usuàries dels serveis sanitaris és de "notable". La major part dels aspectes valorats es troben dins l'àrea 

d'excel·lència (llindar > 9), però s'identifiquen marges de millora que tenen a veure sobretot amb la gestió 

dels temps (i.e. d'espera, d'atenció en consulta i de resolució dels problemes) i, en el cas de l'atenció 

primària, amb l’accessibilitat als serveis. 

TAULA IV.2.T 2 Satisfacció de les persones ateses en diferents línies de servei. Catalunya, 2015 i 2018 

Línia de servei 
Satisfacció 

global 2015 

Satisfacció 

global 2018 
Marges de millora més grans 

Atenció primària: medicina i infer-

meria familiar i comunitària 
7,94 7,87 

Puntualitat per entrar a consulta, facilitat pel dia de vi-

sita, temps que triguen quan truca per telèfon i aten-

ció rebuda al CAP fora de l’horari habitual 

Atenció hospitalària amb interna-

ment d’aguts 
8,43 8,53 

Menjar de l’hospital i consentiment informat abans de 

l’operació o proves 

Centres de salut mental d’adults 

(CSMA) 
8,05 7,97 

Temps que triguen a agafar les trucades i freqüència 

de les consultes amb el psiquiatre  

Unitats: nombres absoluts. 

Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Salut. 

Els serveis sanitaris també es valoren a través del Baròmetre sanitari, un instrument del Ministeri de 

Sanitat, Consum i Benestar Social que copsa les opinions de la ciutadania amb independència de l'ús 

que n'hagi fet.55 L'any 2018, dos terços de les persones entrevistades a Catalunya consideren que el 

sistema sanitari català funciona "bastant bé" (el 16,4%) o "bé, però necessita alguns canvis" (el 50,8%). 

La nota mitjana de l'assistència sanitària a Catalunya és de 6,44 punts sobre 10 (6,57 en el conjunt de 

l'Estat). Els serveis que obtenen una puntuació més elevada són l'atenció primària (7,33 vs 7,31 en el 

conjunt de l'Estat) i l'assistència telefònica (7,22 vs 7,28). Segueixen l'atenció hospitalària (6,94 vs 6,98), 

i l'atenció especialitzada (6,85 vs 6,81). Els serveis pitjor valorats són les urgències, tant en els centres 

d'atenció primària (6,47 vs 6,62) com en els centres hospitalaris (5,91 vs 6,02). Tal com succeeix amb 

les enquestes PLAENSA, els aspectes pitjor valorats a través del Baròmetre sanitari són els que tenen a 

veure amb la gestió dels temps. 

 
54 Vegeu "Estudis realitzats" en el lloc web sobre valoració dels serveis d'atenció a la salut del Departament de Salut. Consulta: maig de 2019. 
55 Vegeu "Opinió dels ciutadans: baròmetre sanitari" en el lloc web del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social per a més informació i 

dades desagregades per CCAA, edat, sexe, nivell d'estudis, condició socioeconòmica, dimensió del municipi i sèrie històrica. Consulta: maig de 

2019. 

https://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/presentacio/instruments-relacio/valoracio-serveis-atencio-salut/enquestes-satisfaccio/estudis-realitzats/
https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/BarometroSanitario/home_BS.htm
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2.4. EL FINANÇAMENT DE LA SALUT 

El pressupost de salut per a l’any 2018 és el de l’any 2017 prorrogat. Per això, el més significatiu de les 

despeses de salut de l’any 2018 és l’import de les obligacions reconegudes del Departament de Salut, 

que van augmentar l’1,4% respecte de l’any 2017, i es van situar en 9.956,3 milions d’euros. Un any 

més, aquest import està considerablement per sobre de l’import pressupostat, el 13,1%. Les obligacions 

de salut representen el 4,1% del PIB i equivalen a 1.319,8 euros per càpita. 

TAULA IV.2.T 3 Pressupost de despeses de salut, del total del sector públic de la Generalitat i obligacions reco-

negudes de salut, 2014-2018 

  2014 2015 2016 2017 2018 2017-2018 

Agrupació Salut 8.688,5 8.847,7 8.847,7 9.217,4 9.217,4 0,0 

Variació (%) -5,4 1,8 0,0 4,2 0,0 - 

Departament Salut 8.220,6 8.399,2 8.385,5 8.806,7 8.806,7 0,0 

Variació (%) -5,3 2,2 -0,2 5,0 0,0   

Total Sector públic 36.132,7 36.942,9 36.942,9 38.061,5 38.061,5 0,0 

Variació (%) -2,4 2,2 0,0 3,0 0,0 - 

Agrupació Salut / Sector públic (%) 24,0 23,9 23,9 24,2 24,2 0,0 

Obligacions reconegudes 8.895,7 10.250,0 9.495,6 9.817,6 9.956,3 138,7 

Variació (%) 7,6 15,2 -7,4 3,4 1,4 - 

Obligacions / Departament Salut (%) 108,2 122,0 113,2 111,5 113,1 1,6 

Obligacions Salut / PIB (%) 4,3 4,8 4,2 4,2 4,1 -0,1 

Obligacions Salut per càpita (euros) 1.196,6 1.380,5 1.274,9 1.309,7 1.319,8 10,1 

Unitats: milions d’euros, salut per càpita en euros i percentatges. 

Nota: per obtenir el pressupost consolidat de l’Agrupació Salut cal tenir en compte tots els ingressos de les seves entitats adscrites (45 sense 

comptar el Departament de Salut) i restar les transferències internes entre elles i entre altres entitats d’altres agrupacions del pressupost de la 

Generalitat. 

Font: elaboració pròpia a partir dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya i Idescat. 

En el gràfic de la pàgina següent recordem la distribució econòmica i funcional del pressupost prorrogat 

de l’any 2017 i a l’annex podeu consultar la Taula del pressupost del CatSalut d’aquest pressupost pror-

rogat. 

Passem ara a comentar els indicadors de consum i despesa farmacèutica que ens envia la Gerència de 

Prestacions Farmacèutiques i Accés al Medicament del Servei Català de Salut (vegeu la taula de la pàgina 

següent). En aquesta taula podem constatar que es manté el nombre de receptes per habitant en 18,3 

i que augmenta l’import líquid per recepta i per habitant en l’1,9% i el 2,3%, respectivament. Com sigui 

que el PVP per habitant augmenta al mateix ritme que l’import líquid per habitant, aleshores, el percen-

tatge d’aportació dels usuaris sobre el PVP es manté en el 9,4%. S’observa que els pensionistes seguei-

xen tenint un pes elevat en el total de receptes i en el total de l’import líquid, del 73,5% i 78,4% respec-

tivament, malgrat que aquestes participacions hagin disminuït una mica en el darrer any. 



CONDICIONS DE VIDA 

48 

 

 

GRÀFIC IV.2.G10  Distribució econòmica i funcional del pressupost de l’Agrupació Salut 2017P 
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Font: Pressupost de Salut 2017 del Servei Català de la Salut. 

A partir de les dades de la Gerència de Prestacions Farmacèutiques i Accés al Medicament, l’import líquid 

de la despesa farmacèutica s’hauria situat en 1.566 milions d’euros l’any 2018 que, sumat a l’import de 

la medicació hospitalària de dispensació ambulatòria (MHDA), situaria l’import total de les receptes i de 

la MHDA en 2.500 milions d’euros. Un import molt superior al que estava pressupostat i que explica una 

bona part de la desviació pressupostària que hem comentat més amunt, aproximadament del 65%. L’al-

tre part de la desviació estaria motivada pels concerts. 

TAULA IV.2.T 4 Indicadors de consum i despesa farmacèutica. Catalunya, 2014-2018 

  2014 2015 2016 2017 2018 2017-2018 

Receptes per habitant 17,9 18,1 18,2 18,3 18,3 0,0 

Import líquid per recepta (euros) 10,9 10,8 11,0 11,2 11,4 1,9 

Import líquid per habitant (euros) 194,1 194,7 199,4 203,7 208,4 2,3 

% Receptes de pensionistes / total de receptes 74,1% 74,3% 74,2% 74,1% 73,5% -0,5% 

% Import líquid de pensionista / total import líquid 78,7% 79,0% 79,1% 78,9% 78,4% -0,4% 

PVP per habitant (euros) 214,1 214,8 220,0 224,8 229,9 2,3 

% d'aportació dels usuaris sobre el PVP 9,4% 9,3% 9,4% 9,4% 9,4% 0,0% 

Unitats: nombre de receptes, euros i percentatges. 

Nota: l’import líquid és la suma del preu de venda al públic (PVP) menys l’aportació de l’usuari. 

Font: Gerència de Prestacions Farmacèutiques i Accés al Medicament, Àrea del Medicament, CatSalut. 

Un altre punt a considerar és la informació relativa als envasos farmacèutics. Referent a la seva distribu-

ció per grups de la classificació ATC, constatem que no s’han donat grans canvis en el darrer any. Els 

envasos del sistema nerviós segueixen ocupant la primera posició i representen el 28,3% del total, se-

guits dels corresponents al sistema cardiovascular (26%) i del tracte alimentari i metabolisme (14,9%). 

Vegeu la taula de la pàgina següent. 
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Les dades obertes de salut ens han permès realitzar una anàlisi de les receptes facturades al Servei 

Català de Salut de l’any 2017 per sexe, edat i grups de la classificació ATC que presentem a continuació. 

TAULA IV.2.T 5 Distribució dels envasos farmacèutics per grups de la classificació ATC (anatòmica-terapèutica-

química). Catalunya, 2014-2018 

  2014 2015 2016 2017 2018 2017-2018 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 

Sistema nerviós 26,8 27,2 27,6 27,9 28,3 0,4 

Sistema cardiovascular 26,3 26,1 26,1 26,1 26,0 -0,1 

Tracte alimentari i metabolisme 16,2 15,9 15,6 15,2 14,9 -0,3 

Sang i òrgans hematopoiètics 6,1 6,2 6,2 6,3 6,3 0,0 

Sistema respiratori 5,4 5,5 5,5 5,7 5,7 0,0 

Sistema musculoesquelètic 5,6 5,2 5,0 4,8 4,8 0,0 

Antiinfecciosos per a ús sistèmic 3,5 3,5 3,6 3,5 3,4 -0,1 

Sistema genitourinari i hormones sexuals 2,7 2,7 2,8 2,8 2,9 0,1 

Òrgans dels sentits 2,7 2,7 2,7 2,6 2,6 0,0 

Preparats hormonals sistèmics, excloent hormones sexuals  

i insulines 
1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 0,0 

Dermatològics 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 0,0 

Agents antineoplàsics i immunomoduladors 0,9 1,0 1,0 1,1 1,0 -0,1 

Productes antiparasitaris, insecticides i repel·lents 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 

Diversos 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 

Unitats: percentatges. 

Font: Gerència de Prestacions Farmacèutiques i Accés al Medicament, Àrea del Medicament, CatSalut. 

En primer lloc, podem constatar que les dones consumeixen més envasos farmacèutics, 20,2 per cada 

dona, que els homes, 16,1 per cada home. Aquesta diferència és encara més destacable entre les per-

sones de 15 a 44 anys i també es manifesta, en menor mesura, en la franja d’edat següent, de 45 a 64 

anys, i entre les persones de 85 anys i més. Vegeu també la taula de distribució dels envasos farmacèu-

tics i de la població per sexe i edat. Catalunya, 2017 de l’annex. 

TAULA IV.2.T 6 Nombre d’envasos farmacèutics per persona segons sexe i edat. Catalunya, 2017 

 
Total Dones Homes Dones/Homes 

Total 18,2 20,2 16,1 1,3 

0 - 14 anys 3,3 3,1 3,6 0,9 

15 - 44 anys 4,9 5,7 4,0 1,4 

45 - 64 anys 17,6 18,4 16,8 1,1 

65 - 74 anys 45,9 45,3 46,6 1,0 

75 - 84 anys 67,5 68,7 66,0 1,0 

85 anys o més 82,0 83,6 78,7 1,1 

Unitats: nombre de receptes per persona. 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades obertes de la Gerència de Prestacions Farmacèutiques i Accés al Medicament, Àrea del Medicament, 

CatSalut. 
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Una altra qüestió que hem analitzat a partir de les dades obertes dels envasos farmacèutics és la seva 

distribució per grups de la classificació ATC i sexe. Aquesta anàlisi permet identificar que les dones fan 

un consum relativament superior als homes d’envasos del sistema nerviós, 31,5% versus 20,9%, mentre 

que els homes fan un consum relativament superior al de les dones en envasos del sistema cardiovas-

cular, 29% versus 22,3%. Les diferències entre dones i homes per altres grups de la classificació ATC no 

són tan importants com les que acabem de mencionar. Vegeu també la taula d’envasos farmacèutics 

per grups de la classificació ATC (anatòmica-terapèutica-química) i per sexe. Catalunya, 2017 de l’annex. 
 

 

TAULA IV.2.T 7 Distribució dels envasos farmacèutics per grups de la classificació ATC (anatòmica-terapèutica-

química) i sexe. Catalunya, 2017 

Total Dones Homes Dones-Homes 

Total 100,0 100,0 100,0 0,0 

Sistema nerviós 26,9 31,5 20,9 10,6 

Sistema cardiovascular 25,2 22,3 29,0 -6,8 

Tracte alimentari i metabolisme 14,7 14,6 14,9 -0,3 

Sang i òrgans hematopoiètics 6,1 5,4 7,1 -1,7 

Sistema respiratori 5,5 4,9 6,2 -1,3 

Sistema musculoesquelètic 4,6 4,7 4,4 0,3 

Antiinfecciosos per a ús sistèmic 3,4 3,4 3,3 0,1 

Sistema genitourinari i hormones sexuals 2,7 1,6 4,2 -2,7 

Òrgans dels sentits 2,5 2,5 2,4 0,1 

Preparats hormonals sistèmics, excloent hormones sexuals i insulines 1,8 2,2 1,3 1,0 

Dermatològics 1,7 1,7 1,8 -0,2 

Agents antineoplàstics i immunomoduladors 1,0 1,1 1,0 0,1 

Productes antiparasitaris, insecticides i repel·lents 0,2 0,2 0,2 0,1 

Diversos 0,1 0,1 0,2 -0,1 

Sense especificar 3,6 4,0 3,2 0,8 

Unitats: percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades obertes de la Gerència de Prestacions Farmacèutiques i Accés al Medicament, Àrea del Medicament, 

CatSalut. 

Pel que fa a la despesa sanitària de les famílies, l’Enquesta de pressupostos familiars de l’INE no dona 

per al darrer any de l’enquesta les dades completes per a Catalunya. Amb les dades disponibles podem 

comprovar que entre els anys 2016 i 2017 les despeses privades de la categoria Salut augmenten de 

3.010,1 a 3.107,3 milions d’euros i que les despeses privades en assegurances lligades a la sanitat per 

malaltia i accident també augmenten, en aquest cas de 1.205 a 1.375,5 milions d’euros. Però no sabem 

com han evolucionat les despeses privades de la categoria de serveis de protecció social, que l’any 2016 

se situaven en 326,4 milions d’euros. Constatem que la despesa privada en salut representava l’any 

2016 el 46,8% de la despesa pública liquidada en salut i era de 603,7 euros per càpita. Vegeu la taula 

de la pàgina següent i la taula de despesa sanitària de les famílies. Espanya, 2014-2017 de l’annex. 

La darrera informació que tractarem en aquest apartat de finançament de la salut és la despesa sanitària 

en salut sobre el PIB a Catalunya, Espanya, UE, Alemanya i EUA. Les últimes dades disponibles per a 

Catalunya són de l’any 2015 i es pot apreciar com la despesa sanitària total representa el 7,7% del PIB, 

sent la participació de la despesa pública del 5,4% i de la despesa privada del 2,4%. Es constata que 

Catalunya manifesta una despesa sanitària inferior a la de totes les zones estudiades excepte en la des-

pesa sanitària privada respecte de la UE (2,1%) i Alemanya (1,7%). 
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TAULA IV.2.T 8 Despesa sanitària de les famílies. Catalunya, 2014-2017 

 
2014 2015 2016 2017 2016-2017 

Salut1 3.388,3 3.367,7 3.010,1 3.107,3 3,2 

Assegurances lligades a la sanitat per malaltia i accident 1.138,8 1.125,7 1.205,0 1.375,5 14,1 

Serveis de protecció social2 123,6 190,7 326,4 -  - 

Despesa privada en salut 4.650,7 4.684,1 4.541,5  - - 

Variació (%) 15,7 0,7 -3,0  - - 

% respecte de la despesa pública liquidada en salut (CA i CL) 51,3 44,9 46,8 - - 

% respecte del total de la despesa privada 5,3 5,3 5,0 - - 

Despesa privada en salut per càpita 618,5 623,9 603,7 - - 

Unitats: despesa en milions d’euros, despesa per càpita en euros i percentatges. 

Nota 1: inclou productes farmacèutics, aparell i material terapèutic, serveis mèdics i paramèdics ambulatoris i serveis hospitalaris. 

Nota 2: inclou la despesa efectuada per les llars en atenció residencial en establiments hospitalaris, ajuda a la llar, cura en residències de dia i 

rehabilitació funcional. 

Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de pressupostos familiars, Idescat i Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 
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TAULA IV.2.T 9 Despesa sanitària en salut sobre el PIB.1 Comparació internacional, 2012-2016 

Despesa total 2012 2013 2014 2015 2016 2015-2016 

Catalunya 7,7 7,8 7,7 7,7 - - 

Espanya 9,1 9,0 9,0 9,1 9,0 -0,1 

UE 8,8 8,9 8,8 8,7 8,8 0,1 

Alemanya 10,8 10,9 11,0 11,1 11,1 0,0 

EUA 16,4 16,3 16,5 16,8 17,1 0,3 

Despesa pública 2012 2013 2014 2015 2016 2015-2016 

Catalunya2 5,4 5,4 5,2 5,4 - - 

Espanya 6,6 6,4 6,4 6,5 6,4 -0,1 

UE 6,7 6,7 6,6 6,6 6,6 0,0 

Alemanya 9,0 9,2 9,2 9,3 9,4 0,1 

EUA 7,9 8,0 13,4 13,8 14,0 0,2 

Despesa privada 2012 2013 2014 2015 2016 2015-2016 

Catalunya3 2,3 2,4 2,4 2,4 - - 

Espanya 2,5 2,6 2,7 2,6 2,6 0,0 

UE 2,1 2,2 2,2 2,1 2,1 0,0 

Alemanya 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 0,0 

EUA 8,5 8,4 3,1 3,0 3,1 0,1 

Unitats: percentatges. 

Nota 1: inclou tots els proveïdors d’atenció mèdica: hospitals, cura residencial de llarga durada, cura ambulatòria, serveis auxiliars, altres pro-

veïdors de serveis mèdics, cura preventiva, proveïdors del sistema de salut d'administració i finances, resta de l'economia i resta del món. 

Nota 2: inclou tots els agents proveïdors: la Generalitat de Catalunya, les corporacions locals, les mutualitats públiques, la Seguretat Social, 

l'Administració central de l’Estat i altres proveïdors de cura residencial de llarga durada. 

Nota 3: inclou les assegurances lligades a la salut, el pagament directe de les llars i les IPSFL. 

Font: OECD Health Data i CatSalut. 

Per a més informació sobre la normativa relacionada amb la salut durant l’any 2019, vegeu el Recull normatiu al 

web del CTESC. 

  

http://ctesc.gencat.cat/scripts/recull_cont.asp?data1=&data2=&ambit=&tema=50&textDestaca=&tipus=esform
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3. EDUCACIÓ, FORMACIÓ I QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL 

3.1. POBLACIÓ CATALANA EN ACTIVITATS FORMATIVES 

L’objectiu d’aquest apartat és analitzar les dades disponibles sobre la participació de la població catalana 

en les diferents modalitats formatives del sistema educatiu i del sistema universitari de Catalunya. Com-

plementa aquesta anàlisi el tractament de les dades sobre la formació professional per a l’ocupació que 

conté el capítol III, apartat 2.  

Aquesta aproximació global de les persones que es formen, amb independència de la modalitat forma-

tiva, se situa en línia amb les conclusions del Consell de la UE sobre l’Espai Europeu d’Educació,56 que 

partint de la dimensió social del Pilar europeu de drets socials,57 aposta per configurar un Espai Europeu 

que doni continuïtat a l’aprenentatge permanent, des de l’educació i l’atenció a la primera infància i 

l’escola fins a la universitat i la formació de persones adultes. 

Un any més, creix el nombre de persones que fan un itinerari educatiu a Catalunya. 

El curs 2017-2018 s’han format en el sistema educatiu i universitari de Catalunya 1.812.434 persones, 

el 0,8% més que el curs anterior, si bé aquesta dada no inclou la totalitat de les persones que fan forma-

ció per a persones adultes, perquè no estan disponibles. Tot i que manquen aquestes dades, és possible 

afirmar un cop més que continua la tendència creixent del nombre de persones que fan un itinerari edu-

catiu a Catalunya. Aquest creixement es dona en totes les modalitats formatives a excepció de la forma-

ció per a persones adultes.58  

GRÀFIC IV.3.G1  Població catalana en activitats formatives, per tipus. Catalunya, curs 2017-2018 

 

Persones en el sistema educatiu i universitari 

 

Variació respecte del curs anterior 

 

 

1.320.081

13.576

138.734

251.517

61.859

26.667
Ensenyaments de
règim general

Estudiants estrangers
(assimilats a ERG) (1)

Ensenyaments de
règim especial

Ensenyaments
universitaris (2)

Formació per a
persones adultes (3)

Ensenyaments a
distància (4) 2.154

3.582

177

1.062

9.721

Ensenyaments a distància (4)

Formació per a persones adultes
(3)

Ensenyaments universitaris (2)

Ensenyaments de règim especial

Estudiants estrangers (assim.
ERG) (1)

Ensenyaments de règim general

Unitats: nombres absoluts. 

(1) Alumnat matriculat en centres estrangers que cursen estudis assimilats als ensenyaments de règim general (ERG). 

(2) Inclou graus i màsters universitaris oficials. 

 
56 Conclusions del Consell sobre l’adquisició d’una visió de l’Espai Europeu d’Educació. DOUE C 195, de 07.06.2018. 
57 Proclamació interinstitucional sobre el pilar europeu de drets socials. DOUE C 428, de 13.12.2017. 
58 En mancar informació dels estudiants que fan un curs per accedir als CFGS dels dos darrers cursos, les dades són comparables i per tant es 

pot concloure que aquesta modalitat formativa perd estudiants, tal com reflecteix la taula IV.3.A.T1 de l’annex. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.195.01.0007.01.SPA&toc=OJ:C:2018:195:TOC
http://ctesc.gencat.cat/scripts/recull_cont.asp?id=5795
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(3) Aquesta dada no inclou, per motius tècnics, la totalitat de les persones adultes que cursen aquesta modalitat formativa. 

(4) Alumnat matriculat el darrer trimestre o semestre de curs. 

Font: elaboració pròpia a partir dels departaments d’Educació i d’Empresa i Coneixement. 

L’alumnat d’FP dels ensenyaments a distància en centres privats és el que creix amb més intensitat. 

Els ensenyaments a distància són els que registren un increment més intens (del 8,8%). Igual que el curs 

passat, només creix l’alumnat que cursa formació professional (FP), tal com es constata a la taula 

IV.3.A.T2 de l’annex: l’alumnat dels cicles formatius de grau mitjà (CFGM) s’incrementa el 10,4% i el dels  

de grau superior (CFGS) ho fa el 18,5%. Ara bé, aquest increment es concentra en l’alumnat dels centres 

privats, atès que l’alumnat d’FP de l’Institut Obert de Catalunya també davalla respecte del curs anterior 

(el 6,7% en els CFGM i el 25% en els CFGS). Vegeu el gràfic IV.3.A.G1 de l’annex. 

L’alumnat que cursa ensenyaments assimilats als de règim general en centres estrangers també creix 

de manera significativa, el 8,5%. Aquest creixement pot venir motivat pel fet que el curs 2017-2018 hi 

ha quatre centres més que ofereixen aquest tipus d’ensenyaments (24 en total). La meitat de l’alumnat 

d’aquests centres és espanyol (55%) i un terç prové de la resta de la UE (el 33,9%). Vegeu el gràfic 

IV.3.A.G2 de l’annex. 

Els estudiants universitaris, ja cursin un grau o un màster universitari oficial, també creixen respecte del 

curs anterior (l’1,4%). Els estudiants de grau s’incrementen el 0,3% (564 persones), si bé igual que els 

cursos anteriors no totes les universitats tenen el mateix comportament. Així, hi ha universitats com la 

Pompeu Fabra, l’Oberta de Catalunya i la de Vic – Universitat Central de Catalunya que tenen més estu-

diants matriculats en graus, mentre que altres en perden (com la de Barcelona, l’Autònoma de Barcelona 

i la Politècnica de Catalunya). Vegeu la taula IV.3.A.T3 de l’annex. 

Amb dades de dos cursos, s’incorpora per primer cop a l’anàlisi el nombre d’estudiants de màsters ofici-

als, que registra un increment del 9% respecte del curs 2016-2017, amb 3.582 persones més (vegeu la 

taula IV.3.A.T4 de l’annex). Cal tenir en compte que aquest increment tan intens no es dona en totes les 

universitats, atès que també n’hi ha que perden estudiants. Aquest creixement s’explica per l’augment 

de les matrícules a la UOC, que és del 33,5% (4.055 estudiants). 

En termes absoluts els ensenyaments de règim general són els que guanyen més alumnat. 

En termes absoluts, els ensenyaments de règim general són els que guanyen més alumnat (9.721 per-

sones, el 0,7% més). Respecte del curs anterior, davalla l’alumnat de segon cicle d’educació infantil (per 

sisè curs consecutiu), el d’educació especial i el que cursa un PFI. L’alumnat del primer cicle d’educació 

infantil i el de primària es mantenen (ambdós amb una variació interanual del 0,1%). Cal destacar que 

els quatre darrers cursos l’increment de l’alumnat de l’educació primària s’ha reduït progressivament,59 

reflex de l’evolució demogràfica dels darrers anys. 

Fruit d’aquesta evolució, la taula següent reflecteix, un any més, el mateix patró evolutiu: les cohorts més 

joves tendeixen a decréixer (educació infantil de segon cicle i possiblement els pròxims cursos també la 

primària), mentre que en les etapes posteriors creix l’alumnat. Vegeu també la taula IV.3.A.T5 de l’annex. 

 
59 Del curs 2013-2014 al 2014-2015 va créixer el 2,1%, d’aquest al 2015-2016, l’1,1%, al 2016-2017, el 0,4% i aquest darrer, el 2017-2018, 

ha crescut el 0,1%. 
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TAULA IV.3.T 1 Alumnat dels ensenyaments de règim general, per nivell d’estudis. Catalunya, cursos 2011-2012 

a 2017-2018 

  
2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 
TCAA1 

Ed. infantil 1r cicle 91.933 84.244 82.091 79.031 79.027 80.913 80.959 -2,1 

Ed. infantil 2n cicle  246.976 245.474 241.595 234.371 228.758 219.749 215.164 -2,3 

Ed. primària 452.887 460.584 466.813 476.558 481.663 483.653 484.029 1,1 

Ed. especial 6.568 6.744 6.929 7.147 7.286 6.919 6.839 0,7 

ESO 281.272 285.461 287.145 291.734 298.472 304.548 313.401 1,8 

PQPI / PFI2 7.113 7.537 7.668 6.929 7.142 7.115 6.938 -0,4 

Batxillerat 85.640 87.377 88.538 87.828 89.125 91.211 92.441 1,3 

CFGM 53.090 56.304 55.742 58.149 60.068 57.657 59.403 1,9 

CFGS 49.180 51.100 53.237 56.393 57.132 58.595 60.907 3,6 

Total 1.274.659 1.284.825 1.289.758 1.298.140 1.308.673 1.310.360 1.320.081 0,6 

TAULA IV.3.T 2 

Unitats: nombres absoluts i taxa en percentatges. 

(1) TCAA: taxa de creixement anual acumulatiu. 

(2) A partir del curs 2014-2015 els PFI substitueixen els PQPI. 

Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Educació. 

L’alumnat d’origen estranger creix per primer cop en cinc cursos. 

L’alumnat d’origen estranger trenca la tendència decreixent dels darrers cursos (des del curs 2011-

2012) i s’incrementa el 6,7%.60 Aquest increment es dona en tots els nivells educatius, a excepció dels 

PFI. Tal com mostra la taula IV.3.A.T6 de l’annex, els increments més intensos es donen en l’educació 

primària (a diferència del comportament general de l’alumnat en aquesta etapa) i en els CFGS. 

L’educació secundària postobligatòria continua creixent any rere any, sobretot l’FP. En les edicions ante-

riors de la Memòria s’ha apuntat com a possible explicació d’aquest increment les diferents polítiques 

de foment d’aquesta modalitat formativa, així com un major interès de la població cap a aquests estudis 

professionalitzadors, sobretot durant la crisi econòmica. Un dels indicadors que confirmen aquest major 

interès és l’edat de l’alumnat que cursa aquests estudis: es va incrementar entre els cursos 2012-2013 

i 2014-2015, si bé els tres darrers cursos el percentatge d’alumnat amb més edat (21 o més) davalla 

tant als CFGM com als CFGS. Vegeu els gràfics múltiples IV.3.A.G3 de l’annex. 

A més d’aquesta informació, cal tenir en compte que enguany el Departament d’Educació ha publicat per 

primer cop l’Estadística d'itineraris educatius a partir del seguiment de 354.001 alumnes al llarg de dos 

cursos a través del Registre d'Alumnes de Catalunya (RALC). La comparació d’aquestes dades i de les de 

l’alumnat matriculat en els diferents nivells educatius, permet constatar que 8.494 alumnes de CFGM i 

12.773 alumnes de CFGS no estaven el curs anterior inscrits al RALC i que per tant, suposen l’entrada 

al sistema educatiu, i en concret a l’FP, de persones que fins al curs 2017-2018 n’estaven fora. Vegeu 

la taula IV.3.A.T7 de l’annex.  

D’altra banda, algunes de les mesures introduïdes per fomentar l’FP han anat encaminades a flexibilitzar 

aquests estudis i a dotar-los de la qualitat necessària per millorar la qualificació professional de les per-

sones, així com respondre a les necessitats del mercat de treball. Entre aquestes mesures s’inclou la 

 
60 Aquest increment és coherent amb l’augment del 7% de la població de nacionalitat estrangera registrat l’any 2018. Per a més informació, 

vegeu l’apartat 1 d’aquest capítol, “Dinàmica demogràfica”. 
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impartició parcial de cicles, les distribucions temporals extraordinàries, l’oferta de cicles en zones de 

baixa densitat de població i l’FP en alternança, entre d’altres (vegeu la taula IV.3.A.T8). A més, cal tenir 

en compte programes específics, com ara el programa Activa FP,61 dirigit a promoure les competències 

basades en l’aprenentatge col·lectiu, i el Programa d’innovació i transferència de coneixements Innova 

FP,62 implantat amb caràcter experimental l’any 2014 i que busca fomentar la transferència tecnològica 

i de talent dels centres d’FP a les empreses. 

Entre les mesures flexibilitzadores llistades destaca l’FP en alternança (simple o dual), que l’any 2017 

va ser objecte d’un informe específic del CTESC.63 El Consell de la UE, conscient dels avantatges 

d’aquesta modalitat formativa, ha aprovat una recomanació64 que conté els criteris que han de garantir-

ne la qualitat per tal de millorar l’ocupabilitat i el desenvolupament personal dels aprenents, així com 

afavorir el desenvolupament de personal altament qualificat i que respongui a les necessitats del mercat 

de treball. 

Per primer cop des de la seva implementació, davalla l’alumnat de l’FP dual. 

El curs 2017-2018 un total de 6.153 alumnes van cursar un cicle formatiu d’FP en la modalitat dual, el 

9,4% menys que el curs anterior, trencant la tendència creixent des de la seva implementació el curs 

2012-2013. La davallada és més intensa en centres privats que en públics (13,5% vs. 7,8%). Igualment, 

és més intensa en els CFGM que en els CFGS (10,7% vs. 8,7%). Vegeu els gràfics IV.3.A.G4 de l’annex. 

D’altra banda, hi ha més nois que noies que cursen FP dual: el 62,5% vs. el 37,5% (respectivament) el 

curs 2017-2018. Aquests percentatges han variat poc els darrers cursos. Vegeu els gràfics IV.3.A.G4 de 

l’annex. 

Cal tenir en compte, però, que tot i davallar l’alumnat, el curs 2017-2018 hi ha més centres que ofereixen 

cicles en dual, més titulacions disponibles i més empreses participants, tal com reflecteix el primer dels 

gràfics següents. Així mateix, es confirma la tendència a un ús cada cop menor del contracte de treball 

per establir el vincle jurídic entre l’alumne i l’empresa (representa el 6,3%) i una elecció majoritària de la 

beca (el 74,5%). 

 
61 El curs 2018-2019 participen en aquest programa nou centres públics i tres de privats (Resolució ENS/1999/2018, de 24 d'agost. DOGC 

núm. 7698, de 03.09.2018). 
62 El curs 2018-2019 participen en aquest programa set centres públics, atès que no se’n va presentar cap de titularitat privada a la convoca-

tòria (Resolució ENS/2002/2018, de 24 d'agost. DOGC núm. 7698, de 03.09.2018). 
63 Riudor, X. (dir.), Miñarro, E. i Olivella, M. La formació professional dual en el sistema educatiu català, col·lecció Estudis i informes, núm. 46. 

Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2017. 
64 Recomanació del Consell, de 15 de març de 2018, relativa al Marc europeu per a una formació d'aprenents de qualitat i eficaç. DOUE C 53, 

de 02.05.2018. 

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=826051&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=826059&language=ca_ES
http://ctesc.gencat.cat/noticies/67983664.html
http://ctesc.gencat.cat/scripts/recull_cont.asp?id=5893
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GRÀFIC IV.3.G2  L’FP dual en el sistema educatiu. Catalunya, cursos 2015-2016 a 2017-2018 

Principals magnituds 

Unitats: nombres absoluts. 

Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Ensenyament. 

Vincle jurídic de l’alumnat a l’empresa 

 
Unitats: nombres absoluts. 

(1) Es refereix a l’estada formativa que fa l’alumnat durant el pri-

mer curs en el marc de la formació en el centre de treball. Da-

des no disponibles pels cursos 2015-2016 i 2016-2017. 

Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Ensenyament. 
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Un darrer aspecte a destacar de l’FP és l’inici a finals de l’any 2018 del desplegament de la Llei 10/2015 

de formació i qualificació professionals,65 amb l’aprovació de la composició de la Comissió Rectora del 

Sistema de Formació i Qualificació Professionals.66 Els primers mesos de l’any 2019 ha iniciat els treballs 

per aprovar el decret de desenvolupament de la Llei. 

Tanca aquesta anàlisi del nombre de persones que s’han format en el sistema educatiu i universitari una 

breu referència als ensenyaments de règim especial (ERE): l’alumnat es manté estable (s’incrementa en 

177 persones), si bé per tipus d’ensenyaments hi ha diferències destacades. Així, l’alumnat que cursa 

ensenyaments de música s’incrementa respecte del curs anterior (el 4%, fet que suposa 2.647 persones 

més) i també el d’esports, que registra 1.374 estudiants més (el 40,8% més). En canvi, les persones que 

aprenen idiomes davallen el 9,6%. Vegeu la taula IV.3.A.T9 de l’annex. 

D’altra banda, a més d’analitzar el nombre de persones que es formen, també cal tenir en compte el 

professorat, un dels agents clau de la formació. A continuació s’analitzen les dades disponibles del pro-

fessorat dels ensenyaments de règim general, atès que són els que concentren el principal gruix de la 

població catalana que s’ha format durant el curs 2017-2018 (el 72,8%). 

El curs 2017-2018 hi ha 4.167 docents més. 

El curs 2017-2018 el professorat incrementa significativament: el 3,8%, que suposa 4.167 docents més. 

Aquest creixement és més intens en els centres públics que els privats (4,6% vs. 2,1%, tal com es cons-

tata a la taula IV.3.A.T5 de l’annex). Per nivells d’estudis, el professorat de la secundària és el que més 

 
65 Llei 10/2015, de 19 de juny. DOGC núm. 6899, de 10.06.2015.  
66 Acord de Govern GOV/153/2018, de 20 de desembre. DOGC núm. 7775, de 27.12.2018. 

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=696840&language=ca_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7775/1717995.pdf
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creix (el 5%),67 seguit del d’educació especial (4,5%) i el de primària i segon cicle d’infantil (3,3%). Vegeu 

també la taula IV.3.A.T10 de l’annex. 

Atès que aquest increment és més intens que el de l’alumnat, la ràtio d’alumnat per professorat davalla 

en tots els nivells (taula IV.3.A.T10 de l’annex), si bé la ràtio alumnat per grup s’incrementa en alguns 

nivells, com ara l’FP, i davalla en altres (vegeu el gràfic IV.3.A.G5 de l’annex). Un curs més, es mantenen 

les diferències en funció del nivell educatiu i la titularitat del centre (vegeu el gràfic IV.3.A.G6 de l’annex).  

3.2. EL FINANÇAMENT DE L’EDUCACIÓ 

Les obligacions reconegudes del Programa d’educació l’any 2018 van créixer el 3,6% respecte del 2017. 

El pressupost de la Generalitat de Catalunya de l’any 2017 es va prorrogar per a l’any 2018. Per tant, la 

despesa del Programa d’educació a analitzar és la corresponent a les obligacions reconegudes. Aquesta 

despesa va ser de 6.023,6 milions d’euros i va créixer el 3,6% respecte de l’any 2017. Se situa un 6% 

per sobre de l’import del pressupost prorrogat. 

TAULA IV.3.T 3 Despesa pública en educació de la Generalitat de Catalunya, 2015-2018 

  2015 2016 2017 2018 2017-2018 

Programa Educació 5.234,8 5.234,8 5.684,1 5.684,1 0,0 

Educació / PIB (%) 2,43 2,33 2,42 2,33 -0,09 

Educació general 1,98 1,90 1,95 1,88 -0,07 

Educació universitària 0,38 0,37 0,36 0,34 -0,01 

Resta 0,06 0,06 0,12 0,11 0,00 

Educació / Sector públic (%) 14,2 14,2 14,9 14,9 0,00 

Educació / Població 705,0 702,8 758,3 753,5 -0,6 

  2015 2016 2017 2018 2017-2018 

Obligacions reconegudes 5.403,5 5.568,9 5.812,6  6.023,6 3,6 

Obligacions reconegudes / Programa Educació (%) 103,2 106,4 102,3  106,0 3,7 

Unitats: milions d’euros, percentatges i euros. 

Font: elaboració pròpia a partir dels pressupostos de la Generalitat i de l’Idescat. 

L’any 2017 la despesa pública en educació sobre el PIB és el 3,56%, dada que davalla any rere any des 

del 2010. 

El Departament d’Educació de la Generalitat publica el percentatge de la despesa pública en educació 

de totes les administracions a Catalunya sobre el PIB. La darrera dada és de l’any 2017 i és del 3,56%. 

Comprovem, en el gràfic següent, que hi ha una tendència continuada a la baixa d’aquesta xifra des de 

l’any 2010, any en què representava el 4,30% del PIB. En el gràfic també comprovem que la despesa 

pública en educació sobre el PIB de Catalunya està per sota de la corresponent al conjunt d’Espanya per 

 
67 Cal tenir en compte que per al curs 2018-2019 s’han implantat mesures extraordinàries per fer front a la necessitat de professorat de 

secundària en determinades especialitats (llengua catalana, llengua castellana i matemàtiques). Així, s’ha previst que el personal funcionari de 

carrera del cos de mestres de primària pugui impartir classes d’aquestes especialitats a primer i segon d’ESO (Resolució ENS/862/2018, de 

25 d’abril. DOGC núm. 7612, de 04.05.2018), i s’ha obert la bossa del professorat interí per a aquestes especialitats a persones amb la titulació 

de l’especialitat i que estiguin cursant el títol oficial de màster en formació del professorat o la certificació que acrediti la formació pedagògica i 

didàctica equivalent i a les persones que manifestin el seu compromís d'obtenir aquestes titulacions abans de l'inici del curs 2021-2022 (Reso-

lució ENS/763/2018, de 12 d’abril. DOCG núm. 7603, de 20.04.2018). 

 

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=816213&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=816213&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=815224&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=815224&language=ca_ES
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a tot el període considerat 2008-2017; i per sota de la corresponent a la UE-28, per als anys en què 

disposem de dades.  

El Departament d’Educació també ha publicat l’evolució de l’import absolut de la despesa pública en 

educació per components de despesa per al període 2000-2017.68 La despesa pública total per a l’any 

2017 és de 7.979,1 milions d’euros, amb caràcter provisional, i la seva desagregació per components 

es pot veure al gràfic IV.3.A.G7 de l’annex. 

GRÀFIC IV.3.G3  Despesa pública en educació sobre el PIB. Catalunya, Espanya i UE-28, 2008-2017 
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Unitats: percentatge del PIB. 

Nota del Departament d’Educació: s’inclou la despesa en educació dels departaments de la Generalitat amb competències educatives, la des-

pesa de les universitats públiques, la despesa dels organismes de la Generalitat amb tasques educatives, la despesa en educació de l’Adminis-

tració local, la despesa en educació de l’Administració central a Catalunya i la despesa no distribuïda per l’Administració (que es correspon a la 

despesa pública en pensions del personal docent integrat en el règim de classes passives). No s’inclouen els capítols financers. 

Font: Departament d’Educació, Ministeri d’Educació i Formació Professional i Eurostat. 

La despesa privada en educació davalla el 0,6% respecte de l’any 2016. 

Quant a la despesa privada en educació, disminueix el 0,6% respecte de l’any 2016 i se situa en 1.646 

milions d’euros l’any 2017. El seu pes en relació amb la despesa pública total en educació, el total de la 

despesa privada i el PIB fa tres anys seguits que disminueix. Respecte de la despesa pública total en 

educació representa el 20,6% l’any 2017. Vegeu la taula IV.3.A.T12 de l’annex. 

El següent punt a tractar és la despesa pública en educació no universitària (pressupost liquidat) de la 

Generalitat de Catalunya. La despesa de la Generalitat de Catalunya en educació no universitària creix 

el 5% l’any 2017 i se situa en 4.965,4 milions d’euros. L’augment de la despesa en termes absoluts és 

de 236,1 milions d’euros. Les activitats d’ensenyament representen la part principal d’aquesta despesa 

amb 4.392,6 milions d’euros mentre que les activitats annexes i les beques representen la resta del 

pressupost amb 495,1 i 77,7 milions d’euros, respectivament.  

Les activitats d’ensenyament amb més recursos són l’educació infantil de segon cicle més primària i 

l’educació secundària. Ambdues activitats signifiquen el 94,3% del total d’aquest apartat i augmenten la 

seva despesa en 94,7 i 88,9 milions d’euros, respectivament. En termes relatius, el creixement més 

 
68 Despesa pública total en educació. Generalitat de Catalunya, Departament d’Educació. Consulta a http://ensenyament.gencat.cat/ca/depar-

tament/estadistiques/despesa/indicadors/despesa-publica-total-educacio/. 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/despesa/indicadors/despesa-publica-total-educacio/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/despesa/indicadors/despesa-publica-total-educacio/
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important de recursos s’ha donat als ensenyaments de règim especial. L’única activitat que ha reduït la 

seva dotació són els programes de formació i inserció. 

Pel que fa a les activitats annexes, aquestes han augmentat la seva despesa en 27,8 milions d’euros i 

l’única partida que ha disminuït la seva dotació ha estat la de transport. Per la seva banda, les beques 

han crescut el 4% i han augmentat la seva despesa en 3 milions d’euros. Vegeu la taula IV.3.A.T13 i el 

gràfic IV.3.A.G8 de l’annex. 

Si ens fixem en la despesa de la Generalitat en educació no universitària per capítols, constatem que el 

més important és el de personal, amb 3.162,5 milions, seguit dels concerts amb 1.153,1 milions d’euros. 

Ambdós representen el 86,9% de la despesa total. El capítol de personal està concentrat en les activitats 

d’ensenyament i creix el 5,4% mentre que el de concerts creix el 3,2%. Vegeu la taula IV.3.A.T14 de 

l’annex. 

Atenint-nos a la despesa de la Generalitat de Catalunya per tipus de centres observem que la correspo-

nent als centres públics augmenta la seva participació en el total del 75,8% al 76,2% mentre que la dels 

centres privats disminueix del 24,2% al 23,8% entre els anys 2016 i 2017. Vegeu la taula IV.3.A.T15 de 

l’annex. 

En general, la despesa de la Generalitat per alumne creix, tant en els centres públics com privats. 

L’evolució 2015-2017 de la despesa de la Generalitat de Catalunya en educació no universitària per 

alumne/a per nivell d’estudis i tipus de centre s’exposa en el gràfic següent. Hi podem constatar els 

següents resultats: 

▪ La despesa total per alumne creix en el període considerat en passar de 3.456 euros l’any 2015, a 

3.545 euros l’any 2016 i a 3.704 euros l’any 2017. Aquest resultat es reprodueix en tots els nivells 

d’estudis analitzats excepte en l’educació infantil de primer cicle dels centres públics, que disminueix 

l’any 2017, i en l’educació infantil de primer cicle dels centres privats, que disminueix els anys 2016 

i 2017. 

▪ La despesa per alumne dels centres públics és superior a la dels centres privats per a tots els anys 

considerats. La primera se situa en 3.950 euros l’any 2017 i la segona, en 3.089 euros. Aquest 

resultat es dona a tots els ensenyaments considerats excepte en l’educació especial. 

▪ La despesa per alumne més elevada es dona a l’educació especial. En els centres públics, aquesta 

arriba a 12.455 euros l’any 2017 mentre que en els centres privats, als 15.454 euros. 
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GRÀFIC IV.3.G4  Evolució de la despesa pública en educació no universitària per alumne/a feta per la Generalitat 

de Catalunya per nivell d’estudis i tipus de centre. Catalunya, 2015-2017 
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Unitats: euros per alumne/a. 

(1) La despesa per alumne/a es calcula sobre la mitjana ponderada de dues terceres parts dels alumnes del curs precedent més una tercera 

part dels alumnes del curs corrent per a cada exercici. 

(2) La despesa per alumne/a de l’ensenyament secundari inclou els cicles formatius de grau superior (CFGS). 

(3) No disposem de les dades corresponents a la distribució dels alumnes d’infantil primer cicle en centres públics de la Generalitat i dels 

ajuntaments per al curs 2016-2017. Hem aplicat la mateixa distribució del curs 2015-2016. 

(4) La despesa per alumne/a dels centres públics d’infantil primer cicle correspon als centres de titularitat de la Generalitat de Catalunya. 

(5) S'han aplicat factors de conversió d'alumnes matriculats a alumnes a temps complet a tots els ensenyaments analitzats a excepció de 

batxillerat i cicles formatius. 

Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Educació. 

El Departament d’Educació també informa de la despesa pública total per alumne a temps complet en 

educació no universitària. Els resultats d’aquest càlcul es representen en el gràfic següent. Són resultats 

que estan en línia amb els que hem obtingut a partir de la despesa per alumne de la Generalitat de 

Catalunya que acabem de comentar. 
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GRÀFIC IV.3.G5  Despesa pública per alumne a temps complet en educació no universitària. Catalunya, 2014-

2017 
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Unitats: euros. 

(p) Dades provisionals. 

Font: Departament d’Educació. 

A continuació passem a comentar la despesa en educació universitària. Les transferències de la Gene-

ralitat de Catalunya a les universitats públiques catalanes van augmentar el 0,6% entre els anys 2017 i 

2018 en passar de 792,1 milions d’euros a 797,3 milions d’euros. Vegeu la taula IV.3.A.T16 a l’annex. 

Quant al pressupost liquidat de les universitats públiques 2017, comprovem que els ingressos disminu-

eixen el 0,5% i se situen en 1.480,1 milions d’euros mentre que les despeses augmenten l’1,2% i se 

situen en 1.452,8 milions d’euros. El romanent és positiu amb 27,3 milions d’euros, però disminueix 

respecte de l’any 2016 en 23,7 milions d’euros. Vegeu la taula IV.3.A.T17 a l’annex. 

En el capítol d’ingressos, les transferències corrents són la partida principal, amb 854,4 milions d’euros, 

seguida de les taxes, amb 450,7 milions d’euros. Ambdues representen el 81,1% del total. Les primeres 

augmenten 21,5 milions d’euros respecte de l’any 2016 i les segones perden 8,6 milions d’euros. La 

partida que redueix més el seu pressupost és la de passius financers, amb 21,2 milions d’euros, que 

s’ha d’interpretar com una reducció de la generació de deute. En el capítol de despeses, el personal, 

amb 974,4 milions d’euros, i els béns i serveis, amb 220,6 milions d’euros, són les partides amb més 

dotació. Ambdues partides representen el 82,2% del total. La primera augmenta en 18,2 milions d’euros 

el seu pressupost respecte de l’any 2016, però la segona perd 2,9 milions d’euros. 

Entre l’any 2016 i el 2017 creix el 0,5% la despesa total per alumne/a a temps complet de les universi-

tats públiques catalanes. 

La despesa total per alumne/a a temps complet de les universitats públiques catalanes ha crescut el 

0,5% l’any 2017 en passar d’11.291 a 11.345 euros. L’evolució de la despesa total per alumne/a a 

temps complet per cada universitat pública es pot apreciar a la taula següent. La UPC i la UPF han tingut 

una evolució diferent de la mitjana a causa d’un creixement superior del nombre d’alumnes. Junt amb la 

UB, aquestes tres universitats són les úniques de caràcter públic que han tingut un creixement positiu 

dels alumnes, però, en el cas de la UdL, la despesa ha estat més elevada. La UB ha estat l’única que ha 

disminuït la seva despesa total. Vegeu també la taula IV.3.A.T18 a l’annex. 
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TAULA IV.3.T 4  Despesa total per alumne/a a temps complet de les universitats públiques catalanes, 

2015-2017 

  2015 2016 2017 2016-2017 

Total universitats públiques 11.666 11.291 11.345 0,5 

UPC 17.878 15.721 15.047 -4,3 

UPF 12.593 12.404 12.357 -0,4 

UAB 11.560 11.514 11.794 2,4 

UdL 10.566 10.475 10.555 0,8 

UB 10.104 9.944 9.968 0,2 

URV 9.440 9.349 9.699 3,7 

UdG 9.076 9.343 9.501 1,7 

Unitats: euros i percentatges. 

Nota: la despesa per alumne/a es calcula sobre la mitjana ponderada de dues tercers parts dels alumnes del curs precedent més una tercera 

part dels alumnes del curs corrent per a cada exercici comptable. 

Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Coneixement. 

Pel que fa a la política de beques, ajuts i dotacions a l’educació, cal destacar la publicació per part del 

Departament d’Educació d’aquesta informació al portal web del Departament,69 fet que millora la trans-

parència, el coneixement i la difusió d’aquestes dades. Es refereixen a les beques i ajuts a l'estudi per 

als alumnes d'ensenyaments no universitaris, que convoca el Ministeri d'Educació i Formació Professio-

nal i gestiona el Departament d'Educació en virtut del conveni de col·laboració que se signa anualment 

mentrestant no es faci efectiu el traspàs de competències reconegut pel Tribunal Constitucional (TC) i 

explicat en edicions anteriors d’aquesta Memòria. 

El curs 2016-2017 els ajuts al menjador s’incrementen de manera significativa. 

La darrera informació disponible (curs 2016-2017) relativa a l’ensenyament obligatori, infantil i educació 

especial incorpora per primer cop les dades dels ajuts del menjador, del transport escolar i de l'ensenya-

ment de primer cicle d'educació infantil, fet que comporta un trencament de la sèrie i n’impedeix la com-

paració amb els anys anteriors (taula IV.3.A.T19 de l’annex). Malgrat això, sense desagregar per nivell 

educatiu, es constata com els ajuts a l’alumnat amb necessitats educatives de suport educatiu davallen 

respecte del curs anterior, mentre que els ajuts al menjador creixen de manera significativa (el 14,3% 

l’import i el 10,2% el nombre de persones beneficiàries). Vegeu les taules IV.3.A.T20 i IV.3.A.T21 de l’an-

nex. 

Les beques i ajuts en l’ensenyament secundari postobligatori continuen creixent, fet que comporta una 

millora de la taxa de cobertura. 

En canvi, les beques i ajuts en l’ensenyament secundari postobligatori mantenen la tendència creixent 

dels darrers cursos, tal com reflecteix el primer dels gràfics següents, fet que es tradueix en una millora 

de la taxa de cobertura (vegeu el darrer gràfic). La distribució de les persones beneficiàries per sexe és 

diferent per nivell educatiu (tercer gràfic): hi ha més noies amb beca a l’educació secundària postobliga-

tòria que nois, tot i que les noies només són majoria entre els matriculats en el batxillerat i tenen un 

menor pes que els nois en els CFGM i els CFGS (vegeu la taula IV.3.A.T22 de l’annex). 

 
69 Consulta a: http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/beques-ajuts/. 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/beques-ajuts/
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GRÀFIC IV.3.G6  Beques i ajuts a l'estudi en ensenyaments no universitaris. Catalunya, diferents cursos 

 

Evolució en els ensenyaments postobligatoris no uni-

versitaris. Cursos 2012-2013 a 2016-2017 

 
Unitats: nombres absoluts i imports en milers d'euros. 

Font: elaboració pròpia a partir del Departament d'Educació. 

Distribució interna de les beques i ajuts en els ense-

nyaments de secundària postobligatòria no universi-

tària, curs 2016-2017 

Unitats: nombres absoluts i imports en milers d'euros. 

Font: elaboració pròpia a partir del Departament d'Educació. 

Evolució de les persones beneficiàries per tipus d’ense-

nyament i sexe. Cursos 2012-2013 a 2016-2017 

Unitats: percentatges. 

(1) El curs 2016-2017 hi ha un trencament de sèrie de les dades.  

Font: elaboració pròpia a partir del Departament d'Educació. 

Taxa de cobertura. Cursos 2012-2013 i 2016-2017 

 
Unitats: percentatges. 

(1) El curs 2016-2017 hi ha un trencament de sèrie de les dades 

que n'impedeix la comparativa amb els cursos anteriors. 

Font: elaboració pròpia a partir del Departament d'Educació. 
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Els gràfics IV.3.A.G9 i IV.3.A.G10 de l’annex detallen l’evolució de les beques i ajuts en els ERG i en els 

ERE (respectivament). Les dades dels ERG mantenen una tendència creixent els darrers cursos, així com 

els ajuts a les escoles oficials d’idiomes i ensenyaments d’esports, mentre que pràcticament no s’han 

atorgat ajuts a l’alumnat dels ensenyaments d’art i disseny. 

L’alumnat dels CFGS rep la proporció més alta de l’import atorgat en beques i ajuts. 

Pel que fa als ERG de secundària postobligatòria, cal destacar que la beca compensatòria concentra la 

meitat de l’import atorgat 2016-2017 (el 51,6%), si bé suposa un 20,8% de les beques atorgades (vegeu 

la taula IV.3.A.T23 de l’annex). L’ajut de quantia variable concentra el 34,2% de l’import i el 46,7% de les 

beques, mentre que la beca bàsica suposa el 9% de l’import i el 27,3% de les beques. Per a aquest curs, 

l’alumnat dels CFGS rep la proporció més alta de l’import atorgat en beques i ajuts (el 37,2%), seguit de 

l’alumnat de batxillerat (33,1%), de CFGM (28,0%) i per últim, el d’FP bàsica (1,7%).  

El curs 2016-2017 es manté el nombre de beques i ajuts a estudiants universitaris finançats pel Ministeri 

d’Educació i Formació Professional, si bé l’import atorgat davalla el 3,8% respecte del curs anterior. Les 
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beques per transport i el complement d’Erasmus són els que davallen de manera més intensa (el 19% i 

el 30,8% respectivament), mentre que la beca de transport i les bonificacions de preus públics per a 

famílies amb tres fills creixen (3,8% i 17,2%, respectivament). Vegeu la taula IV.3.A.T24 de l’annex. 

De nou, creix la mobilitat estudiantil. 

Un curs més, creix la mobilitat estudiantil, tant pel que fa als estudiants que venen a fer una estada a 

una universitat catalana (que creixen el 5,2%) com els estudiants d’aquí que marxen a altres universitats 

(i que creixen el 5,8%). Igual també que els cursos anteriors, les noies tenen més tendència a fer aques-

tes estades que els nois (en ambdós circumstàncies tenen un pes al voltant del 60%). D’altra banda, cal 

destacar que gairebé nou de cada deu estudiants que marxen a una universitat fora de Catalunya cursen 

estudis de grau (el 88% el curs 2017-2018), corresponent el 12% restant al pes dels estudiants de màs-

ter i doctorat. Vegeu el gràfic IV.3.G11 de l’annex. 

A banda dels condicionants econòmics, la mobilitat estudiantil pot veure’s afectada per les dificultats de 

reconeixement dels aprenentatges adquirits a l’estranger. Per superar aquest obstacle, el Consell ha 

aprovat una recomanació per tal que els estats membres implementin de manera gradual, fins al 2025, 

mecanismes per garantir el reconeixement automàtic mutu dels aprenentatges en educació superior re-

alitzats a l’estranger.70 Igualment, recomana avançar en el reconeixement dels ensenyaments de secun-

dària postobligatòria que donen accés a l’educació superior.  

3.3. ELS RESULTATS DEL SISTEMA D’EDUCACIÓ, FORMACIÓ I QUALIFICACIÓ PROFESSIO-

NAL 

En general, milloren els resultats però hi ha algun senyal d’alerta: la taxa d’abandonament escolar pre-

matur s’estanca i creix amb les dades provisionals de l’any 2019. 

L’anàlisi dels resultats del sistema s’ha de fer en un context caracteritzat per l’augment sostingut de les 

persones que es formen i dos anys d’increment del pressupost públic en educació precedits de diversos 

anys de davallades significatives. Cal tenir en compte, però, que aquests indicadors no depenen de ma-

nera directa i única de la despesa pública, així com que la informació disponible és parcial, és a dir, 

centrada en l’àmbit de cada indicador. Amb tot, s’aprecia una tendència general de millora dels resultats, 

amb algun senyal d’alerta: la taxa d’abandonament escolar prematur s’estanca i creix amb les dades 

provisionals de l’any 2019. Igualment, cal destacar el biaix per sexe dels indicadors analitzats. 

Es manté l’evolució positiva dels indicadors de rendiment i assoliment dels darrers cursos, sobretot en 

l’educació postobligatòria i universitària, mentre que en l’educació obligatòria la lectura dels indicadors 

no és unívoca. Així, mentre que el curs 2017-2018 la taxa de repetició a sisè de primària és la mateixa 

que el curs anterior (i fins i tot davalla una dècima en el sector públic), la taxa d’idoneïtat davalla més de 

mig punt percentual, en passar de 94,6% a 93,0%. Vegeu el gràfic IV.3.A.G12 de l’annex. 

El curs 2017-2018 el 10% de l’alumnat d’educació infantil i de primària dels centres públics rep algun 

tipus de suport a l’aprenentatge personalitzat, un percentatge que decreix any rere any i que el curs 

2018-2019 ha estat del 7,6%. Les mesures de suport per adquirir el procés de lectura i escriptura d’una 

banda, i les d’assoliment d’habilitats matemàtiques per l’altra, concentren la pràctica totalitat de les 

mesures aplicades (el 49,3% i el 42,4% respectivament), mentre que l’atenció singularitzada a altes ca-

pacitats ha rebut molta menys atenció i les mesures dirigides a adquirir hàbits de treball, d’organització 

i estudi s’han deixat d’aplicar. Vegeu la taula IV.3.A.T25 de l’annex. 

 
70 Recomanació del Consell, de 26 de novembre de 2018, relativa a la promoció del reconeixement mutu automàtic de les qualificacions 

d’educació superior i d’educació secundària postobligatòria, i dels resultats dels períodes d’aprenentatge a l’estranger. DOUE C 444, de 

10.12.2018. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.444.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2018:444:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.444.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2018:444:TOC
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A 4t d’ESO creix la taxa de graduació, la d’idoneïtat i la de repetició. 

A quart d’ESO, tot i créixer la taxa d’idoneïtat i la de graduació, augmenta també la taxa de repetició, fet 

que pot afectar negativament la taxa de graduació, atès que la repetició de curs té efectes en els resultats 

de l’alumnat.71 Amb tot, cal destacar que la taxa de graduació passa del 86,7% al 87,6% el curs 2016-

2017, consolidant el compliment de l’objectiu previst per a l’any 2018 al Pla per a la reducció del fracàs 

escolar a Catalunya 2012-2018, que establia assolir el 85% (calculada sobre l’alumnat matriculat). Ve-

geu la taula IV.3.A.T26 de l’annex. 

Tanmateix, aquesta millora de la taxa de graduació no es reprodueix en tot l’alumnat segons la seva 

nacionalitat. Així, tal com mostra el gràfic IV.3.A.G13 de l’annex, la taxa millora per l’alumnat de la resta 

de la UE, pel procedent del Magrib, la resta d’Àfrica i de Nord Amèrica, però davalla per l’alumnat de 

nacionalitat espanyola (una dècima), pel de la resta d’Europa (no UE), Centre i Sud Amèrica i Àsia i Oce-

ania.72  

En els PFI l’evolució dels indicadors de rendiment és positiva. Així, creix la taxa d’aprovats i la taxa de 

retorn al sistema educatiu, però encara no s’assoleixen els valors del curs 2011-2012, a partir dels quals 

es disposa de dades (vegeu la taula IV.3.A.T27 de l’annex). En l’educació postobligatòria no universitària 

la millora és evident: davalla lleugerament la taxa de repetició a batxillerat i creix la de graduació, en 

passar de 80,4% a 83,1%. Igualment, el nombre de titulats en FP s’incrementa, tant en els CFGM com 

en els CFGS (el 4,6% i el 9,0%, respectivament). Vegeu els gràfics IV.3.A.G14 i IV.3.A.G15 de l’annex. 

La taxa de rendiment en els graus universitaris millora dues dècimes, si bé és menor que la dels màsters 

universitaris oficials (83,6% vs. 93,5%). Malgrat ser tan elevada, la taxa de rendiment dels màsters porta 

tres cursos decreixent. Vegeu el gràfic IV.3.A.G16 de l’annex. 

Un altre indicador que reflecteix la millora dels resultats és la taxa d’escolarització en edats d’escolarit-

zació no obligatòria, en concret per al grup de 16 a 17 anys. Tal com mostra el gràfic IV.3.A.G17 de 

l’annex, després d’una lleu davallada, el curs 2017-2018 torna a augmentar i se situa en el 91,1%, sent 

el segon valor més alt de la sèrie analitzada, just a continuació del màxim registrat el curs 2012-2013. 

Es manté l’estancament en els resultats de les proves sobre l’assoliment de competències bàsiques. 

En l’anàlisi dels resultats del sistema cal tenir en compte també, des d’una perspectiva més qualitativa, 

l’avaluació de l’assoliment de les competències bàsiques, tant en finalitzar l’educació primària com en 

acabar l’ESO. Igual que l’any anterior, els resultats presenten diferències en funció del curs i de la com-

petència.73 Així, a sisè de primària, la puntuació mitjana en llengua catalana, anglesa i francesa davalla, 

mentre que creix en llengua castellana i en matemàtiques. Cal destacar que enguany, en compliment del 

pla STEMcat,74 s’ha avaluat una nova competència, “medi natural”, relacionada amb l’àmbit cientifico-

tecnològic. En canvi, a 4t d’ESO la puntuació mitjana en llengua castellana també s’incrementa respecte 

del curs anterior, així com en llengua catalana i en la competència cientificotècnica. La puntuació mitjana 

davalla en llengua anglesa i matemàtiques.75 Vegeu el gràfic IV.3.A.G18 de l’annex. 

 
71 L’avaluació de les competències bàsiques que cada any coordina el Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu permet constatar que 

la variable repetició de curs és una de les que incideix més en els resultats de l’alumnat. En aquest sentit, la repetició és un dels factors que 

pot accelerar l’abandonament escolar. Tarabini, A.. L’escola no és per a tu. Informes breus, 65. Barcelona: Fundació Jaume Bofill, 2017, p. 26. 
72 La taxa comentada en aquest gràfic es calcula sobre l’alumnat avaluat, no sobre el matriculat com la resta de taules o gràfics. 
73 Per a un major detall dels resultats de les proves i de l’anàlisi que se’n deriva, vegeu: Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu. 

L’avaluació a sisè de primària 2018. Quaderns d’avaluació, 41. Barcelona: Departament d’Educació, el Consell, 2018. 

Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu. L’avaluació de quart d’ESO 2018. Quaderns d’avaluació, 40. Barcelona: Departament d’Edu-

cació, el Consell, 2018. 
74 L’objectiu del pla és afavorir el desenvolupament de les competències transversals i les pròpies relacionades amb els aprenentatges dels 

àmbits cientificotecnològic  i matemàtic de l’alumnat preuniversitari. Va ser aprovat per l’Acord de Govern 19/2017, de 28 de febrer. 
75 Amb la finalitat d’aplicar un model d’avaluació coherent amb el currículum per competències bàsiques, enguany s’ha aprovat un nou model 

d’avaluació qualitativa a l’ESO, que suposa, entre altres novetats, la substitució de les qualificacions quantitatives per les qualitatives (com ja 

https://www.fbofill.cat/sites/default/files/IB_65_abandonamentescolar_WEB.pdf
http://csda.gencat.cat/web/.content/home/consell_superior_d_avalua/pdf_i_altres/static_file/quaderns41.pdf
http://csda.gencat.cat/web/.content/home/consell_superior_d_avalua/pdf_i_altres/static_file/quaderns40.pdf
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D’altra banda, els resultats confirmen de nou les conclusions ja constatades en les avaluacions anteriors: 

que les variables que més influeixen en els resultats són la repetició i el nivell de complexitat del centre 

i que el sistema educatiu proporciona un coneixement equiparable de les dues llengües oficials. Cal tenir 

en compte que el Tribunal Constitucional ha avalat el model lingüístic del sistema educatiu català, en 

anul·lar d’una banda les previsions de la Llei orgànica d’educació (introduïdes l’any 2013 per la LOMQE) 

sobre l’escolarització en llengua castellana76 i de l’altra, en no anul·lar el model lingüístic previst per la 

Llei d’educació de Catalunya (LEC).77 

Els resultats de l’avaluació de les competències bàsiques mostren també com la variabilitat en els resul-

tats és més alta dins dels centres educatius que entre els centres educatius, fet que es pot llegir com un 

indicador d’equitat del sistema. Malgrat això, el sistema no està exempt d’incloure diferències en termes 

d’equitat pel que fa a la trajectòria educativa de l’alumnat més desafavorit.78 Aquesta manca d’equitat 

té lloc també a l’ensenyament universitari.79 

A principis del 2019 s’ha aprovat el Pacte contra la segregació escolar a Catalunya. 

Part d’aquestes diferències troben el seu origen en la segregació escolar, un problema estructural del 

nostre sistema. Al llarg de l’any 2018 s’ha treballat per elaborar un pacte per afrontar-lo, que ha estat 

aprovat el març de 2019. El “Pacte contra la segregació escolar a Catalunya, un compromís per a l’èxit 

educatiu”80 ha estat impulsat pel Síndic de Greuges, amb la col·laboració del Departament d’Educació i 

s’hi ha adherit la majoria d’agents de la comunitat educativa i representants polítics i institucionals, entre 

els quals hi ha més de 25 entitats de l'àmbit educatiu i molts ajuntaments de més de 10.000 habitants. 

El Pacte preveu 30 actuacions i 189 mesures concretes en nou àmbits que impliquen un augment del 

pressupost d’educació coherent amb els objectius de la LEC: destinar a educació el 6% del PIB de Cata-

lunya. L’aprovació del Pacte és coherent amb la Recomanació del Consell de promoure l’educació inclu-

siva i de qualitat per a tot l’alumnat,81 sobretot el d’origen immigrat, el que viu en un context econòmic 

desafavorit i el que té alguna discapacitat. 

La distribució dels resultats de l’avaluació de les competències bàsiques per nivells d’assoliment mostra 

que els objectius del Pla per a la reducció del fracàs escolar a Catalunya 2012-2018 gairebé s’han assolit 

a 6è de primària, on el percentatge d’alumnat que no ha assolit les competències és inferior al 15% o 

 
es fa a la primària) i l’avaluació d’àmbits transversals, com ara les competències digitals i de l’àmbit personal i social. Ordre ENS/108/2018, 

de 4 de juliol. DOGC núm. 7659, de 09.07.2018. 
76 L’STC 14/2018, de 20 de febrer (BOE núm. 72, de 23.03.2018) anul·la la previsió de la disposició addicional 38a de la LOE (en la redacció 

donada per la LOMQE) que reconeixia el dret dels pares, mares o tutors legals a què els seus fills o tutelats siguin escolaritzats en castellà i 

l’obligació de la comunitat autònoma d’assumir les despeses d’escolarització en centres privats amb oferta educativa en castellà quan aquesta 

escolarització no sigui possible en centres sostinguts amb fons públics. D’altra banda, al llarg de l’any 2018 el TC ha emès diferents sentències 

sobre la constitucionalitat de la LOMQE, entre les quals destaca l’STC 31/2018, de 10 d’abril (BOE núm. 124, de 22.05.2018), que avala 

diferents aspectes, com ara l’educació diferenciada per sexe, l’ensenyament de la religió i la participació de les famílies i l’alumnat en decisions 

relatives als itineraris educatius. 
77 L’STC 51/2019, d’11 d’abril (BOE núm. 116, de 15.05.2019) resol el recurs d’inconstitucionalitat presentat pel Partit Popular i anul·la una 

sèrie de preceptes en considerar que regulen matèries que són competència estatal (com ara determinades característiques de l’educació 

primària, l’ESO i el batxillerat, així com l’estructura dels cossos docents). El TC considera constitucionals els preceptes impugnats relatius al 

model lingüístic (com el suport lingüístic especial per a alumnes nouvinguts o l’oferta educativa en català), però no es pronuncia sobre l’article 

que estableix que el català és la llengua vehicular normalment emprada en el sistema educatiu (art. 11) perquè no es va recórrer. 
78 Albaigés, B. i Pedró, F. (dir.). L’estat de l’educació a Catalunya: anuari 2016. Barcelona: Fundació Jaume Bofill, 2017. Consulta a 

http://www.fbofill.cat/publicacions/lestat-de-leducacio-catalunya-anuari-2016. 
79 Així, el recent informe Via Universitària II conclou, a partir de més de 40.000 enquestes a estudiants universitaris, que l’educació universitària 

té dèficits importants en termes d’equitat, determinats sobretot pel nivell socioeconòmic de l’alumnat (determinat a la vegada per la titulació 

dels pares i la seva ocupació). Aquesta manca d’equitat es projecta en l’accés a la universitat, la titulació cursada, les interrupcions que puguin 

tenir les trajectòries dels estudiants, el finançament dels estudis i la dedicació dels estudiants a aquests estudis. Per a més informació vegeu: 

Ariño A., Llopis, R., Martínez, M. et al. Via universitària: accés, condicions d’aprenentatge, expectatives i retorn dels estudis universitaris (2017-

2019): resultats principals, conclusions i propostes. Castelló de la Plana: Xarxa Vives d’Universitats, Universitat Jaume I, 2019. Consulta a 

https://www3.vives.org/publicacions/arxius/viauni-pu4.pdf. 
80 Pacte contra la segregació escolar a Catalunya: un compromís per a l’èxit educatiu. Barcelona: Síndic de Greuges, 2019. Consulta a 

http://www.sindic.cat/site/unitFiles/6058/Pacte%20segregacio%20escolar%202018_definitiu.pdf. 
81 Recomanació del Consell, de 22 de maig de 2018, relativa a la promoció dels valors comuns, l'educació inclusiva i la dimensió europea de 

l'ensenyament. DOUE C 195, de 07.06.2018. 

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=822247&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=822247&language=ca_ES
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/23/pdfs/BOE-A-2018-4146.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/22/pdfs/BOE-A-2018-6823.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/15/pdfs/BOE-A-2019-7271.pdf
http://www.fbofill.cat/publicacions/lestat-de-leducacio-catalunya-anuari-2016
https://www3.vives.org/publicacions/arxius/viauni-pu4.pdf
http://www.sindic.cat/site/unitFiles/6058/Pacte%20segregacio%20escolar%202018_definitiu.pdf
http://ctesc.gencat.cat/scripts/recull_cont.asp?id=5897
http://ctesc.gencat.cat/scripts/recull_cont.asp?id=5897
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pròxim i en totes les competències el percentatge d’alumnes en el nivell alt d’assoliment supera el 15% 

(vegeu el gràfic IV.3.A.G19 de l’annex).  

En canvi, a 4t d’ESO, mentre el percentatge d’alumnes en el nivell més baix d’assoliment de les compe-

tències és inferior al 15% en totes les competències excepte en llengua alemanya i en la competència 

cientificotècnica (en aquest darrer cas és del 15,2%), en el nivell més alt se supera el 15%, però només 

s’assoleix el 30% en llengua francesa i matemàtiques (vegeu el gràfic IV.3.A.G20 de l’annex). Cal tenir en 

compte que el Pla per a la reducció del fracàs escolar a Catalunya 2012-2018 fixa aquest objectiu en el 

15%, si bé els documents més recents del Departament d’Educació i del Consell Superior d’Avaluació del 

Sistema Educatiu l’eleven al 30%. 

Un altre grup d’indicadors que proporciona informació sobre els resultats del sistema són els que respo-

nen als objectius de l’Estratègia Europa 2020. La situació que reflecteixen els gràfics següents és la 

mateixa que l’any anterior: No s’assoleixen els objectius relatius a l’abandonament escolar prematur i a 

la participació de la població adulta en l’aprenentatge permanent, mentre que els relatius a l’educació 

superior i la infantil s’assoleixen a Catalunya abans del termini previst.  

La principal senyal d’alerta: s’estanca la taxa d’abandonament escolar prematur l’any 2018 i previsible-

ment s’incrementarà el 2019. 

Si bé la taxa d’abandonament escolar prematur s’estanca dos anys en el 17%, la dada provisional per a 

Catalunya de l’any 2019 apunta a un creixement de quatre dècimes, fet que trenca la tendència decrei-

xent dels darrers anys. Cal tenir en compte que tant l’estancament de l’any 2018 com l’increment del 

2019 (provisional) s’explica perquè la taxa s’incrementa en els nois, en passar del 19,6% el 2017 al 

21,5% el 2018 i al 22,1% el 2019 (vegeu la taula IV.3.A.T28 de l’annex).  

L’objectiu relatiu a la participació de la població adulta en activitats d’aprenentatge permanent, tot i no 

assolir-se en cap dels tres nivells territorials, mostra una evolució positiva, atès que creix per segon any 

consecutiu. Relacionat amb aquest indicador, cal destacar que el Consell ha aprovat una nova recoma-

nació sobre les competències clau en l’aprenentatge permanent,82 que parteix dels principis relatius a 

l’educació, la formació professional i al llarg de la vida que recull el Pilar europeu dels drets socials. La 

Recomanació integra la perspectiva de l’aprenentatge permanent, el no formal i l’informal i una visió 

integrada de les diferents competències clau, que “se solapen i entrellacen” constantment. 

Un exemple que reflecteix la importància creixent de la visió integrada de l’aprenentatge formal, no for-

mal i informal és la iniciativa Educació 360 – Educació a temps complet, impulsada per la Fundació 

Jaume Bofill, la Diputació de Barcelona i la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica, que neix 

amb el repte de proporcionar més i millors oportunitats educatives en tots els temps i espais, així com 

connectar l’educació i els aprenentatges entre el temps lectiu i no lectiu.83 

D’altra banda i retornant als indicadors europeus, cal destacar com el percentatge d’adults joves (de 30 

a 34 anys) amb estudis superiors supera a Catalunya en 3,3 punts percentuals l’objectiu per a l’any 2020 

(el 44%), més exigent que el de la resta de la UE (que està en el 40%). La dada relativa al conjunt d’Es-

panya mostra com l’objectiu general s’assoleix i s’està pròxim a assolir l’específic. 

 
82 Recomanació del Consell, de 22 de maig de 2018, relativa a les competències clau per a l’aprenentatge permanent. DOUE C 189, de 

04.06.2018. 
83 Més informació: https://www.educacio360.cat/es/. 

http://ctesc.gencat.cat/scripts/recull_cont.asp?id=5894
https://www.educacio360.cat/es/
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GRÀFIC IV.3.G7  Evolució dels principals indicadors europeus en l’àmbit de l’educació i la formació professional. 

UE, Espanya i Catalunya, 2014-2019 

Abandonament escolar prematur 

 

Població de 30 a 33 anys amb estudis superiors 

 

Participació de la població adulta (25-64 anys) en 

l’aprenentatge permanent 

 

Infants d’entre 4 anys i l’edat d’escolarització obliga-

tòria que participen en l’educació infantil 
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Unitats: percentatges.  

(1) Dades provisionals. 

Font: elaboració pròpia a partir del Departament d'Educació (dades de Catalunya i d’Espanya) i Eurostat (dades de la UE). 

Els indicadors europeus inclouen un important biaix de sexe en favor de les dones. 

Tal com ja s’ha apuntat en analitzar l’abandonament escolar prematur, aquestes dades globals inclouen 

un biaix important de sexe en favor de les dones, que s’incrementa en els tres indicadors respecte als 

quals es disposa de dades desagregades. Una de les diferències més destacades té lloc en la taxa 

d’abandonament escolar prematur a Catalunya, amb 9 punts percentuals de diferència (vegeu la taula 

IV.3.A.T25 i el gràfic IV.3.A.G21 de l’annex). La resta d’indicadors per als tres nivells territorials també 

reflecteixen aquest augment de les diferències per sexe. 

Aquest biaix es reprodueix també en altres indicadors educatius, com ara en la matrícula dels estudis 

postobligatoris i universitaris: Igual que els cursos anteriors, hi ha determinades famílies professionals 
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clarament feminitzades, mentre que en d’altres la presència de les dones és pràcticament residual.84 

D’igual manera, la distribució de l’alumnat en les modalitats de batxillerat no varia respecte als anys 

anteriors: les noies tenen més pes en les humanitats, ciències socials i el batxillerat artístic (61,2% i 72%, 

respectivament), mentre que són el 55,1% de l’alumnat que fa batxillerat. En el batxillerat cientificotècnic 

són el 46,1% de l’alumnat, una de les dades que pretén incrementar el ja citat pla STEMcat.  

Aquesta major presència de les dones en el batxillerat es manté en els ensenyaments universitaris, atès 

que són el 54,4% dels estudiants universitaris en graus i cicles i el 55,9% de les persones matriculades 

en màsters universitaris oficials. El curs 2017-2018 el pes de les dones assoleix el màxim en la sèrie 

analitzada en el batxillerat i els estudis universitaris, tal com es pot constatar a la taula IV.3.A.T21. En 

canvi, en els ensenyaments postobligatoris professionalitzadors hi ha més homes que dones, en repre-

sentar elles el 30,4% de l’alumnat dels PFI,85 el 40,2% en els CFGM i el 45,1% en els CFGS. 

Per a més informació sobre la normativa relacionada amb l’educació, la formació i la qualificació professionals 

aprovada durant l’any 2018 vegeu el Recull normatiu al web del CTESC. 

  

 
84 Vegeu els gràfics IV.3.A.G22 i IV.3.A.G23 de l’annex. En els PFI el biaix també es reprodueix (IV.3.A.G24). Cal tenir en compte, però, que en 

algunes famílies la presència de noies és més equilibrada: administració i gestió i comerç i màrqueting. En els CFGS també podem afegir 

hoteleria i turisme i química. 
85 El menor pes de les dones en els PFI en comparació amb els CFGM i els CFGS s’explica per la finalitat d’aquests programes: proporcionar als 

joves que han abandonat l’ESO i no segueixen formant-se, la possibilitat de tornar al sistema educatiu (l’FP) i, al mateix temps, l’aprenentatge 

imprescindible per accedir al mercat de treball. Atès que la taxa d’abandonament escolar prematur és més alta en nois que en noies, també la 

matrícula dels PFI mostra un pes dels nois superior al de les noies (69,6% vs. 30,4%). 

http://ctesc.gencat.cat/scripts/recull_cont.asp?id=22&cerca=si
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4. HABITATGE 

4.1. LA DEMANDA D’HABITATGE PRINCIPAL 

El nombre de llars supera els 3 milions... 

El nombre de llars creix el 0,6% l’any 2018 i se situa en 3.011.300. En termes absoluts, aquest increment 

representa 17.700 noves llars respecte de l’any 2017. Recordem que l’any 2017 aquest increment va 

ser superior i va representar 31.500 noves llars. 

... i la propietat segueix sent el règim de tinença majoritari de l’habitatge principal. 

En el gràfic de sota podem comprovar com l’any 2018 significa una continuïtat dels processos de reduc-

ció del règim de propietat i augment del lloguer que s’està donant en els darrers anys en la distribució 

del règim de tinença de l’habitatge principal. El règim de propietat segueix sent el majoritari i representa 

el 68,8% de les llars, mentre que la participació del lloguer significa el 26,5%. El restant 4,6% està repre-

sentat per la cessió gratuïta o baix preu, que també mostra una tendència creixent, almenys des de l’any 

2011.  

GRÀFIC IV.4.G 1 Evolució del nombre de llars segons el tipus de tinença de l'habitatge principal. Catalunya, 1991-

2018 

Llars per règim de tinença. Valors absoluts. Catalunya, 

1991-2018 

 
Unitats: nombre de llars. 

Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta contínua de les llars, 

INE i dels censos d’habitatge i de l’Enquesta demogràfica, Idescat. 

Llars per règim de tinença. Percentatge sobre el total. 

Catalunya, 1991-2018 

 
Unitats: percentatge respecte del total. 

Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta contínua de les llars, 

INE i dels censos d’habitatge i de l’Enquesta demogràfica, Idescat. 
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Els preus en els mercats mobiliaris continuen creixent, tot i que d’una manera més moderada. 

Els preus en els mercats immobiliaris continuen creixent durant l’any 2018 però ho fan d’una manera 

més moderada. El preu mitjà del lloguer, que l’any 2017 va créixer 8,8 punts percentuals per sobre del 

deflactor del PIB, i presentava un augment molt ràpid en els darrers dos anys, redueix aquest diferencial 

fins als 6 punts percentuals l’any 2018. Per la seva banda, el preu mitjà de compra de l’habitatge lliure 

creix 8,1 punts, una mica per sota dels 8,5 punts percentuals del 2017. 86 

 
86 En la pròxima secció comprovarem que la reducció del ritme de creixement dels preus de compra de l’habitatge lliure és deguda als habitatges 

usats. Els preus de compra dels habitatges nous lliures creixen a una taxa superior a la de l’any 2017. 
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GRÀFIC IV.4.G 2 Evolució del creixement diferencial de la renda mitjana neta per llar, del preu del lloguer d'habi-

tatges i del preu de l'habitatge lliure, respecte del deflactor del PIB. Catalunya, 2014-2018 
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Nota: l'índex del valor del preu de l'habitatge lliure s'obté a partir de l'índex de preus de l'habitatge lliure de compravendes de persones físiques 
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Font: elaboració pròpia a partir CR de l'INE, l'Enquesta contínua de llars de l'INE, la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat i 

l'Índex de preus de l'habitatge de l'INE i Ministeri de Foment. 

Augmenta la quota del lloguer fins al 34,1% de la renda i el valor d’un habitatge nou de compra ja equival 

a 8,1 anys de sou. 

El creixement dels preus dels mercats immobiliaris és encara molt elevat respecte de l’evolució que mos-

tra la renda mitjana disponible neta per llar que, malgrat que també té una evolució positiva respecte de 

l’any 2017, se situa amb un creixement d’1,8 punts percentuals per sobre del deflactor del PIB, a molta 

distància del creixement dels preus mitjans del lloguer i de compra de l’habitatge lliure.87 Amb aquests 

comportaments, la quota de la renda mitjana del lloguer dels contractes nous augmenta del 32,6% al 

34,1% sobre la renda mitjana per llar entre els anys 2017 i 2018 mentre que la compra d’un habitatge 

lliure nou comporta un increment del cost d’entrada mitjà de 40.958 euros a 48.750 euros amb una 

petita variació de la quota hipotecària sobre la renda mitjana per llar del 33,8% al 33,4% entre els anys 

2017 i 2018. Amb altres paraules, el valor mitjà de la compra d’un habitatge lliure nou en relació amb el 

salari augmenta de 7,8 a 8,1 anys entre 2017 i 2018. Vegeu l’estimació d’aquests càlculs a l’apartat 

IV.4.A.T5 de l’annex. 

Tornen a augmentar les execucions hipotecàries després de 5 anys de reducció. 

A continuació, avaluarem l’evolució d’alguns indicadors de situació de les llars en relació amb l’habitatge 

principal. Vegeu el gràfic de la pàgina següent. Es constata una ruptura de la tendència de reducció del 

nombre d’execucions hipotecàries88 i de llançaments practicats89 que s’estava observant en els darrers 

 
87 En la pròxima secció corresponent al mercat de compra de l’habitatge lliure, aquesta afirmació queda diluïda si tenim en compte altres fonts 

estadístiques que informen del creixement dels preus. 
88 Es computen aquells procediments que, tramitats en els jutjats de primera instància, permeten exigir el pagament dels deutes garantits per 

una penyora o hipoteca al creditor amb escriptura d'hipoteca a favor seu, degudament inscrita en el Registre de la Propietat. 
89 Es comptabilitza un llançament per a cada immoble l'alliberament o lliurament del qual es pot acordar, independentment dels senyals que 

generi i del tipus de procés en què s'acordi o de la fase en què es troba, sempre que impliqui un canvi en la possessió d'un immoble, i indepen-

dentment de si es tracta d'una propietat rústica o urbana, o si és o no una casa. A efectes estadístics, s'inclouran en aquest apartat tant les 

emissions que s'acordi en la fase d'execució com els lliuraments de possessió, o les resolucions que impliquin el lliurament mediat per lliurament 

voluntari de l'immoble a la part directament o en l’òrgan judicial. Es computen els llançament practicats desglossats segons es derivin d'execu-

cions hipotecàries, de procediments de la Llei d'arrendaments urbans (principalment correspondran a lloguers impagats) o d’altres causes 

(laudes arbitrals, processos de família, etc.). 
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anys. Les execucions hipotecàries augmenten de 4.635 a 5.771 entre els anys 2017 i 2018 i els llança-

ments practicats s’incrementen de 13.308 a 13.941 en el mateix període. Els llançaments practicats 

s’incrementen en aquells derivats de lloguers impagats o per altres causes (laudes arbitrals, processos 

de família, etc.), sent aquesta darrera modalitat la que més ha augmentat.90 

GRÀFIC IV.4.G 3  Evolució d’alguns indicadors de situació de les llars inscrites en relació amb l’habitatge principal. 

Catalunya, 2012-2018 

Execucions hipotecàries, 2007-2018 

 
Unitats: nombre i percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir del Consell General del Poder Judicial. 

 

Retards en el pagament de l’habitatge principal, 

2006-2017 

 
Unitats: percentatge de llars. 

Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de Condicions de Vida, 

INE. 

Llançaments practicats, 2013-2018 

 
Unitats: nombre. 

Font: elaboració pròpia a partir del Consell General del Poder Judicial. 

 

Registre de sol·licitants d’habitatges amb protecció   

oficial, 2012-2018 

 
Unitats: nombre d’unitats de convivència. 

Font: elaboració pròpia a partir de l’Agència de l’Habitatge de Catalu-

nya. 
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No disposem del percentatge de llars que tenen retards en el pagament de despeses relacionades amb 

l’habitatge principal per a l’any 2018, però constatem una reducció d’aquest percentatge en els anys 

2016 i 2017 fins arribar al 6,6%. En canvi, les dades relatives a la morositat del parc d’habitatges admi-

nistrat per l’AHC mostra un augment dels habitatges amb problemes de morositat des del 2016 fins al 

 
90 El Consell General del Poder Judicial ens informa que un laude arbitral acatat per una de les parts passa a ser executat per un jutjat de 

primera instància i pot donar lloc a un llançament. En un procés de dissolució matrimonial, una part pot no acceptar l’abandonament de la llar, 

i es pot obligar a través d’un llançament. 
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2018, que es manifesta amb especial intensitat en el parc d’habitatges cedits. Vegeu la taula de l’apartat 

IV.4.A.T20 de l’annex. 

La demanda d’habitatges amb protecció oficial segueix creixent i se situa en més de 125 mil unitats. 

El darrer indicador que comentem en aquesta secció és el nombre d’unitats de convivència inscrites al 

Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial. Aquest nombre augmenta de 115.634 a 

125.426 entre els anys 2017 i 2018 que, en percentatge del nombre de llars, representa un augment 

del 3,9% al 4,2%.  

4.2. EL MERCAT DE COMPRA DE L’HABITATGE LLIURE 

Un creixement menys intens tant del valor de les transaccions... 

L'any 2018 la despesa en inversió en habitatge lliure de compra augmenta el 9,6% segons les dades 

publicades pel Ministeri de Foment,91 i el 6,7%, segons les publicades per l'Agència de l’Habitatge de 

Catalunya (AHC).92 En el primer cas la inversió declarada és de 15.607 milions d'euros, i en el segon, de 

14.881 milions d'euros. Es constata un creixement moderat en el creixement d’aquesta inversió respecte 

del que va passar l’any 2017, en què es van manifestar taxes del 19,1% i del 24,8%, respectivament. 

... com del nombre de transaccions en el mercat de compra de l’habitatge lliure han comportat... 

D’acord amb l’estadística publicada pel Ministeri, aquest any s'han declarat 89.357 compravendes d'ha-

bitatge lliure, el 4,4% més que el 2017. Mentre que l'AHC, identifica un increment del 4,5% en les transac-

cions registrades a Catalunya, fins a una xifra de 79.800 compravendes l'any 2018. També en aquest 

indicador, es constata una clara reducció del ritme de creixement de les compravendes. Vegeu les taules 

dels apartats IV.4.A.T3 i IV.4.A.T5 de l'annex. De totes formes, en aquesta darrera magnitud, els àmbits 

territorials del Camp de Tarragona, Penedès, comarques Centrals, Ponent i Terres de l’Ebre mostren una 

evolució més expansiva que la mitjana catalana.93 

... un creixement més moderat dels preus, sobretot gràcies als habitatges usats. Els preus dels habitat-

ges nous segueix creixent de manera intensa. 

Pel que fa a l’evolució dels preus, veiem que l’efecte d’aquesta disminució de l’activitat en el mercat de 

compra de l’habitatge lliure comporta una moderació del seu creixement, que recau en la moderació del 

creixement dels preus de les compravendes d’habitatges usats, atesa la seva importància relativa en el 

total de les compravendes d’habitatge lliure. El pes del nombre de compravendes d’habitatges usats 

sobre el nombre de compravendes total equival al 90,6% quan la font són els registres notarials i al 86% 

quan la font són els registres de la propietat. 

 
91 L’estadística publicada pel Ministeri de Foment recull les compravendes amb escriptura pública davant de notari. 
92 L'estadística publicada per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC) es fa amb dades del Registre de la Propietat. 
93 L’Àrea metropolitana de Barcelona (sense Barcelona) i l’àmbit metropolità (sense l’AMB) també manifesten aquest resultat més expansiu. A 

la ciutat de Barcelona, el nombre de transaccions es redueix l’11,8%. 
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GRÀFIC IV.4.G 4  Evolució dels preus de compra de l'habitatge lliure per tipus d'habitatge i font estadística. Catalu-

nya, 2017-2018 
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Unitats: taxa de creixement anual. 

Font: elaboració pròpia a partir de l’INE, Ministeri de Foment i Dades d’habitatge de la Generalitat de Catalunya. 

La intensitat en l’evolució dels preus de compra de l’habitatge lliure varia segons la font estadística. 

Els resultats que dona el gràfic de la pàgina següent són diferents segons la font estadística. Les dades 

de l’INE fan referència als preus dels habitatges lliures comprats per persones físiques mentre que les 

compravendes provinents d’escriptures públiques davant de notari i del Registre de la Propietat, publi-

cades respectivament pel Ministeri de Foment i l’AHC, recullen el valor de les compravendes tant de 

persones físiques com jurídiques, i no fan un tractament tan acurat dels ajustos de qualitat dels habitat-

ges com fa l’estadística de l’INE. A més, l’estadística de preus de l’INE es basa en l’evolució d’un índex 

de preus que no es pot comparar exactament ni amb el creixement del valor mitjà de les transaccions, 

que es calcula a través de les dades dels notaris i dels registradors, ni amb el creixement del preu per 

metre quadrat, que es calcula a partir de les dades que subministren els propis registradors. 

Aquesta desacceleració del ritme de creixement dels preus de compravenda d’habitatge lliure cal posar-

la en context a través de l’evolució que han seguit alguns indicadors de la demanda d’habitatge per 

motius d’inversió diferents de la demanda d’habitatge principal, ja sigui per motius de rendibilitat finan-

cera o de col·locació de fons, o ja sigui per motius de demanda d’habitatge no principal o secundari. 

Vegeu el gràfic de la pàgina següent. 

L’habitatge segueix sent la inversió més atractiva, però disminueixen les compravendes de les persones 

jurídiques i dels estrangers. També disminueixen les transaccions efectuades sense hipoteca. 

Per un costat, constatem que la rendibilitat de la compra d’un habitatge supera, des de l’any 2014 i fins 

a l’actualitat, la rendibilitat d’inversions alternatives, segons dades del Banc d’Espanya. Aquesta rendibi-

litat passa de l’11,4% a l’11,2% entre els anys 2017 i 2018. D’un altre costat, les estadístiques dels 

registradors informen que el nombre de compravendes realitzades per persones jurídiques passa de 

13.208 a 12.922 i que el nombre de compravendes efectuades per estrangers passa de 10.071 a 9.577, 

en aquests darrers anys. Finalment, observem que el pes de les transaccions efectuades sense hipoteca 

sobre el total de compravendes d’habitatge lliure passa del 35,9% al 30% entre els anys 2017 i 2018.  
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GRÀFIC IV.4.G 5  Indicadors d'evolució de la demanda d’habitatge per motiu de rendibilitat financera i/o demanda 

d’habitatge no principal. Catalunya, 2011-2018 

Compravendes d'habitatge de persones jurídiques i 

d’estrangers. Catalunya, 2011-2018 

 
Unitats: nombre de compravendes. 

Font: Estadística registral immobiliària. Anuaris del Col·legi de Regis-

tradors de la Propietat, Béns Mobles i Mercantils d'Espanya. 

Evolució de la rendibilitat d'inversions alternatives. Es-

panya, 2011-2018 

 
Unitats: rendibilitat en percentatges. 

Nota: només s’expressen les rendibilitats de la compra d’habitatge i 

del lloguer. 

Font: Indicadors d'habitatge del Banc d'Espanya. 

Nombre de compravendes d’habitatge lliure segons hi 

hagi finançament hipotecari. Catalunya, 2015-2018 

 
Unitats: milions d'euros 

Font: elaboració pròpia a partir de l'AHC. 

Compravendes d’habitatge lliure segons hi hagi finan-

çament hipotecari (%). Catalunya, 2015-2018 

 
Unitats: percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir de l'AHC. 
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A l’Àrea metropolitana de Barcelona (sense Barcelona) els preus han crescut el 9,9%. 

Analitzant l’evolució 2017-2018 del preu per metre quadrat de les compravendes d’habitatge lliure per 

àmbits territorials observem una variació superior a la mitjana catalana per a l’àmbit metropolità, les 

comarques gironines, el Camp de Tarragona, el Penedès i les Terres de l’Ebre, així com disminucions dels 

preus a Ponent i a l’Alt Pirineu i Aran. Vegeu el gràfic de la pàgina següent. Per províncies, el creixement 

del preu per sobre de la mitjana catalana es dona a Barcelona i a Girona, mentre que a Lleida el preu 

disminueix. A la ciutat de Barcelona els preus han crescut el 6,7% i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona 

(sense Barcelona), el 9,9%.94  

 
94 A les comarques gironines, al Camp de Tarragona i a les comarques centrals, així com a la província de Tarragona i a l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona (sense Barcelona) el creixement de preus ha estat superior al de l’any 2017. 
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Les dades corresponents a les comarques mostren que d’un total de 42, n’hi ha 22 en què s’observa un 

creixement del preu superior al de la mitjana: Alt Urgell, Anoia, Bages, Baix Camp, Baix Ebre, Baix Llobre-

gat, Barcelonès, Cerdanya, Garraf, Garrotxa, Maresme, Noguera, Pallars Sobirà, Pla de l’Estany, Pla d’Ur-

gell, Priorat, Ribera d’Ebre, Selva, Solsonès, Terra Alta, Vallès Occidental i Vallès Oriental.95 També hi ha 

13 comarques en què la variació del preu és negativa: Alt Camp, Alt Empordà, Alta Ribagorça, Conca de 

Barberà, Garrigues, Moianès, Montsià, Pallars Jussà, Ripollès, Segarra, Segrià, Urgell, i Vall d’Aran. Vegeu 

la taula IV.4.A.T6 de l'annex. 

GRÀFIC IV.4.G 6 Evolució del preu per metre quadrat construït de les compravendes d'habitatge lliure per àmbits 

territorials. Catalunya, 2017-2018 

Preu de les compravendes d'habitatge lliure 

 
Unitats: euros per metre quadrat construït. 

Font: elaboració pròpia a partir de l'AHC. 

Preu de les compravendes d'habitatge lliure (variació) 

 
Unitats: creixement en percentatge. 

Font: elaboració pròpia a partir de l'AHC. 
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4.3. EL MERCAT DE LLOGUER 

Es desaccelera el ritme de creixement dels contractes de lloguer... 

Les dades dels dipòsits de fiances de l’INCASOL mostren una desacceleració en el ritme de creixement 

del volum de nous contractes bruts de lloguer registrats a tot Catalunya, al passar del 10% al 7% entre 

els anys 2017 i 2018. El volum de nous contractes de lloguer se situa en 167.953 l’any 2018. Vegeu la 

taula IV.4.A.T7 de l'annex. 

L’anàlisi de l’evolució del volum de nous contractes de lloguer per diferents delimitacions geogràfiques  

dona els següents resultats: 

▪ Per comarques, s’observa que n’hi ha 22 d’un total de 42 en què el creixement del volum de nous 

contractes ha superat la mitjana catalana: Alta Ribagorça, Baix Ebre, Baix Empordà, Baix Llobregat, 

Baix Penedès, Barcelonès, Cerdanya, Conca de Barberà, Garraf, Garrigues, Gironès, Maresme, Pallars 

Jussà, Pallars Sobirà, Pla d’Urgell, Ribera d’Ebre, Ripollès, Solsonès, Terra Alta, Urgell, Val d’Aran i 

 
95 En totes aquestes comarques, a excepció del Barcelonès, Garraf i Garrotxa, el creixement de preus ha estat superior al de l’any 2017. A 

Osona també s’aprecia aquest comportament de no moderació, però els preus han crescut per sota de la mitjana. 
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Vallès Oriental.96 També se n’identifiquen 5 en què la variació ha estat negativa: Alt Camp, Alt Urgell, 

Pla de l’Estany, Segarra, i Segrià. 

▪ Per àmbits territorials, s’observa que n’hi ha 3 d’un total de 8 en què el creixement del volum de nous 

contractes ha superat la mitjana catalana: Alt Pirineu i Aran, àmbit metropolità i Terres de l’Ebre. A 

Ponent, la variació del volum de nous contractes de lloguer ha estat negativa.97 

▪ Finalment, per províncies, s’observa que només Barcelona mostra un creixement del volum de nous 

contractes de lloguer superior a la mitjana de Catalunya. No hi ha cap província en què disminueixi 

aquest indicador.98 

... i la renda mitjana dels nous lloguers, tot i que continua creixent, ho fa a un ritme més moderat. 

La reducció del dinamisme en el mercat de lloguer ha anat acompanyada d'una desacceleració del ritme 

de creixement de la renda mitjana dels nous lloguers contractats al passar del 9,9% al 6,6% entre els 

anys 2017 i 2018. També es modera el creixement dels preus del lloguer a Barcelona ciutat i a l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona (sense Barcelona).99Tot i així, els creixements estan molt per sobre, per 

exemple, de l’increment de l’IPC o dels ingressos mitjans nets anuals per llar, com s’ha pogut observar 

en altres apartats d’aquesta Memòria. 

GRÀFIC IV.4.G 7  Evolució de la renda mitjana dels nous contractes de lloguer. Catalunya, Barcelona ciutat i AMB 

(sense Barcelona), 2014-2018 

 

Renda mensual mitjana 

 
Unitats: euros per mes. 

Font: elaboració a partir de dades Habitatge de la Generalitat. 

Variació de la renda mensual mitjana 

 
Unitats: creixement anual en percentatge. 

Font: elaboració a partir de dades Habitatge de la Generalitat. 
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L’anàlisi d’aquest indicador per diferents delimitacions geogràfiques es presenta a continuació: 

 
96 En totes aquestes comarques, a excepció del Barcelonès i Garraf, el creixement del nombre de contractes ha estat superior al de l’any 2017. 

A l’Anoia, Baix Camp i la Selva també s’aprecia aquest comportament de no desacceleració, però el nombre de contractes ha crescut per sota 

de la mitjana. 
97 A les Terres de l’Ebre i a les comarques gironines, el creixement del nombre de contractes ha estat superior al de l’any 2017. 
98 A la província de Tarragona el creixement del nombre de contractes ha estat superior al de l’any 2017. 
99 Aquests dues àrees representen el 49,4% del nombre total de nous contractes de lloguer registrats l’any 2018. 
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▪ Per comarques, s’observa que hi ha 12 d’un total de 42 en què la variació del preu del lloguer ha 

crescut per sobre de la mitjana de Catalunya: Anoia, Bages, Baix Empordà, Baix Camp, Baix Penedès, 

Gironès, Maresme, Pla de l’Estany, Selva, Tarragonès, Urgell, i Vallès Occidental.100 També se n’iden-

tifiquen 4 en què la variació ha estat negativa: Pla d’Urgell, Solsonès, Terra Alta, i Val d’Aran. 

▪ Per àmbits territorials, s’observa que a les comarques gironines el creixement del preu del lloguer ha 

estat superior al de la mitjana catalana.101 No hi ha cap àmbit en què s’identifiqui una disminució 

d’aquest indicador. 

Per províncies, no n’hi ha cap que mostri una evolució de preus més expansiva que la mitjana, ni de 

disminució. A l’Àrea Metropolitana de Barcelona (sense Barcelona) el creixement del preu de lloguer 

ha estat superior al de la mitjana catalana.102 

 

GRÀFIC IV.4.G 8  Evolució de la renda mitjana dels nous contractes de lloguer d'habitatge. Catalunya, 2017-2018 

 

Renda mensual mitjana 

 
Unitats: euros per mes. 

Font: elaboració pròpia a partir de l'AHC. 

Variació de la renda mensual mitjana 

 
Unitats: creixement en percentatge. 

Font: elaboració pròpia a partir de l'AHC. 
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4.4. L'ACTIVITAT DE LA CONSTRUCCIÓ RESIDENCIAL 

L’activitat constructora segueix recuperant-se gràcies a l’obra nova, que no de la rehabilitació. 

L’any 2018 l’activitat constructora residencial a Catalunya segueix recuperant-se amb un augment del 

nombre d’habitatges en construcció del 12,6%, amb una contribució positiva de l’obra nova, que creix el 

28%, mentre que es redueixen sensiblement les obres per reforma de l’habitatge (11%). D'acord amb les 

dades del Ministeri de Foment, el nombre d’habitatges en construcció se situa en nivells superiors als 

dels darrers nou anys, amb un total de 18.778 visats del Col·legi d'Arquitectes Tècnics per tramitar la 

 
100 En totes aquestes comarques, a excepció del Maresme, Pla de l’Estany i Vallès Occidental, el creixement dels preus del lloguer ha estat 

superior al de l’any 2017. Aquest fet també s’ha donat a l’Alt Camp, Alta Ribagorça, Conca de Barberà, Montsià, Pallars Sobirà, Ribera d’Ebre 

Segarra i Segrià. 
101 A l’Alt Pirineu i Aran i a les Terres de l’Ebre el creixement dels preus del lloguer ha estat superior al de l’any 2017. 
102 A les províncies de Girona i Tarragona el creixement dels preus del lloguer ha estat superior al de l’any 2017. 
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llicència d'obra.103 Aquest nivell d’activitat representa el 65,2% del nivell d’activitat que hi havia l’any 

2008 i el 14,3% del nivell de l’any 2006.104 Vegeu la taula IV.4.A.T8 de l'annex.  

Els habitatges iniciats creixen a una taxa del 28%. 

En relació amb els habitatges iniciats d'obra nova, és a dir, els habitatges visats a través dels col·legis 

d’aparelladors de Catalunya, aquests segueixen augmentant vigorosament (28%) durant l’any 2018 i se 

situen, per quart any consecutiu, per sobre del nombre d’habitatges amb certificats de final d'obra. De 

totes formes, tal com hem dit en el paràgraf anterior, el nivell d’activitat de l’any 2018 està lluny del nivell 

que hi havia a principis de la crisi (2008) i del nivell màxim que es va assolir l’any 2006. La taula de la 

pàgina següent ho mostra. S’hi pot observar que Barcelona és la província que presenta millors registres 

d’activitat en termes relatius. 

GRÀFIC IV.4.G 9  Evolució dels habitatges iniciats i acabats. Catalunya, 2007-2018 
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Font: elaboració a partir de dades Habitatge de la Generalitat. 

 
103 Els habitatges en construcció d’obra nova sumen 12.917 unitats mentre que els habitatges en construcció per rehabilitació sumen 5.861 

unitats. 
104 L’índex de construcció de l’obra nova augmenta fins a 1,7 habitatges per cada 1.000 habitants, mentre que l’índex de construcció en les 

obres de rehabilitació es redueix fins a 0,8 habitatges per mil habitants. 
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TAULA IV.4.T 1 Habitatges iniciats per províncies i acabats a Catalunya Habitatges iniciats per províncies i aca-

bats a Catalunya l’any 2018 respecte del nivell dels anys 2008 i 2006 

Habitatges iniciats 2018 
2018 si 

2008=100 

2018 si 

2006=100 

Barcelona 11.446 79,0 17,3 

Girona 1.476 24,4 6,6 

Lleida 664 19,9 4,8 

Tarragona 931 25,1 3,7 

Catalunya 14.517 52,7 11,4 

Habitatges acabats 2018 
2018 si 

2008=100 

2018 si 

2006=100 

Catalunya 7.492 10,6 9,7 

Unitats: nombre d’habitatges i percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 

A continuació analitzarem la variació 2017-2018 del nombre d’habitatges iniciats per diferents delimita-

cions geogràfiques: 

▪ Per comarques, s’observa que n’hi ha 23 d’un total de 42 en què la variació del nombre d’habitatges 

iniciats ha estat superior a la mitjana de Catalunya: Alt Empordà, Alt Penedès, Baix Camp, Baix Ebre, 

Baix Empordà, Conca de Barberà, Garrigues, Garrotxa, Gironès, Moianès, Montsià, Pallars Sobirà, Pla 

de l’Estany, Pla d’Urgell, Priorat, Ribera d’Ebre, Segarra, Segrià, Tarragonès, Terra Alta, Val d’Aran, 

Vallès Occidental i Vallès Oriental. També se n’identifiquen 13 en què la variació ha estat negativa: 

Alt Camp, Alt Urgell, Alta Ribagorça, Anoia, Bages, Cerdanya, Garraf, Noguera, Osona, Ripollès, Solso-

nès, i Urgell. 

▪ Per àmbit territorials, s’observa que n’hi ha 5 d’un total de 8 en què la variació del nombre d’habitat-

ges iniciats ha estat superior al de la mitjana catalana: Camp de Tarragona, comarques gironines, 

Penedès, Ponent i Terres de l’Ebre. A les comarques centrals la variació ha estat negativa. 

▪ Per províncies, Girona, Lleida i Tarragona augmenten el nombre d’habitatges iniciats per sobre de la 

mitjana catalana. Barcelona experimenta una variació positiva per sobre de la mitjana. 

▪ La ciutat de Barcelona ha tingut un creixement del nombre d’habitatges iniciats per sobre de la mit-

jana catalana. 

Se segueix reduint el crèdit dubtós en relació amb el crèdit viu en el sector de l’habitatge. 

El sector de l’habitatge segueix evolucionant de forma positiva en relació amb el crèdit dubtós, en el 

conjunt d’Espanya. Per cinquè any consecutiu, el crèdit dubtós disminueix i se situa l’any 2018 amb un 

valor de 33.789 milions d’euros. El volum de crèdit dubtós de l’any 2018 representa el 27,3% del volum 

que tenia l’any 2013. Aquesta millora també es dona si considerem el percentatge que representa el 

crèdit dubtós sobre el crèdit viu. L’any 2013, aquest indicador s’enfilava al 14,7% mentre que a l’actua-

litat representa el 5,3%. Per modalitats, el crèdit dubtós sobre el crèdit viu de les famílies per adquirir o 

rehabilitar un habitatge passa del 6% al 4,1% entre els anys 2013 i 2018 mentre que aquest percentatge 

en el cas de les activitats de construcció i immobiliàries passa del 37,1% al 10,6%. Vegeu la taula 

IV.4.A.T9 de l'annex.  



CONDICIONS DE VIDA 

82 

Augmenten els costos de construcció d’un edifici però disminueix el preu del sòl urbà. 

D’acord amb les dades de la Cambra Oficial de Contractistes d’Obra de Catalunya, l'evolució conjunta 

dels costos dels materials a peu d'obra i dels costos laborals associats a la construcció d'un edifici han 

augmentat, per segon any consecutiu, i ho han fet l’any 2018 a una taxa del 2%.105 En canvi, el preu per 

metre quadrat del sòl urbà o urbanitzable ha disminuït l’any 2018 el 6,1%. Per províncies, només Tarra-

gona experimenta un augment del preu del sòl. Vegeu les taules IV.4.A.T10 i IV.4.A.T11 de l'annex. 

El valor afegit del sector augmenta per quart any consecutiu... 

El sector de la construcció se segueix recuperant de la crisi i presenta, per quart any consecutiu, un 

creixement positiu del seu valor afegit a preus corrents. Això, malgrat que la taxa de creixement de l’any 

2018 (6,1%) és inferior a la de l’any 2017. El valor afegit brut a preus corrents del sector se situa en 

11.863 milions d’euros. En termes reals, la taxa de creixement del valor afegit és del 4,7%. El nivell 

d’activitat de l’any 2018, en relació amb el que hi havia l’any 2008, és del 52,2% en termes corrents i 

del 59,6% en termes reals. Vegeu la taula IV.4.A.T11 de l'annex. 

... i l’ocupació també augmenta per quart any consecutiu. 

Des del punt de vista de l’ocupació, els resultats del sector de la construcció són similars als del valor 

afegit: la recuperació també es va iniciar l’any 2014 i continua fins a l’actualitat, malgrat que l’any 2018, 

la taxa de creixement de l’ocupació (1,9%) és inferior a la de l’any 2017. El nombre de persones ocupades 

de l’any 2018 (212.500) representa el 52,3% del nombre de persones ocupades que hi havia l’any 2008. 

Les activitats immobiliàries milloren els resultats entre els anys 2017 i 2018, a diferència de la cons-

trucció. 

Pel que fa al sector de les activitats immobiliàries, el seu valor afegit a preus corrents creix el 2018 a una 

taxa del 3% i se situa en 24.735 milions d’euros, mentre que el nombre de persones ocupades creix a 

una taxa del 16% i se situa en 34.000. A diferència del que passa amb el sector de la construcció, les 

activitats immobiliàries presenten l’any 2018 un dinamisme superior al que van manifestar durant l’any 

2017. 

4.5. LA POLÍTICA D’HABITATGE 

En l’àmbit normatiu, destaquem les següents actuacions legislatives relatives a l’habitatge:106 

▪ Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla estatal d’habitatge 2018-2021. 

Aquest pla té dos grans objectius: contribuir a l’augment del parc d’habitatge en lloguer i fomentar la 

rehabilitació i regeneració urbana i rural. En aquest sentit, contempla ajudes per al lloguer d’habitat-

ges a persones els ingressos de les quals, sumats els de tots els membres de la unitat de convivència, 

no superin 3 vegades l’IPREM. Aquestes ajudes seran fins al 50% de la renda i per a lloguers de fins 

a 600 euros o, en alguns supòsits, fins a 900 euros mensuals. Catalunya comptarà amb una ajuda 

estatal màxima de 209,2 milions d’euros, import que representa més de 92 milions d’euros respecte 

de la quantitat establerta en l’anterior Pla d’habitatge 2013-2016. Per cobrar aquesta quantitat, Ca-

talunya haurà de cofinançar actuacions amb un altre 30%. 

La quantitat total que representa el Pla estatal d’habitatge 2018-2021 es distribueix en els següents 

programes: Ajuda al lloguer d’habitatge, 155 milions d’euros; Foment del parc d’habitatge de lloguer, 

50,7 milions d’euros; Millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat dels habitatges, 4,2 milions 

 
105 Informe del sector de la construcció a Catalunya 2018. Barcelona: CCOC, 2019. 
106 Per a més informació sobre la normativa relacionada amb habitatge durant l'any 2018, vegeu el Recull normatiu al web del CTESC. 
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d’euros; Millora de la seguretat en l’ús i accessibilitat de l’habitatge, 52 milions d’euros; i Regeneració 

i renovació urbana i rural, 9.9 milions d’euros. 

▪ Llei 5/2018, d’11 de juny, de modificació de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil, en 

relació amb l’ocupació il·legal d’habitatges. L’objecte d’aquesta Llei és modificar les disposicions de 

la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'enjudiciament civil, per respondre a la demanda cada vegada més 

gran de respostes àgils sense acudir a la via penal, adequant i actualitzant el tradicional interdicte 

de recobrar la possessió per a la recuperació immediata de l’habitatge ocupat il·legalment previst a 

la Llei d’enjudiciament civil. Entre d’altres aspectes, en previsió que l’ocupació il·legal es trobi en 

situació de vulnerabilitat social, es regula l’obligació de traslladar als serveis públics competents una 

comunicació sobre la situació per si procedeix la seva actuació, sempre que s’atorgui consentiment. 

▪ Reial decret llei 17/2018, de 8 de novembre, pel qual es modifica el text refós de la Llei de l’impost 

sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentals, aprovat pel Reial decret legislatiu 

1/1993, de 24 de setembre. L’exposició de motius de la norma fa menció de les sentències dictades 

per la Sala III del Tribunal Suprem 1505/2018, de 16 d’octubre, 1523/2018, de 22 d’octubre i 

1531/2018, de 23 d’octubre, que havien anul·lat l’article 68.2 del Reglament de l’impost sobre trans-

missions patrimonials i actes jurídics documentats, el qual establia que el prestatari era el subjecte 

passiu de l’impost en la formalització de préstecs amb garantia hipotecària. Posteriorment, el Ple de 

la Sala del Contenciós-administratiu del Tribunal Suprem va acordar tornar a fer recaure sobre el 

prestatari l’obligació del pagament de l’impost, la qual cosa va generar una situació d’inseguretat 

jurídica que justifica, tal com explica el preàmbul de la norma, l’aprovació d’aquest Reial decret llei. 

Així doncs, el Reial decret llei modifica els articles 29 i 45 del text refós de la Llei de l’impost sobre 

transmissions patrimonials i actes jurídics documentats. Conseqüentment es determina que el sub-

jecte passiu, quan es tracti d’escriptures públiques de préstec amb garantia hipotecària, serà el pres-

tador. 

▪ Reial Decret llei 21/2018, de 14 de desembre, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer. 

Cal tenir en compte que aquesta norma ha estat derogada per l’Acord del Congrés dels Diputats, 

publicat per Resolució de 22 de gener de 2019. Per tant, només és aplicable des del 19 de desembre 

fins el 22 de gener.107  

▪ Decret llei 6/2018, de 13 de novembre, relatiu al tipus de gravamen aplicable a les escriptures pú-

bliques que documenten l’atorgament de préstecs o crèdits amb garantia hipotecària. En exercici de 

la capacitat normativa en matèria de tributs cedits delegada per l'Estat a les comunitats autònomes, 

la Generalitat de Catalunya ha aprovat diferents tipus impositius de la modalitat d'actes jurídics do-

cumentats, establint-ne de reduïts en determinats supòsits: en el cas de documents d'adquisició 

d'habitatges declarats protegits, inclosos també els documents del préstec hipotecari atorgat per 

 
107 L’objectiu d’aquest Reial decret llei era recuperar l’esperit de la Llei 29/1994, d’arrendaments urbans i les novetats principals en van ser 

les següents: 

1. Ampliació del termini de pròrroga obligatòria dels contractes d’arrendament d’habitatge de 3 a 5 anys (o 7 si l’arrendador és una persona 

jurídica). A més, s’allarga el termini de pròrroga tàcita d’1 a 3 anys. 

2. En el moment de la signatura del contracte, l’arrendador no podrà exigir al nou arrendatari una fiança que excedeixi en dos mesos la renda 

mensual de lloguer, a no ser que es tracti de contractes de llarga durada. 

3. L’arrendador es farà càrrec de les despeses de gestió immobiliària i de formalització del contracte, sempre que sigui una persona jurídica. 

4. En matèria de fiscalitat, s’estableix l’exempció de l’impost d’ITPAJD en la subscripció de contractes d’arrendament de l’habitatge per a ús 

estable i permanent. També es modifica la Llei reguladora de les hisendes locals per modificar l’IBI. Així, quan l’arrendador sigui un ens públic 

es podrà eximir l’arrendatari del pagament d’aquest impost. Es permet als ajuntaments amb superàvit destinar l’IBI a promoure el seu parc 

d’habitatge públic i poder establir una bonificació del 95% en la quota de l’IBI per als habitatges subjectes a lloguer a preu limitat. També 

s’introdueix la definició d’immoble d’ús residencial desocupat amb caràcter permanent. 

5. En matèria d’habitatges d’ús turístic, es modifica el règim de propietat horitzontal i s’estableix la necessitat de majoria qualificada perquè les 

comunitats de propietaris puguin limitar o condicionar l’exercici de l’activitat. 

6. Pel que fa als desnonaments de llars vulnerables, es modifica la LEC i s’estableix que la determinació de la situació de vulnerabilitat produirà 

la suspensió del procediment fins que s’adoptin les mesures oportunes per un termini màxim d’un mes, o de dos quan el demandant sigui 

persona jurídica. 

7. Quant a l’accessibilitat als edificis, es preveu l’increment, en un termini de tres anys, del 10% del fons de reserva de les comunitats de 

propietaris i s’estableix la possibilitat que es destini a la realització d’obres en matèria d’accessibilitat. 
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adquirir-los; i, en el cas de documents que formalitzen la constitució i la modificació de préstecs 

hipotecaris atorgats a favor de contribuents de trenta-dos anys o menys o amb una discapacitat acre-

ditada igual o superior al trenta tres, per a l'adquisició de llur habitatge habitual. En tots aquests 

supòsits la voluntat del legislador era reduir la càrrega fiscal per a determinats contribuents, en aten-

ció a la seva capacitat econòmica. Ara bé, aquesta finalitat queda desvirtuada des del moment en 

què esdevé contribuent del tribut l'entitat prestadora. El Decret llei suprimeix, en conseqüència, els 

tipus reduïts esmentats anteriorment, de forma i manera que els documents que formalitzen l'ator-

gament de préstecs amb garantia hipotecària estan subjectes al tipus general de gravamen de l'1,5 

per 100. 

La Generalitat prorroga el pressupost de despeses de l’any 2017. 

En l’àmbit pressupostari, la política d’habitatge s'ha vist afectada els darrers anys pel procés de consoli-

dació fiscal i de reducció del dèficit en què està immers el Govern de la Generalitat i el conjunt d'admi-

nistracions públiques. La política d’habitatge de la Generalitat de Catalunya (codi 43) presenta una des-

pesa pressupostària de 357,6 milions d’euros, que són el resultat de la pròrroga del pressupost de l’any 

2017, i que equival al 44% dels recursos que obtenia l’any 2008.108 Recordem que els beneficis fiscals 

previstos a la Memòria explicativa del pressupost de l’any 2017 van ser de 982,2 milions d’euros.  Vegeu 

la taula IV.4.A.T12 de l'annex. 

La despesa liquidada per la Generalitat es manté entre els anys 2017 i 2018. 

Referent a la despesa liquidada, disposem de la despesa executada per la Generalitat, sense comptar 

les entitats de dret públic i els consorcis. Aquesta despesa passa de 239 milions d’euros a 237,1 milions 

d’euros entre els anys 2017 i 2018 i representa, en l’actualitat, el 78,8% de la despesa liquidada a l’inici 

de la crisi (2008). 

El resum de les actuacions de la política d’habitatge del sector públic de la Generalitat genera una des-

pesa de 250,4 milions d’euros. 

Per altra banda, disposem del resum del nombre d’actuacions i de l’import dels ajuts dels diferents pro-

grames en què podem classificar la política d’habitatge per al període 2007-2018, que elaborem amb 

l’ajuda del Servei d’Estudis i Documentació d’Habitatge. A partir d’aquest resum, constatem un total de 

100.575 actuacions en matèria d’habitatge i una despesa associada de 250,4 milions d’euros per a 

l’any 2018. A falta de tenir les dades de rehabilitació del parc públic d’habitatges, això significa una 

reducció de 6.273 actuacions i un augment de despesa de 26,1 milions d’euros respecte de l’any 2017.  

El Programa per mantenir i evitar la pèrdua de l’habitatge ha guanyat protagonisme en la política d’ha-

bitatge des que es va iniciar la crisi. 

Si comparem aquestes xifres de l’any 2018 amb les que es van donar en el període 2007-2011, consta-

tem un augment del nombre d’actuacions, que s’ha manifestat a través d’un increment considerable del 

Programa per mantenir i evitar la pèrdua de l’habitatge, atès que els programes de promoció i accés a 

l’habitatge i de rehabilitació han reduït el seu nombre d’actuacions. Per la seva banda, la despesa entre 

ambdós períodes s’ha mantingut en uns imports semblants. En aquest cas, també es dona un fort incre-

ment dels recursos destinats a mantenir i evitar la pèrdua de l’habitatge i una reducció de la despesa en 

 
108 Dels 357,6 milions d’euros de la política d’habitatge del sector públic de la Generalitat, la Generalitat en té pressupostats 190 milions; les 

entitats de dret públic (Agència de l’Habitatge de Catalunya i INCASÒL), 283,2 milions; i els consorcis (Consorci de l’Habitatge de Barcelona i 

Consorci de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de Barcelona), 52,9 milions. Les despeses consolidables entre aquestes entitats són de 168,6 

milions d’euros. 
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rehabilitació, però s’observa una lleugera millora dels imports dedicats a la promoció i l’accés a l’habi-

tatge i a les oficines locals d’Habitatge i borses de Mediació. Vegeu el gràfic següent i la taula IV.4.A.T13 

de  

GRÀFIC IV.4.G 10 Resum de la política d’habitatge. Catalunya, 2007-2018 

Evolució del nombre d’actuacions, 2007-2018 

 
Unitats: llars i/o habitatges i milers d'euros. 

(*) Sense les actuacions de la rehabilitació del parc públic. 

Font: elaboració pròpia a partir de l'AHC. 

Evolució de l’import dels ajuts, 2007-2018 

 
Unitats: nombre d’ajuts per 1.000 habitants. 

(*) Sense la despesa de rehabilitació del parc públic. 

Font: elaboració pròpia a partir de l'AHC. 
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En les pròximes seccions comentarem l’evolució del parc d’habitatges destinats a polítiques socials i les 

diferents actuacions en matèria d’habitatge classificades en els tres grans programes de la política d’ha-

bitatge: promoció i accés a l’habitatge, mantenir i evitar la pèrdua de l’habitatge i foment de la rehabili-

tació. 

4.5.1. EL PARC D’HABITATGES DESTINATS A POLÍTIQUES SOCIALS 

El parc d’habitatges destinats a polítiques socials augmenta en 708 habitatges i se situa en 34.999. 

El parc d’habitatges destinats a polítiques socials augmenta de 34.291 a 34.999 habitatges entre els 

anys 2017 i 2018, 708 habitatges més. El parc públic de la Generalitat augmenta en 315 habitatges i 

se situa en un estoc de 15.570 habitatges, el parc d’habitatges cedits a l’Agència de l’Habitatge de Ca-

talunya augmenta en 355 i se situa en 3.178 habitatges, l’estoc d’habitatges de la Xarxa de Mediació 

per al Lloguer Social perd 75 habitatges i se situa en 8.372 habitatges, i per últim, el Fons d’Habitatge 

de Lloguer Social augmenta en 113 habitatges i se situa amb un estoc de 7.879.  
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GRÀFIC IV.4.G 11  Evolució del parc d'habitatges destinat a polítiques socials. Catalunya 2014-2018 

Evolució del parc per components, 2014-2018 

Unitats: habitatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de l'AHC. 

 

Habitatges procedents del tanteig i retracte i habitat-

ges cedits, 2014-2018 

Unitats: percentatges respecte del total. 

Font: elaboració pròpia a partir de l'AHC. 

 

Habitatges del parc per 1.000 habitants, 2017-2018 

Unitats: habitatges per cada mil habitants. 
Font: elaboració pròpia a partir de l'AHC i de l’Idescat. 

Registre de sol·licitants per àmbits, 2017-2018 

Unitats: inscripcions vigents per cada mil habitants. 

Font: elaboració pròpia a partir de l'AHC i de l’Idescat. 
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L’exercici del dret de tanteig i els habitatges cedits per les entitats financeres contribueix decisivament 

a l’augment del parc. 

Es pot comprovar que els habitatges procedents de l’exercici del dret de tanteig i retracte de la Genera-

litat i els habitatges cedits de les entitats financeres estan contribuint de forma considerable a l’augment 

del parc públic de la Generalitat i cedit, administrats per l’AHC, respectivament. Vegeu també les taules 

dels apartats IV.4.G9, IV.4.A.T18 i IV.4.A.T19 de l’annex.109 Les actuacions referides al dret de tanteig i 

retracte d’altres institucions, com ara l’Ajuntament de Barcelona, i els habitatges a preus assequibles 

que lloguen directament les entitats financeres no estan inclosos en aquestes estadístiques. Tampoc ho 

 
109 Es poden consultar altres dades referents al dret de tanteig i retracte i als habitatges cedits de les entitats financeres a les taules de l’apartat 

IV.4.A.T19 de l’annex. 
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estan les adjudicacions de les meses d’emergència en les que no hi intervé la Generalitat, que es tracten 

en la pròxima secció. 

La distribució del parc per àmbits territorials no presenta diferències molt elevades. 

El nombre d’habitatges del parc per 1.000 habitants és de 4,6, sent els àmbits territorials de l’Alt Pirineu 

i Aran (7,4) i de les comarques centrals (5,9) les que tenen els valors més elevats i les Terres de l’Ebre 

(2,8), el valor més baix. Per la seva banda, el nombre d’unitats de convivència inscrites al Registre de 

Demanda d’Habitatges amb Protecció Oficial per 1.000 habitants és de 16,5 amb una distribució per 

àmbits territorials que encapçalen el Camp de Tarragona (19,1) i l’àmbit metropolità (18,5) per la banda 

alta, i les Terres de l’Ebre (7,3) i les comarques centrals (8,7) per la banda baixa. 

Per altra banda, el Registre d’Habitatge Buits en mans de les entitats financeres, fruit d’execucions hipo-

tecàries, disminueix de 40.643 a 25.926 habitatges. Vegeu la taula IV.4.A.T17 de l’annex. 

4.5.2. PROMOCIÓ I ACCÉS A L’HABITATGE 

Els habitatges adquirits per la Generalitat a través del dret de tanteig i retracte han superat l’any 2018 

els habitatges acabats amb protecció oficial. 

A banda dels ajuts per a la compra o urbanització de sòl, que es van deixar de fer des de l’any 2014, la 

resta d’actuacions en matèria de promoció i accés a l’habitatge són de 3.063 l’any 2018 amb una des-

pesa associada de 62 milions d’euros. L’evolució 2007-2018 de les actuacions en aquesta matèria ha 

tingut una reducció molt important, atès que la seva mitjana durant el període 2007-2011 estava en 

més de 9.000. L’actuació que més ha patit la reducció ha estat la dels habitatges acabats amb protecció 

oficial, seguida d’una reducció menys intensa dels habitatges llogats a través de la Xarxa de Mediació 

per al Lloguer Social. En canvi, els habitatges adquirits a partir de l’exercici del dret de tanteig i retracte 

de la Generalitat estan guanyant protagonisme en els darrers quatre anys. Vegeu el gràfic de la pàgina 

següent. 

Pel que fa a l’evolució de la despesa de promoció i accés a l’habitatge, aquesta s’ha situat l’any 2018 

amb un import lleugerament superior al corresponent a la mitjana del període 2007-2011. La despesa 

destinada als habitatges acabats amb protecció oficial s’ha reduït dràsticament i també s’ha reduït la 

despesa destinada a la remodelació de barris. En canvi, està guanyant protagonisme la inversió desti-

nada a l’exercici del dret de tanteig i retracte, que l’any 2018 s’ha situat en 52,7 milions d’euros. 

En relació amb els habitatges iniciats amb protecció oficial, el seu nombre passa de 1.057 a 1.394 entre 

els anys 2017 i 2018. Aquestes xifres constaten que el seu volum és molt reduït tant si les comparem 

amb el nombre d’habitatges iniciats amb protecció oficial de l’any 2008 (10.542) com si les comparem 

amb la demanda d’habitatges de protecció oficial (125.426). Vegeu la taula IV.4.A.T14 de l'annex. 
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GRÀFIC IV.4.G 12 Ajuts a la promoció i l’accés a l’habitatge. Catalunya, 2007-2018 

Actuacions de promoció i accés a l’habitatge, 2007-

18 

 
Unitats: nombre d’habitatges. 

Font: elaboració pròpia a partir de l'AHC. 

Despesa de promoció i accés a l’habitatge, 2007-

2018 

 
Unitats: milers d’euros. 

Font: elaboració pròpia a partir de l'AHC. 

 

Evolució dels habitatges protegits, 2007-2018 

 
Unitats: nombre d’habitatges. 

Font: elaboració a partir de les dades Habitatge. 

Habitatges acabats protegits / Total acabats, 2007-

18 

Unitats: percentatge. 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades Habitatge. 
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Els habitatges iniciats de protecció social són de lloguer amb opció de compra i promoguts per entitats 

públiques, majoritàriament. 

Els habitatges iniciats de protecció oficial segons el règim de tinença mostren una participació destacada 

del lloguer amb opció de compra, que representa el 86% del total. Pel que fa al tipus de promoció, els 

ajuntaments i les empreses municipals constitueixen el tipus de promoció majoritari (47,6%), seguit dels 

promotors privats (27,5%) i de les cooperatives i altres entitats sense ànim de lucre (24,3%). 

Segons dades dels registradors de la propietat, el nombre de compravendes d’habitatges protegits nous 

passa de 878 a 1.020 entre els anys 2017 i 2018, manifestant un creixement del 16,2%. No tenim 

informació del valor mitjà d’aquestes compravendes. Però sí que disposem del valor mitjà de les hipote-

ques, que passa de 104.838 euros a 109.847 euros entre 2017 i 2018, valor que representa el 73,3% 

del valor mitjà de les hipoteques constituïdes sobre els habitatges lliures nous. Vegeu les taules de l’apar-

tat IV.4.A.T5 de l’annex. 
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4.5.3. AJUTS PER MANTENIR I EVITAR LA PÈRDUA DE L’HABITATGE 

Els ajuts per mantenir i evitar la pèrdua de l’habitatge inclouen els ajuts per al pagament de l’habitatge,  

les solucions pactades per l’Ofideute, l’adjudicació d’habitatges a través de les meses d’emergència i la  

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social. Vegeu les taules IV.4.A.T13 i IV.4.A.T15 de l'annex. 

Els ajuts per al pagament de l’habitatge se situen en 74.588 actuacions amb una despesa de 135,1 

milions d’euros. 

La política més important d’aquest programa és la dels ajuts per al pagament de l’habitatge, que repre-

senta 74.588 actuacions d’un total de 78.389, i una despesa de 135,1 milions d’euros d’un total de 139 

milions d’euros. L’evolució 2007-2018 dels ajuts al pagament de l’habitatge mostra un fort augment tant 

del nombre d’actuacions com del seu import associat i es consolida com la política d’habitatge amb més 

impacte des d’ambdós punts de vista. 

GRÀFIC IV.4.G 13  Evolució dels ajuts vinculats al Programa de pagament de l'habitatge. Catalunya, 2007-2018 

 

 

Evolució dels ajuts, 2007-2018 

Unitats: llars i/o habitatges i milers d'euros. 

Font: elaboració pròpia a partir de l'AHC. 

Distribució de l’import dels ajuts, 2018 

Unitats: percentatges respecte del total. 
Font: elaboració pròpia a partir de l'AHC.  

Nombre d’ajuts per 1.000 habitants, 2014-2018 

Unitats: nombre d’ajuts per 1.000 habitants. 
Font: elaboració pròpia a partir de l'AHC. 

Ajuts a la Xarxa d’Inclusió Social 2007 i 2018 

Unitats: nombre d’ajuts i milers d’euros. 
Font: elaboració pròpia a partir de l'AHC. 
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La distribució dels ajuts al pagament de l’habitatge està dominada pels ajuts al pagament del lloguer. 
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La distribució actual dels ajuts al pagament de l’habitatge està dominada pels ajuts al pagament del 

lloguer, que representen el 90,7% de l’import total, seguida a molta distància del lloguer del parc gestio-

nat per l’AHC (5,7%), dels ajuts personalitzats a l’allotjament (2,9%) i dels ajuts als habitatges del Fons 

Social (0,7%). La distribució d’aquesta política en el període 2007-2011 tenia un perfil diferent. Els ajuts 

al pagament del lloguer seguien sent majoritaris i representaven el 52% del total, però la renda bàsica 

d’emancipació, de finançament estatal, tenia una presència considerable al representar el 44,8% del 

total. Els ajuts personalitzats a l’allotjament tenien una quota del 2,7% i el lloguer del parc gestionat per 

l’AHC representava el restant 0,5%. 

Les altres polítiques diferents dels ajuts al pagament del lloguer són l’Ofideute, amb 667 solucions pac-

tades; les meses d’emergència, amb 894 adjudicacions; i la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social, amb 

2.240 habitatges gestionats i una subvenció de 3,8 milions d’euros. Per a més informació, vegeu la taula 

IV.4.A.T13. 

4.5.4. FOMENT DE LA REHABILITACIÓ 

No disposem de la informació relativa a les obres dels habitatges que gestiona l’Agència de l’Habitatge 

de Catalunya, que per a l’any 2017 van significar 5.936 actuacions i una despesa de 2,9 milions d’euros. 

Vegeu la taula IV.4.A.T16 de l’annex. 

El programa de rehabilitació protegida del parc privat d’habitatges es debilita. 

En canvi, sí que tenim la informació corresponent al Programa de rehabilitació protegida del parc privat. 

A partir d’aquesta informació, constatem una reducció tant del nombre d’actuacions, que passen de 

24.594 a 19.123 entre els anys 2017 i 2018, com de la despesa associada, que passa de 43,2 a 34,1 

milions d’euros. També podem comprovar que la rehabilitació protegida se situa en 2,5 habitatges per 

cada 1.000 habitants i que la seva distribució per àmbits territorials presenta uns indicadors superiors a 

la mitjana catalana en l’àmbit metropolità (3,4) i Ponent (2,8). 
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GRÀFIC IV.4.G 14  Evolució dels ajuts vinculats al Programa de foment de la rehabilitació pro-tegida del parc privat 

d’habitatges. Catalunya, 2007-2018 

Nombre i import dels ajuts, 2007-2018 

Unitats: llars i/o habitatges i milers d'euros. 
Font: elaboració pròpia a partir de l'AHC. 

Rehabilitació protegida per 1.000 habitants, 2014-18 

Unitats: nombre d’ajuts per 1.000 habitants. 
Font: elaboració pròpia a partir de l'AHC. 
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Per a més informació sobre la normativa relacionada amb la salut durant l’any 2019, vegeu el Recull 

normatiu al web del CTESC.  

http://ctesc.gencat.cat/scripts/recull_cont.asp?data1=&data2=&ambit=&tema=50&textDestaca=&tipus=esform
http://ctesc.gencat.cat/scripts/recull_cont.asp?data1=&data2=&ambit=&tema=50&textDestaca=&tipus=esform


CONDICIONS DE VIDA 

92 

5. INCLUSIÓ I PROTECCIÓ SOCIAL 

5.1. INCLUSIÓ SOCIAL 

En aquest apartat s’analitza la distribució de la renda i el risc de pobresa o exclusió social a Catalunya a 

partir de l’explotació estadística que l’Idescat realitza per a l’àmbit de Catalunya de l’Enquesta de condi-

cions de vida (en endavant, ECV). Les últimes dades disponibles en aquest àmbits són les corresponents 

a l’ECV de l’any 2017, amb dades d’ingressos de l’any anterior (2016). Per tant, els indicadors construïts 

a partir d’ingressos o que es remeten a l’any de la seva obtenció es refereixen a l’any 2016.  

A partir de l’ECV de l’any 2016, l’Idescat porta a terme una ampliació de la mostra que permet obtenir 

resultats més fiables per a Catalunya i estimacions dels principals indicadors per 8 àmbits territorials: 

Metropolità, comarques gironines, Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre, Ponent, comarques centrals, Alt 

Pirineu i Aran i Penedès.  

5.1.1. DISTRIBUCIÓ DE LA RENDA 

La renda de les llars catalanes creix per tercer any consecutiu 

Com a qüestió prèvia, cal indicar que les dades sobre renda es refereixen a l’any anterior al de realització 

de l’ECV.110 D’acord amb l’ECV 2017, els ingressos mitjans nets anuals per llar l’any 2016 són de 31.411 

euros, el 0,2% més que l’any anterior. Els ingressos mitjans de les llars catalanes augmenten per tercer 

any consecutiu, tot i que l’increment de l’any 2016 és més petit que el dels dos anys anteriors.  

GRÀFIC IV.5.G 1. Evolució dels ingressos mitjans nets anuals per llar. Catalunya, ECV 2013-ECV 20171 

30.423 30.407
30.655

31.339 31.411

2013 2014 2015 2016 2017

 
Unitats: euros. 

(1) Els ingressos són els dels anys anteriors als de realització de les enquestes. 

Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

Per àmbits territorials, els ingressos mitjans més elevats a partir de l’ECV 2017 són els de les llars de 

Barcelona ciutat (35.146 euros), de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (34.136 euros) i en general de 

l’àmbit metropolità (32.862 euros), seguits dels ingressos de les llars del Penedès (32.056 euros). Per 

 
110 La renda està composta pels ingressos del treball per compte d’altri, els beneficis/pèrdues del treball per compte propi, les prestacions 

socials, les rendes procedents d’esquemes privats de pensions no relacionats amb el treball, les rendes del capital i la propietat, les transferèn-

cies rebudes i pagades a altres llars, els ingressos percebuts per menors i el resultat de la declaració de l’IRPF.  
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contra, els ingressos més baixos per llar es troben a l’Alt Pirineu i Aran (21.248 euros) i a les Terres de 

l’Ebre (21.525 euros) (vegeu la taula IV.5.A.T1 de l’annex).   

La distribució de la renda empitjora lleugerament a Catalunya.  

Quant a la distribució de la renda, els indicadors que més s’utilitzen per mesurar-la són la ràtio S80/S20 

(relació entre les ingressos del 20% de les llars amb més renda, el quintil superior, i el 20% de les llars 

amb menys renda, el quintil inferior) i l’índex de Gini, el qual pren valor 0 en una situació hipotètica de 

màxima igualtat on totes les persones ingressen el mateix i valor 1 quan una sola persona acumula tots 

els ingressos. Ambdós indicadors s’utilitzen en el seguiment de l’Estratègia Europa 2020.  

El valor de la ràtio S80/S20 augmenta lleugerament entre les ECV 2016 i 2017 i se situa en el 5,7, és a 

dir, el quintil superior de la renda obté 5,7 vegades els ingressos del quintil inferior. L’índex de Gini mostra 

una evolució interanual similar entre les ECV 2016 i 2017 i se situa en el 31,8. Al gràfic següent s’observa 

que al llarg dels últims cinc anys, ambdós indicadors assoleixen el seu valor màxim a l’ECV 2014 (ingres-

sos del 2013), any a partir del qual registren disminucions, amb un lleuger augment l’últim any del perí-

ode.  

GRÀFIC IV.5.G 2. Evolució dels indicadors de distribució personal de la renda. Catalunya, ECV 2013-20171   
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(1) La renda correspon als anys naturals anteriors als de realització de les enquestes. 

Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat.    

Els resultats de l’ECV 2017 sobre la ràtio S80/S20 segons àmbits territorials mostren que on la desigual-

tat d’ingressos és més gran és a l’àmbit metropolità (sense tenir en compte l’Àrea Metropolitana de Bar-

celona), on el 20% més ric de la població ingressa 6,6 vegades el que rep el quintil més baix de la renda. 

Per contra, els territoris on la desigualtat és més baixa és a Barcelona ciutat i als àmbits no metropolitans 

(amb un valor de l’indicador de 4,9 en ambdós casos).111 Pel que fa a l’índex de Gini, els valors més 

elevats corresponen a l’Alt Pirineu i Aran (35,9) i a l’àmbit metropolità sense l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona (33,5), mentre que els valors més baixos són els del Penedès i el Camp de Tarragona (24,9 i 

27,2, respectivament) (vegeu la taula IV.5.A.T2 de l’annex). 

 
111 No es disposa d’una desagregació territorial més gran per a la ràtio S80/S20.  
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Si creuem els indicadors sobre renda de les llars i els relatius a la distribució de la renda segons àmbit 

territorial, es pot ressaltar que l’Alt Pirineu i Aran té la renda per llar més baixa de tot el territori català, 

així com la desigualtat d’ingressos més elevada. Així mateix, es pot destacar que el Penedès, amb una 

de les rendes per llar més gran i la més elevada dels àmbits no metropolitans, és l’àmbit territorial amb 

la desigualtat d’ingressos més baixa.  

Disminueixen els ingressos dels decils més baixos de la renda.           

La distribució dels ingressos també es pot explicar a partir de l’anàlisi dels decils de renda. Amb aquesta 

finalitat, s’ordena la població segons els seus ingressos per unitat de consum i es divideix en deu grups 

de la mateixa mida per estudiar els intervals d’ingressos de cada grup.  

Entre les ECV 2016 i 2017, els ingressos dels decils més baixos de la renda han disminuït (decil 1 a decil 

4); en concret, el descens més gran en termes relatius és el del decil 1 (el 3,7%), el qual havia mostrat 

una recuperació d’ingressos entre l’ECV 2015 i la de l’any 2016. Per contra, augmenten els ingressos a 

partir del decil 5 entre les ECV 2016 i 2017, essent l’increment més elevat en termes relatius el del decil 

8. Pel que fa a l’evolució dels ingressos en els últims cinc anys disponibles (ECV 2013-2017), al gràfic 

següent s’observa un increment en tots els decils, per bé que la pujada més modesta és la del decil 1.  

GRÀFIC IV.5.G 3. Evolució dels decils dels ingressos per unitat de consum (límit màxim). Catalunya, ECV 2013-

20171 

Decil  1 Decil  2 Decil  3 Decil  4 Decil  5 Decil  6 Decil  7 Decil  8 Decil  9

2013 6.934 9.474 11.567 13.850 15.704 18.031 21.051 24.360 30.977

2014 6.017 9.315 11.817 13.735 16.279 18.650 21.759 24.764 31.390

2015 6.358 9.891 11.922 14.089 16.112 18.648 21.671 25.285 31.183

2016 7.310 10.219 12.688 14.673 16.757 19.101 21.921 25.379 31.214

2017 7.039 10.093 12.337 14.308 16.828 19.445 22.795 26.657 32.471
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Unitats: euros. 

(1) Els ingressos corresponen a l’any natural anterior al de l’enquesta. 

Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

Es redueixen les llars catalanes que reben alguna prestació. 

Per acabar d’analitzar la renda a Catalunya i la seva distribució, cal fer referència a les prestacions socials 

que reben les llars (vegeu la taula IV.5.A.T3 de l’annex): d’acord amb l’ECV 2017, el 60% de les llars 

catalanes (1.786 milers) han rebut algun tipus de prestació social durant l’any 2016, l’1,1% menys que 

l’any 2015, al llarg del qual van rebre alguna prestació el 60,9% de les llars (1.805 milers). Cal ressaltar 

que aquestes xifres registren disminucions des de l’any 2013, durant el qual van percebre alguna pres-

tació el 67,2% de les llars (1.986 milers).  

Com en anys anteriors, la majoria de prestacions socials percebudes durant l’any 2016 són de vellesa i 

supervivència (el 58,8%). Pel que fa a la resta, el 33,3% són prestacions d’atur i el 28,0% corresponen a  
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altres subsidis o prestacions. Respecte de l’evolució, es pot destacar que les llars perceptores de pres-

tacions d’atur disminueixen des de l’any 2014, mentre que les que reben altres subsidis o prestacions 

augmenten des de l’any 2015.  

Per àmbits territorials, els percentatges més elevats de llars perceptores de prestacions socials es troben 

al Penedès (el 70,8%), l’Alt Pirineu i Aran (el 68,8%) i el Camp de Tarragona (el 68,5%). Per contra, els 

percentatges més baixos són els de les comarques gironines (el 54,0%), Barcelona ciutat (el 54,5%) i 

l’Àrea Metropolitana de Barcelona (el 55,4%) (vegeu la taula IV.5.A.T4 de l’annex). 

5.1.2. RISC DE POBRESA O EXCLUSIÓ SOCIAL 

L’indicador AROPE mesura els avenços en l’àmbit del risc de pobresa o exclusió social en el marc de 

l’Estratègia Europa 2020, la qual té un període de vigència 2009-2019. És per això que l’anàlisi de 

l’AROPE i els seus components en aquest epígraf es fa en relació amb el període comprès entre les ECV 

del 2009 i 2017, últim any del que es disposa de dades.   

Es considera que una persona està en risc de pobresa o exclusió social quan es troba en almenys una 

de les condicions següents (components de l’AROPE): risc de pobresa, privació material severa o viu en 

una llar amb una intensitat del treball molt baixa. Per tant, d’acord amb la definició de l’indicador, algunes 

persones poden trobar-se en dues o, fins i tot, en les tres condicions esmentades de forma simultània.  

Pel que fa als components de l’AROPE, en primer lloc, es considera que una persona està en risc de 

pobresa quan té uns ingressos inferiors al 60% de la renda mediana. En segon lloc, es troba en situació 

de privació material severa la persona que viu en una llar que no es pot permetre quatre conceptes d’una 

llista de nou (retardar-se en el pagament de despeses relacionades amb l’habitatge en els últims 12 

mesos, mantenir la llar a una temperatura adequada, assumir despeses inesperades, menjar carn, po-

llastre o peix almenys cada dos dies, anar de vacances almenys una setmana a l’any, disposar de cotxe, 

de rentadora, de televisió i de telèfon). Finalment, una persona viu en una llar amb una intensitat del 

treball molt baixa quan els seus membres en edat de treballar ho han fet menys del 20% del seu potencial 

de treball durant l’any de referència dels ingressos (any anterior al de realització de l’ECV).  

Creix la població que es troba en risc de pobresa i exclusió social.   

D’acord amb l’ECV 2017, el 23,8% de la població de Catalunya (1.753,5 milers de persones) es troba en 

risc de pobresa o exclusió social, mentre que l’any anterior aquest percentatge va ser del 22,5%, la qual 

cosa equival a un augment de 98,7 milers de persones entre les ECV 2016 i 2017. Com es veurà més 

endavant, aquest increment es pot atribuir a la pujada del risc de pobresa i de la baixa intensitat del 

treball a la llar, mentre que la proporció de llars amb privació material severa disminueix entre les ECV 

2016 i 2017.    

Pel que fa a l’evolució en el període ECV 2009-2017 a Catalunya, al gràfic següent s’observa que el valor 

de l’AROPE puja l’últim any del període, trencant la tendència descendent dels dos anys anteriors, i se 

situa en 1,1 punts percentuals més respecte del valor registrat a l’ECV 2009. Al llarg del període consi-

derat, l’AROPE arriba al seu nivell màxim l’any 2012, amb el 26,3% de la població catalana en risc de 

pobresa o exclusió social. 
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GRÀFIC IV.5.G 4. Evolució de la taxa AROPE. Catalunya, ECV 2009-2017 
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Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

Com s’ha dit anteriorment, una persona en situació de risc de pobresa o exclusió social es pot trobar en 

una, dues o tres de les circumstàncies o components de l’AROPE. Així, la combinació d’aquests tres com-

ponents dona lloc a set grups de població. D’acord amb l’ECV 2017, a la figura següent s’observa que el 

6,7% de la població catalana (490,5 milers de persones) es troba en dues o més situacions de les que 

componen l’indicador, un percentatge lleugerament superior al de l’any anterior (6,2%). Tanmateix, la 

població que es troba en les tres situacions que componen l’AROPE ha disminuït entre les ECV del 2016 

i del 2017 (de l’1,4% a l’1,2% de la població catalana).  

FIGURA IV.5.F 1. Interseccions entre subpoblacions en situació de risc de pobresa o exclusió social. Catalunya, 

ECV 2017 
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Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

Si s’analitza l’AROPE en funció de determinades variables sociodemogràfiques a partir de l’ECV 2017, 

s’observa que el risc de pobresa o exclusió social afecta especialment les persones aturades (el 59,3%), 
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les que tenen nacionalitat estrangera (el 47,7%) i les que tenen un nivell educatiu baix (el 30,4% i el 

29,9% de les persones amb educació primària o inferior i amb educació secundària de primer cicle, res-

pectivament, mentre que en el cas de les persones amb educació superior el valor de la taxa és de 

l’11,8%). 

Altrament, cal ressaltar que el 30,3% de les persones de menys de 16 anys es troben en risc de pobresa 

o exclusió social (ECV 2017) i que aquest percentatge ha augmentat respecte de l’any anterior (el 25,1%).  

Pel que fa al sexe, la taxa de les dones és superior a la dels homes a l’ECV 2017 (el 24,5% front al 23,1%), 

tot i que la diferència és més petita que la de l’any anterior, en el qual el 24,0% de les dones estava en 

situació de risc de pobresa o exclusió social enfront del 21,1% dels homes. Així mateix, s’observa que la 

taxa masculina augmenta més que la femenina entre les ECV 2016 i 2017.  

Una altra qüestió a ressaltar són les diferències entre àmbits territorials pel que fa al nombre de persones 

que es troben en risc de pobresa o exclusió social. Així, el valor de l’AROPE oscil·la entre el 30,0% de 

l’àmbit metropolità sense l’AMB i el de Barcelona ciutat (15,3%).112 

A la taula següent es mostra el valor de la taxa AROPE segons el sexe, l’edat i l’àmbit territorial. Per a 

més informació, vegeu la taula IV.5.A.T5 de l’annex amb l’evolució de la taxa AROPE segons diferents 

variables des de l’ECV 2013. 

TAULA IV.5.T 1 Evolució de la taxa AROPE per sexe, edat i àmbit territorial. Catalunya, ECV 2016 i 2017 

    ECV2016 ECV2017 ECV2016-2017 (pp) 

Sexe 
Home 21,1 23,1 2,0 

Dona 24,0 24,5 0,5 

Edat 

Menys de 16 anys 25,1 30,3 5,2 

De 16 a 64 anys  23,3 24,2 0,9 

65 i més  16,4 16,6 0,2 

Àmbit territorial 

Metropolità 21,1 22,6 1,5 

   Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 19,0 18,8 -0,2 

      Barcelona 16,9 15,3 -1,6 

      AMB sense Barcelona 21,0 22,0 1,0 

   Metropolità sense AMB 25,0 30,0 5,0 

Àmbits no metropolitans 25,3 26,6 1,3 

Total Catalunya 22,5 23,8 1,3 

Unitats: percentatges i punts percentuals.  

Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

 
112 La divisió segons àmbit territorial és la següent: en un primer nivell, es distingeix l’àmbit metropolità i els àmbits no metropolitans. En un 

segon nivell, els àmbits no metropolitans inclouen: Comarques gironines, Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre, Ponent, comarques centrals, Alt 

Pirineu i Aran i per últim, Penedès. No obstant això, aquest nivell de desagregació no està disponible en el cas de la taxa AROPE. Pel que fa a 

l’àmbit metropolità, es distingeix entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l’àmbit metropolità sense l’AMB. En un tercer nivell, l’AMB es 

divideix en Barcelona ciutat i AMB sense Barcelona.  

 

L’àmbit metropolità està integrat per les comarques del Barcelonès, el Baix Llobregat, l’Alt Penedès, el Maresme, el Vallès Oriental i el Vallès 

Occidental. L’AMB inclou 36 municipis (dels 164 de l’àmbit metropolità) de les comarques del Barcelonès, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental 

i el Maresme. 
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Components de l’AROPE 

El component de l’AROPE que té més pes a l’ECV 2017 és el risc de pobresa (23,8%), seguit de la inten-

sitat molt baixa del treball a la llar (8,8%) i, per últim, de la privació material severa (5,0%).   

Al gràfic següent es mostra l’evolució d’aquests tres components en el període ECV 2009-2017: el factor 

que ha patit menys variabilitat ha estat el risc de pobresa, el qual ha oscil·lat entre el 19,0% (ECV 2015) 

i el 20,9% (ECV 2014). Per contra, els altres dos factors mostren uns intervals més grans entre els valors 

mínims i màxims registrats en el període: la privació material severa ha oscil·lat entre el 3,1% (ECV 2009) 

i el 7,4% (ECV 2012) i la intensitat del treball molt baixa a la llar s’ha mogut entre 5,6% (ECV 2009) i el 

12,0 (ECV 2014).  

L’últim any del període han augmentat amb caràcter interanual tant el risc de pobresa com la intensitat 

del treball molt baixa, mentre que la privació material severa ha disminuït. En conseqüència, els dos 

primers factors citats són els que expliquen l’increment de l’AROPE entre les ECV 2016 i 2017.  

Respecte de l’ECV 2009, els tres factors han augmentat, tot i que l’increment del risc de pobresa és més 

modest, mentre que el registrat pels altres dos factors ha estat més important, sobretot al llarg dels anys 

de recessió econòmica.     

GRÀFIC IV.5.G 5. Evolució dels components de l’AROPE. Catalunya, ECV 2009-2017 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

PMS¹ 3,1 5,1 7,2 7,4 6,1 6,3 6,7 5,5 5,0

ITMB² 5,6 9,1 11,6 11,5 10,8 12,0 8,8 7,2 8,8

Risc pobresa 19,9 19,2 19,5 20,5 19,8 20,9 19,0 19,2 20,0
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Unitats: percentatges. 

(1) Privació material severa. 

(2) Intensitat del treball molt baixa. 

Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

A continuació, s’analitza amb més detall cadascun dels components de l’AROPE. 

Pel que fa al risc de pobresa, com a qüestió prèvia cal indicar que els resultats es refereixen a l’any 

anterior al de realització de l’ECV, atès que es tracta d’un indicador que es construeix amb dades d’in-

gressos, els quals estan referits a l’any anterior al de realització de l’enquesta.  

Cal assenyalar també que es considera que una persona està en risc de pobresa quan els seus ingressos 

estan per sota d’un llindar d’ingressos anuals. L’ECV 2017 fixa aquest llindar en els 10.096,5 euros nets 

anuals en les llars d’una persona i en els 21.202,7 euros nets anuals en les llars formades per dues 



 

99 

MEMÒRIA  

SOCIOECONÒMICA 

I LABORAL DE 

CATALUNYA 2018 

persones adultes i dos infants. Cal ressaltar que ambdues xifres són més elevades que les de l’any an-

terior (10.054,4 i 21.114,2 euros, respectivament) i que el seu creixement és superior al de la renda 

mitjana neta anual. Així mateix, si s’analitza el període comprès entre les ECV 2009 i 2017, s’observa 

que el llindar de risc de pobresa ha recuperat els nivells anteriors a la crisi (vegeu la taula IV.5.A.T6 de 

l’annex). 

El risc de pobresa augmenta i afecta al 20% de la població a Catalunya.   

D’acord amb l’ECV 2017, un total de 1.472,3 milers de persones es troben en risc de pobresa a Catalu-

nya (el 20,0% de la població). Això suposa un augment de 66,4 milers de persones respecte de l’any 

anterior, en el qual el 19,2% de la població es trobava en risc de pobresa a Catalunya. Al gràfic següent 

es mostra l’evolució de la taxa de risc de pobresa entre les ECV 2009 i 2017: si bé a partir de l’ECV 2015 

(amb ingressos del 2014) semblava que la recuperació econòmica començava a tenir un impacte en les 

llars, l’ECV 2017 trenca aquesta tendència amb un increment del risc de pobresa. 

GRÀFIC IV.5.G 6. Evolució de la taxa de risc de pobresa. Catalunya, ECV 2009-20171 
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(1) Ingressos referits a l’any anterior al de realització de l’enquesta. 

Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

Segons la divisió territorial que ofereix l’ECV 2017 per a la taxa de risc de pobresa, l’àmbit metropolità 

(sense tenir en compte l’AMB) és on es registra la taxa més elevada (el 27,1%), mentre que la més baixa 

s’observa a Barcelona ciutat (l’11,9%) (vegeu la taula IV.5.A.T7 de l’annex). 

Pel que fa a la incidència del risc de pobresa segons diferents variables sociodemogràfiques, segueix la 

mateixa pauta que l’AROPE, comentada anteriorment. Així, les taxes de risc de pobresa més elevades 

s’observen en la població aturada (el 42,8%), en la que té nacionalitat estrangera (el 41,6%) i en les llars 

monoparentals (el 35,3). Pel que fa al nivell de formació assolit, destaca la diferència entre la taxa de 

risc de pobresa de les persones amb educació primària o inferior (el 25,6%) i la de les que tenen educació 

superior (el 9,1%) (vegeu la taula IV.5.A.T8 de l’annex). 

Així mateix, la incidència del risc de pobresa és més elevada en les dones que en els homes (el 20,7% 

front al 19,3%). Pel que fa a l’edat, cal destacar que el 28,5% de la població de menys de 16 anys es 

troba en risc de pobresa, percentatge que ha crescut en 4,5 pp. respecte de l’any anterior. També ha 
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augmentat la taxa de les persones de 65 anys i més, la qual ha passat del 15,0% al 15,5% entre les ECV 

2016 i 2017.  

L’últim punt a considerar és la taxa de risc de pobresa en el treball, la qual mesura el percentatge de 

persones ocupades que, havent treballat almenys set mesos durant l’any de referència, tenen uns in-

gressos inferiors al llindar de risc de pobresa. Aquesta taxa forma part del conjunt d’indicadors que s’uti-

litza per mesurar la pobresa i l’exclusió social en l’àmbit de la UE. D’acord amb l’ECV 2017, la taxa se 

situa en el 12,2% a Catalunya i és lleugerament superior a la de l’any anterior (el 12,0%). Cal destacar 

que el risc de pobresa en el treball afecta més els homes que les dones (el 13,3% front a l’11,1%). 

Per àmbits territorials, l’ECV 2017 mostra que l’àmbit metropolità sense l’AMB és on el risc de pobresa 

en el treball és més elevat (afecta al 15,6% del col·lectiu), seguit dels àmbits no metropolitans (el 13,9%). 

Per contra, Barcelona ciutat i l’AMB són els territoris on la taxa de risc de pobresa en el treball és més 

baixa (el 9,2% i el 9,8%, respectivament) (vegeu la taula IV.5.A.T9 de l’annex). 

Una altra qüestió relativa al risc de pobresa que inclou l’ECV és l’impacte de les transferències socials 

en aquest indicador. Al gràfic següent s’observa que la taxa de risc de pobresa abans de la intervenció 

de l’Administració és del 40,9% i que baixa fins al 20,0% després de transferències socials, d’acord amb 

l’ECV 2017. Com en anys anteriors, la intervenció de l’Administració redueix més el risc de pobresa en el 

cas de les dones. Quant a l’edat, destaca la reducció del risc de pobresa en 69,1 pp. de les persones de 

65 i més anys com a conseqüència de l’efecte de les pensions de vellesa i supervivència. Aquesta dada 

contrasta amb la disminució de 4,7pp. en les persones de menys de 16 anys.  

GRÀFIC IV.5.G 7. Taxa de risc de pobresa abans i després de transferències socials. Catalunya, ECV 2017 
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Unitats: percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

La privació material severa disminueix i afecta el 5% de la població catalana. 

El segon component de l’AROPE és l’indicador sobre privació material severa, el qual fa referència a la 

manca de capacitat de consum de la població, a través de mesurar les restriccions de les llars en almenys 

quatre de nou ítems de consum, comentats anteriorment. Les dades sobre aquest indicador estan refe-

rides a l’any de realització de l’ECV. 
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L’any 2017, el 5,0% de la població catalana es troba en situació de privació material severa (369,6 milers 

de persones), la qual cosa suposa una disminució de 36,9 milers de persones respecte de l’any 2016, 

en el qual el 5,5% de la població catalana es trobava en situació de privació material severa.   

Per àmbit territorial, cal destacar que el 66,4% i el 63,4% de la població de les Terres de l’Ebre i l’Alt 

Pirineu i Aran, respectivament, té una privació o més, mentre que els percentatges més baixos d’aquest 

indicador es troben a Barcelona ciutat (el 33,4%), les comarques centrals (el 37,5%) i l’AMB (el 39,7%). 

Per tipus de privació, cal ressaltar que el 61,7% de la població de les Terres de l’Ebre no es pot permetre 

un mínim d’una setmana de vacances a l’any, així com que el 39,3% i el 37,4% de la població de l’Alt 

Pirineu i Aran i de l’àmbit metropolità sense l’AMB, respectivament, no té capacitat per fer-se càrrec de 

despeses imprevistes (vegeu la taula IV.5.A.T10 de l’annex).  

Pel que fa a l’evolució des de l’any 2009 a Catalunya, al gràfic següent s’observa que la privació material 

severa augmenta de manera important entre la població catalana durant els anys de recessió econòmica 

fins a assolir el seu valor màxim l’any 2012 (el 7,4%). L’any 2013, coincidint amb l’inici de la recuperació 

econòmica, es registra una disminució important del valor de l’indicador. Al final del període, s’observa 

una baixada de la privació material severa durant dos anys consecutius (2016 i 2017), tot i que les xifres 

continuen sent més elevades que la de l’any 2009. 

GRÀFIC IV.5.G 8. Evolució de l’indicador sobre privació material severa. Catalunya, ECV 2009-2017 
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Unitats: percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

Quant a l’anàlisi de la privació material severa segons les variables relatives al sexe i l’edat l’any 2017, 

es pot destacar que aquesta situació afecta més les dones que els homes (el 5,5% enfront del 4,5%, 

respectivament). Altrament, es pot afirmar que a més edat menys nivell de privació, atès que el 6,8% de 

la població de menys de 16 anys i el 6,9% de la que té entre 16 i 29 anys està en situació de privació 

material severa, mentre que aquest percentatge és del 2,5% en el col·lectiu de 65 anys i més.   

Pel que fa als ítems que conformen l’indicador, destaquen percentatges elevats en alguns d’ells. Així, el 

31,9% de la població catalana no es pot fer càrrec de despeses imprevistes i el 29,7% no es pot permetre 

fer un mínim d’una setmana de vacances a l’any.  

Un altre ítem a mencionar és el percentatge de persones que no pot mantenir el seu habitatge a una 

temperatura adequada (ítem que es relaciona amb l’anomenada pobresa energètica). L’any 2017, 
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aquest percentatge és del 6,3% de la població catalana i registra una disminució respecte de l’any 2016 

(el 8,7%) (vegeu l’evolució de la població catalana per tipus de privacions a la taula IV.5.A.T11 de l’annex). 

Si s’analitza la població per tipus de privacions segons diferents variables sociodemogràfiques, es de-

tecta un impacte important de la relació amb l’activitat i el nivell de formació assolit en el grau de privació. 

Així, destaca que el 58,4% de la població aturada i el 43,6% de la població amb educació primària o 

inferior no es poden permetre fer un mínim d’una setmana de vacances a l’any. Pel que fa a les despeses 

imprevistes, no se’n poden fer càrrec el 57,5 i 41,8% dels dos col·lectius anteriors, respectivament.    

Altrament, a partir de l’any 2016 l’ECV incorpora noves preguntes relatives a les privacions de les llars, 

de les quals es pot destacar que l’any 2017 el 8,6% de les llars catalanes declaren haver demanat ajuda 

a familiars, amics o entitats privades o religioses per a béns bàsics (aliments, roba, etc.), mentre que 

l’any 2016 aquest percentatge va ser del 6,5% (vegeu la taula IV.5.A.T12 de l’annex). 

Augmenta l’indicador sobre intensitat del treball a la llar i se situa en el 8,8%. 

Finalment, el tercer component de l’AROPE és el relatiu a les persones de menys de 60 anys que viuen 

en llars amb una intensitat del treball molt baixa. Cal especificar que l’any de referència per mesurar la 

intensitat del treball és l’any anterior al de realització de l’ECV (any de referència dels ingressos).  

D’acord amb l’ECV 2017, el 8,8% de les persones de menys de 60 anys viuen en llars amb una intensitat 

del treball molt baixa a Catalunya (treball desenvolupat al llarg del 2016), la qual cosa equival a 490,3 

milers de persones. Respecte de l’any anterior, hi ha 84,6 milers de persones més en aquesta situació.   

Pel que fa a l’evolució d’aquest indicador, al gràfic següent s’observa que l’última dada disponible cor-

responent a l’ECV 2017 trenca amb el període de descens de dos anys iniciat amb l’ECV 2015. La inten-

sitat del treball molt baixa havia assolit el seu nivell màxim a l’ECV 2014 (el 12,0%), més del doble del 

valor registrat a l’inici de la recessió econòmica (ECV 2009 referida al treball desenvolupat al llarg del 

2008): el 5,6%. 

GRÀFIC IV.5.G 9. Evolució de l’indicador sobre intensitat del treball a la llar1. Catalunya, ECV 2009-2017 
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Unitats: percentatges. 

(1) Càlcul efectuat sobre la població de 18-59 i aplicat a la població de 0-59. 

Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 
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5.2. EL SISTEMA DE PROTECCIÓ SOCIAL: PRESTACIONS ECONÒMIQUES I DE SERVEIS 

A continuació, s’analitza l’evolució de les pensions i altres prestacions econòmiques del sistema de la 

Seguretat Social, de les prestacions del Sistema Català de Serveis Socials, en el qual es troben integrades 

les prestacions de promoció de l’autonomia personal i atenció a la dependència, així com de la renda 

garantida de ciutadania (RGC).  

5.2.1. PENSIONS 

L’any 2018, les pensions es revaloren l’1,6% amb caràcter general i el 3% les més baixes. 

Com a qüestió prèvia, cal recordar que l’any 2018 es compleixen vuit anys de la  reforma de la Seguretat 

Social duta a terme per la Llei 27/2011, de l’1 d’agost,113 amb la finalitat de garantir la sostenibilitat del 

sistema a llarg termini. D’aquesta reforma, destaquen l’augment de l’edat legal de jubilació dels 65 als 

67 anys, l’increment del període de càlcul de la base reguladora dels 15 als 25 anys i l’augment dels 

anys de cotització requerits per percebre el 100 per cent de la pensió (dels 35 als 37).  

Totes aquestes reformes s’estan aplicant de forma gradual i progressiva. En aquest sentit, l’any 2018 

l’edat legal de jubilació se situa en els 65 anys i sis mesos (tot i que és possible jubilar-se als 65 anys si 

es tenen cotitzats 36 anys i sis mesos o més), el període de càlcul de la base reguladora és de 21 anys i 

es requereixen 35 anys i sis mesos de cotització per percebre el 100 per cent de la pensió.      

Una altra qüestió a mencionar és l’increment del 52 al 56 per cent del percentatge a aplicar a la base 

reguladora de les pensions de viduïtat, a partir de l’1 d’agost del 2018, i del 60 per cent a partir de l’1 

de gener del 2019.114 Aquesta pujada s’aplica a les persones beneficiàries de la pensió de viduïtat de 65 

anys i més que no perceben una altra pensió pública ni altres ingressos del treball, per compte propi o 

d’altri, o de capital que en còmput anual superin el límit d’ingressos per percebre la pensió mínima de 

viduïtat. 

Aquesta mesura desenvolupa la disposició addicional 30 de la Llei 27/2011, de l’1 d’agost, la qual es-

tava previst que s’apliqués de forma gradual des de l’1 de gener del 2012 fins a l’1 de gener del 2019. 

Tanmateix, el seu compliment s’havia anat posposant per les successives lleis de pressupostos generals 

de l’Estat. 

Quant a la revaloració de les pensions, s’incrementen l’1,6%, amb caràcter general, mitjançant la Llei 

6/2018, del 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per al 2018, amb efectes d’1 de gener del 

2018 (coincidint amb les previsions de l’IPC per al conjunt de l’any). Així mateix, les pensions mínimes, 

les no contributives i les pensions SOVI s’incrementen el 3%.  

Pel que fa al factor de sostenibilitat, el qual introdueix l’esperança de vida en el càlcul de la pensió, la 

seva aplicació queda en suspens. D’acord amb la Llei 6/2018, del 3 de juliol, de pressupostos generals 

de l’Estat per al 2018, es portarà a terme en el moment que s’arribi a un acord en la Comissió del Pacte 

 
113 Llei 27/2011, de l’1 d’agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social. 
114 Llei 6/2018, del 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018. Per a l’aplicació de l’increment per part de les entitats 

gestores s’aprova el Reial decret 900/2018, del 20 de juliol, de desenvolupament de la disposició addicional 30 de la Llei 27/2011, de l’1 

d’agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social, en matèria de pensió de viduïtat. Així mateix, s’aprova 

el Reial decret 1413/2018, del 2 de desembre, pel qual es desenvolupen les previsions de la Llei 6/2018, del 3 de juliol, en matèria de pensions 

de viduïtat del règim de classes passives de l’Estat.  
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de Toledo sobre l’aplicació de les mesures necessàries per garantir la sostenibilitat del sistema. No obs-

tant això, i en qualsevol cas, es preveu que la seva entrada en vigor es produeixi en data no posterior a 

l’1 de gener del 2023.   

Passant a l’anàlisi de les dades, cal tenir present que les pensions poden ser contributives, finançades 

amb cotitzacions socials, o no contributives, finançades amb transferències de l’Estat. Les primeres són 

les més importants, tant pel nombre de pensions com pel nivell de despesa que suposen, sobretot les 

de jubilació. Pel que fa a les pensions no contributives, poden ser de jubilació o invalidesa i estan desti-

nades a aquelles persones que no disposen de recursos econòmics i no han pogut accedir a l’esfera 

contributiva del sistema.  

Pensions contributives115 

L’any 2018, el nombre de pensions contributives creix l’1,1% i el 64,7% són de jubilació. 

L’any 2018, hi ha 1.729.148 pensions contributives en vigor i 1.525.365 pensionistes a Catalunya 

(aquesta diferència respon a que alguns pensionistes reben més d’una pensió). La majoria de les pensi-

ons en vigor són de jubilació (el 64,7%), el 22,8% de viduïtat i el 9,6% d’incapacitat permanent. Les 

d’orfenesa i en favor de familiars representen només el 2,8% i el 0,1% del total, respectivament. Atenent 

el règim de cotització, la majoria de les pensions pertanyen al règim general (el 74,2%) i al del treball 

autònom (el 18,4%). 

Pel que fa a l’evolució, el nombre de pensions en vigor creix l’1,1% l’any 2018, un percentatge dues 

dècimes superior al registrat l’any anterior (el 0,9%) i tres dècimes per sota de la mitjana de creixement 

de l’última dècada (l’1,4%) (vegeu la taula IV.5.A.T13 de l’annex). 

Entre 2017 i 2018, les pensions que més creixen són les de jubilació (l’1,7%), atès el procés d’envelli-

ment de la població i l’augment del nombre de dones que accedeixen a la pensió contributiva de jubilació 

en comparació amb anys anteriors. Pel que fa a la resta de pensions, augmenten molt poc o inclús dis-

minueixen lleugerament. Atenent el règim de cotització, entre 2017 i 2018 es registren evolucions posi-

tives del nombre de pensions en el règim general i en l’especial del treball autònom (l’1,6% i l’1,0%, 

respectivament), mentre que en la resta de règims les pensions disminueixen, sobretot en el de la mine-

ria del carbó i en el SOVI (el 5,8% en ambdós casos).   

Quant a l’estructura de les pensions per sexe, l’any 2018 el 55,1% de les pensions són percebudes per 

una dona, tot i que les dones suposen el 51,1% de les persones pensionistes. Aquesta diferència rau en 

el fet que les dones perceben més d’una pensió amb més freqüència que els homes, atès que són be-

neficiàries d’un nombre més elevat de pensions de viduïtat, les quals són compatibles amb les de jubila-

ció i incapacitat permanent.    

Segons la classe de pensió, la majoria de les percebudes per dones són pensions de jubilació i viduïtat 

(suposen el 51,7% i el 38,3%, respectivament), mentre que entre els homes la gran majoria de pensions 

percebudes són de jubilació (el 79,8%), seguides de lluny de les d’incapacitat permanent (el 12,3%).  

Respecte de les pensions de jubilació, cal posar de manifest que tot i que l’any 2018 les percebudes per 

dones són 498.891 i les de titularitat masculina són 620.523, les primeres han registrat un creixement 

mitjà anual del 2,4% en l’última dècada, mentre que aquest percentatge ha estat de l’1,5% en el cas dels 

homes. Per tant, cada vegada són més les dones amb unes trajectòries laborals que els permeten accedir 

a una pensió de jubilació de caràcter contributiu (vegeu la taula IV.5.A.T14 de l’annex). 

 
115 Totes les dades sobre pensions contributives estan referides al 31 de desembre dels anys respectius.  
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La pensió mitjana creix el 3,6% l’any 2018 i trenca la tendència dels anys anteriors de desacceleració 

del seu creixement.   

Altrament, la pensió mitjana se situa en els 998,4 euros l’any 2018, el 3,6% més que l’any anterior. 

Aquest percentatge de creixement és més elevat que el registrat l’any 2017 (l’1,9%) i superior també al 

creixement mitjà anual de l’última dècada (el 2,9%). La dada de l’any 2018 trenca la tendència dels anys 

anteriors de desacceleració del creixement de la quantia mitjana de les pensions. Aquest fet es pot rela-

cionar amb les mesures preses l’any 2018 sobre revaloració de les pensions, comentades anteriorment. 

Tot l’anterior es pot observar al gràfic següent, on es mostra el creixement acumulat de la quantia mitjana 

de les pensions contributives en el període 2008-2018, a partir de l’evolució interanual d’aquesta quan-

tia:  

GRÀFIC IV.5.G10  Evolució de la quantia mitjana de les pensions contributives. Catalunya, 2008-2018 

 

 

Creixement acumulat de la quantia mitjana de les pensions contributives. Catalunya, 2008-2018  

 
Unitats: taxa acumulada de creixement (base 2008) 

Font: elaboració pròpia a partir de l’INSS. 

Quantia mitjana de les pensions contributives i evolució interanual. Catalunya, 2008-2018 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Quantia mitjana 749,6 785,2 811,8 838,3 865,2 891,9 908,0 926,3 945,7 963,7 998,4 

Evolució  6,5 4,7 3,4 3,3 3,2 3,1 1,8 2,0 2,1 1,9 3,6 

Unitats: euros i percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir de l’INSS. 
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Segons la classe de pensió, l’any 2018 la quantia mitjana més elevada correspon a la pensió de jubilació 

(1.127,4 euros mensuals), seguida de la incapacitat permanent (1.043,7 euros mensuals). La pensió de 
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viduïtat té una quantia de 689,5 euros i les d’orfenesa i en favor de familiars tenen unes quanties de 

390,7 euros i 602,2 euros, respectivament. Respecte de l’any 2017, les quanties que més augmenten 

en termes relatius són les de les pensions de viduïtat i en favor de familiars (el 4,7% i el 5,8%, respecti-

vament).  

Per règims de cotització, la quantia mitjana més elevada correspon al règim de la mineria del carbó, amb 

1.257,7 euros mensuals, tot i que només concentra el 0,1% de les pensions. A continuació, es troba la 

quantia mitjana corresponent a les pensions per malaltia professional (1.217,7 euros) i la del règim ge-

neral (1.110,3 euros). Cal posar de manifest que la pensió mitjana del règim del treball autònom (691,5 

euros) és la més baixa del sistema, darrera de la del SOVI (393,7 euros), tot i que el règim del treball 

autònom és el que concentra més pensions, després del règim general.  

La pensió mitjana dels homes és de 1.267 euros i de 779,4 euros la de les dones. 

Si s’analitza la pensió mitjana en funció del sexe, l’any 2018 el seu import és de 1.267,0 euros en els 

homes i de 779,4 euros en les dones. Aquesta diferència s’explica sobretot per les pensions de jubilació, 

la quantia mitjana de les quals és la que mostra la diferència més important en funció del sexe. Així, la 

quantia mitjana d’aquesta classe de pensió és de 828,8 euros en les dones i suposa el 60,6% de la dels 

homes (1.367,4 euros). Aquestes divergències s’expliquen en gran mesura per la diferent participació 

en el mercat de treball d’homes i dones, sobretot de les dones de més edat. No obstant això, les diferèn-

cies es venen reduint pels canvis en la participació laboral de les dones que en els últims anys accedeixen 

a la jubilació. En aquest sentit, la quantia mitjana de les noves altes de pensions de jubilació mostra una 

diferència més reduïda entre homes i dones (l’import mitjà de les noves altes de dones suposa el 74,6% 

respecte de la dels homes, l’any 2018). 

A diferència de la resta de pensions, la quantia mitjana de la pensió de viduïtat és més elevada en les 

dones que en els homes (708,5 euros front a 497,0, respectivament), atès que en el primer cas la base 

de cotització que es considera per al seu càlcul és la de l’home, la mitjana de la qual acostuma a ser més 

elevada que la de les dones.  

Com a conseqüència de la situació descrita, les dones perceben amb més freqüència que els homes 

pensions no contributives (com es veurà més endavant), així com complements de mínims de pensions 

contributives, pel fet de no arribar a la quantia mínima d’aquestes pensions fixada anualment per la Llei 

de pressupostos generals de l’Estat. Així, l’any 2018 el percentatge de pensions mínimes entre les dones 

és del 21,5%, mentre que entre els homes és del 9,8%. 

A la taula següent es mostra informació sobre pensions contributives a través dels principals indicadors 

en aquest àmbit (per a un desglossament de la informació atenent el sexe de la persona beneficiària, 

vegeu la taula IV.5.A.T15 de l’annex). 
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TAULA IV.5.T 2 Evolució de les pensions contributives i de la seva quantia mitjana segons classe i règim. Catalu-

nya, 2017-2018 

 

  

Pensions 

2018 
Pes % 2017-2018 

Pensió mit-

jana 2018 

% sobre pen-

sió mitjana to-

tal 

% 2017-2018 

Total 1.729.148 100,0 1,1 998,4 100,0 3,6 

Classe             

Jubilació 1.119.421 64,7 1,7 1.127,4 112,9 3,4 

Viduïtat 394.614 22,8 0,0 689,5 69,1 4,7 

Incapacitat permanent 165.226 9,6 -0,1 1.043,7 104,5 2,0 

Orfenesa 48.468 2,8 0,6 390,7 39,1 2,8 

Favor familiars 1.419 0,1 -0,1 602,2 60,3 5,8 

Règim             

General 1.283.875 74,2 1,6 1.110,3 111,2 3,3 

Especial treball autònom 317.627 18,4 1,0 691,5 69,3 3,8 

Especial treball del mar 7.658 0,4 -1,6 1.101,7 110,4 3,3 

Especial mineria del carbó 2.170 0,1 -5,8 1.257,7 126,0 4,1 

Accidents de treball 28.625 1,7 0,0 1.094,3 109,6 3,3 

Malalties professionals  4.359 0,3 -0,8 1.217,7 122,0 3,2 

SOVI 84.834 4,9 -5,8 393,7 39,4 2,7 
Unitats: nombres absoluts, euros i percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir de l’INSS. 

Més enllà de la quantia mitjana, l’anàlisi de les pensions contributives per trams de quantia permet apro-

par-se d’una forma més precisa a la dispersió dels imports d’aquestes prestacions. Així, l’any 2018 el 

51,4% de les pensions en vigor tenen una quantia inferior als 800 euros i el 21,8% són inferiors als 500 

euros. Les pensions que superen els 1.000 euros suposen el 37,4% del total i les de més de 2.000 euros, 

el 10,2% de totes les pensions (vegeu el gràfic IV.5.A.G1 de l’annex). 

Els resultats anteriors varien en funció del sexe de la persona perceptora de la pensió, tal com es mostra 

al gràfic següent. Així, el percentatge de pensions de menys de 800 euros quan la persona beneficiària 

és una dona és del 68,3%, enfront del 30,6%, quan és un home. Les diferències més significatives s’apre-

cien en les quanties més elevades: el percentatge de pensions de dones amb un import de més de 1.000 

euros és del 21,2%, enfront del 57,4% en el cas dels homes. Pel que fa a les pensions de més de 2.000 

euros, els percentatges són del 4,0% en les dones i del 17,8% en els homes. 
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GRÀFIC IV.5.G 11 Distribució de les pensions per trams de quantia i sexe. Catalunya, 2018 

Distribució de les pensions percebudes per dones per 

trams de quantia. Catalunya, 2018 

Unitats: nombres absoluts. 

Font: elaboració pròpia a partir de l’INSS. 

Distribució de les pensions percebudes per homes per 

trams de quantia. Catalunya, 2018 

 
Unitats: nombres absoluts. 

Font: elaboració pròpia a partir de l’INSS. 
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Pensions no contributives 

Les pensions contributives creixen per cinquè any consecutiu i el 61,9% de les persones beneficiàries 

són dones. 

L’any 2018, el nombre de pensions no contributives és de 59.098 (mitjana anual), el 0,4% més que l’any 

anterior. D’aquestes pensions, 32.626 són de jubilació i 26.471 d’invalidesa.  

Cal ressaltar que les pensions no contributives han registrat increments en els últims cinc anys (des del 

2014), trencant la tendència descendent dels anys anteriors. Així mateix, cal posar de manifest que el 

creixement registrat l’any 2018 és inferior al dels anys anteriors (vegeu el gràfic IV.5.A.G2 de l’annex). 

Altrament, el 61,9% de les persones beneficiàries de pensions no contributives a Catalunya l’any 2018 

són dones. Aquest percentatge arriba fins al 71,4% en el cas de les pensions de jubilació. Així, aquestes 

pensions permeten modular els efectes que sobre la jubilació tenen les desigualtats en la participació 

laboral de moltes dones, les quals poden accedir d’aquesta manera a uns ingressos.  

Pel que fa a la quantia, l’any 2018 les pensions no contributives s’han revalorat el 3% (juntament amb 

les pensions mínimes i les del SOVI) i el seu import mensual s’ha fixat en els 380,10 euros (5.321,40 

euros anuals).116  A la quantia mensual se li han de sumar 525 euros anuals, si la persona beneficiària 

no té habitatge en propietat. Així mateix, les persones beneficiàries de pensió d’invalidesa amb un grau 

de discapacitat igual o superior al 75% i amb necessitat d’ajut de tercera persona tenen dret a un com-

plement equivalent al 50% de la pensió bàsica anual (2.660,7 euros). Finalment, a Catalunya les perso-

nes beneficiàries d’una pensió no contributiva amb ingressos inferiors al 25% d’aquesta pensió (sense 

 
116 Reial decret 1079/2017, del 29 de desembre, sobre revaloració i complements de pensions de classes passives i sobre revaloració de les 

pensions del sistema de la Seguretat Social i d’altres prestacions socials públiques per a l’exercici 2018 i Llei 6/2018, del 3 de juliol, de 

pressupostos generals de l’Estat per al 2018. 
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comptabilitzar-la) poden sol·licitar una pensió complementària, la quantia màxima de la qual és de 

132,45 euros mensuals l’any 2018.  

No obstant això, cal tenir present que l’import reconegut a cada persona beneficiària és variable i s’es-

tableix en funció dels ingressos de la seva unitat econòmica, així com dels membres d’aquesta unitat 

perceptors de pensió no contributiva, sense que l’import resultant pugui ser superior a la quantia fixada 

anualment ni inferior al 25% d’aquesta quantia.  

Tenint en compte l’anterior, la quantia mitjana de les pensions no contributives l’any 2018 a Catalunya 

és de 392,5 euros mensuals (374,8 euros les de jubilació i 414,4 euros les d’invalidesa). Respecte de 

l’any 2017, l’increment és del 4,6%, un percentatge elevat en comparació amb l’evolució dels anys an-

teriors (l’any 2017, l’augment va ser del 0,8 i els anys 2016 i 2015, l’evolució va ser negativa) (vegeu la 

taula IV.5.A.T16 de l’annex amb l’evolució de la quantia bàsica i la quantia mitjana de les pensions no 

contributives des de l’any 2007). 

A la taula següent es mostra l’evolució del nombre i la quantia mitjana de les pensions no contributives 

entre 2017 i 2018: 

TAULA IV.5.T 3 Evolució del nombre i la quantia mitjana de les pensions no contributives. Catalunya, 2017-2018 

    2017 2018 2017-2018 (%) 

Jubilació  
Pensions 32.239 32.626 1,2 

Quantia mitjana 356,9 374,8 5,0 

Invalidesa 
Pensions 26.614 26.471 -0,5 

Quantia mitjana 397,7 414,4 4,2 

Total 
Pensions 58.854 59.098 0,4 

Quantia mitjana 375,3 392,5 4,6 

Unitats: nombres absoluts, euros i percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.  

5.2.2. ALTRES PRESTACIONS ECONÒMIQUES DE LA SEGURETAT SOCIAL 

Incapacitat temporal 

Creixen els processos d’incapacitat temporal, sobretot els de contingències comunes. 

Els processos d’incapacitat temporal es poden iniciar com a conseqüència de contingències comunes 

(derivades de malaltia comuna en el règim general, especials del mar i la mineria del carbó i persones 

desocupades), contingències professionals (derivades d’accident de treball o malaltia professional en el 

règim general i especials del mar i la mineria del carbó) i contingències comunes del treball autònom. 

Altrament, aquesta prestació la poden gestionar l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), l’Institut 

Social de la Marina (ISM) i les mútues col·laboradores de la Seguretat Social (MCSS). A continuació, s’ana-

litzen les dades de l’agregat del sistema (la suma dels processos gestionats per totes les entitats).  

L’any 2018, s’han iniciat una mitjana mensual de 121.717 processos d’incapacitat temporal, la majoria 

dels quals (el 86,9%) són per contingències comunes (sense treball autònom). Cal ressaltar l’augment 

de processos respecte de l’any 2017 (el 14,5%), sobretot dels que provenen de contingències comunes 

(sense treball autònom), els quals augmenten el 16,1%, tal com s’observa al gràfic següent. L’any 2018, 

els processos d’incapacitat temporal creixen per cinquè any consecutiu.   
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GRÀFIC IV.5.G12  Mitjana mensual de processos d’incapacitat temporal segons tipus de contingència. Agregat del 

sistema (INSS, ISM i MCSS). Catalunya, 2017-2018 

 

Un altre punt important a considerar són els indicadors sobre incidència i prevalença, atès que ens per-

meten posar en relació el nombre de processos amb les persones treballadores protegides per cada 

contingència. Així, la incidència es refereix al nombre de processos iniciats en el període per cada 1.000 

persones treballadores protegides, mentre que la prevalença fa referència al nombre de processos en 

vigor al final del període per cada 1.000 persones treballadores protegides.   

L’any 2018, la incidència de les contingències comunes (36,3) és molt més elevada que la de les contin-

gències professionals (3,6) i les del treball autònom (10,1). Altrament, la prevalença és més elevada en 

les contingències comunes (35,1) i en les del treball autònom (28,5) que en les contingències professio-

nals (3,7). Cal posar de manifest que la prevalença elevada de les contingències del treball autònom, 

sobretot si es posa en relació amb la seva incidència, per la durada dels processos derivats d’aquestes  

contingències (83,5 dies), és més elevada que en les contingències comunes (28,5 dies) i en les profes-

sionals (35,8 dies).  

Prestacions econòmiques relacionades amb el naixement i les cures de primera infància  

Els processos de maternitat i paternitat disminueixen i el permís de paternitat s’amplia a 5 setmanes 

l’any 2018 i a 8 setmanes l’any 2019.  

L’any 2018, el nombre de prestacions de maternitat gestionades per l’INSS a Catalunya és de 44.601, 

el 5,7% menys que l’any anterior. La gran majoria d’aquestes prestacions (43.797) corresponen a per-

misos gaudits per la mare, mentre que 804 prestacions són per permisos compartits amb el pare. Res-

pecte de l’evolució, les prestacions de maternitat disminueixen des de l’any 2009, amb l’excepció d’un 

increment puntual l’any 2015.  

Pel que fa al permís de paternitat, cal ressaltar que a partir del 5 de juliol del 2018 s’amplia a cinc 

setmanes, mitjançant la Llei 6/2018, del 3 de juliol, dels pressupostos generals de l’Estat per al 2018. 

Evolució de la mitjana mensual de processos d’inca-

pacitat temporal. Catalunya, 2017-2018 

 
Unitats: percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri de Treball, Migracions i 

Seguretat Social.  

 

Distribució de la mitjana mensual de processos d’in-

capacitat temporal. Catalunya, 2018 

 
Unitats: percentatges.  

Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri de Treball, Migracions i 

Seguretat Social.  
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Així mateix, a partir de l’1 d’abril del 2019, el permís de paternitat s’amplia a vuit setmanes, d’acord amb 

el Reial decret llei 6/2019, de l’1 de març, de mesures urgents per a la garantia d’igualtat de tracte i 

d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació. Aquest Reial decret també preveu que el 

permís augmenti fins a dotze setmanes l’any 2020 i fins a les setze el 2021, la qual cosa suposa l’equi-

paració temporal del permís de paternitat amb el de maternitat.  

L’any 2018, l’INSS ha gestionat 47.820 processos de paternitat, la qual cosa suposa una disminució del 

4% respecte de l’any 2017, després de tres anys d’augments d’aquests processos (2015-2017).   

Cal ressaltar que el Reial decret llei 6/2019, de l’1 de març, regula conjuntament les prestacions de 

maternitat i paternitat i substitueix aquests dos termes per la denominació conjunta de prestació per 

naixement i cura de menor.   

Altrament, el nombre de processos de risc durant l’embaràs iniciats l’any 2018 és de 958,5 i s’ha incre-

mentat el 2,6% respecte de l’any 2017. L’any 2018 ha acabat amb 2.980 processos en vigor, el 5,2% 

més que l’any anterior. Pel que fa als processos de risc durant la lactància natural iniciats l’any 2018, 

augmenten el 22,1% respecte de l’any 2017, fins als 11,6, i els processos en vigor al final del període 

creixen l’11,0% i arriben als 81. 

Finalment, l’any 2018 s’han iniciat 609 processos per cura de menors afectats per càncer o una altra 

malaltia greu, el 9,5% més que l’any anterior. El nombre de processos en vigor al final del 2018 és de 

1.023, el 20,8% més que l’any 2017. Cal posar de manifest que, ja iniciat l’any 2019, s’han afegit tres 

patologies noves a la llista de malalties considerades greus als efectes del reconeixement d’aquesta 

prestació: l’epidermòlisi bullosa, coneguda com a “pell de papallona”, el síndrome de Behçet i el sín-

drome d’Smith Magenis. Així mateix, s’ha aprovat el model de declaració mèdica sobre la necessitat de 

cura contínua del menor.117  

Per a més informació sobre l’evolució dels principals indicadors d’aquestes prestacions, vegeu la taula 

IV.5.A.T17 de l’annex. 

Prestació per fill o menor a càrrec 

L’any 2019, s’amplia la quantia de la prestació i augmenta el límit d’ingressos per accedir-hi.  

Aquesta prestació va dirigida a cobrir la situació de necessitat econòmica que produeix en determinats 

casos l’existència de responsabilitats familiars. La Llei 6/2018, del 3 de juliol, dels PGE estableix la 

quantia anual d’aquesta prestació per a l’any 2018 en 291 euros per a fills o menors a càrrec de menys 

de 18 anys sense discapacitat, la qual es manté constant des de l’any 2000. En el cas de fills amb 

discapacitat, la quantia pot anar dels 1.000 euros als 6.842,4 euros anuals, en funció del grau de disca-

pacitat i l’edat del causant. Altrament, la percepció d’aquesta prestació està supeditada a límit d’ingres-

sos en el supòsit de fill o menor a càrrec de menys de 18 anys sense discapacitat (11.953,94 euros 

anuals, l’any 2018). 

Cal posar de manifest que, amb l’objectiu de combatre la pobresa infantil, mitjançant el Reial decret llei 

8/2019, del 8 de març,118 a partir de l’1 d’abril del 2019 s’incrementa la quantia de la prestació en el 

supòsit de fill o menor a càrrec de menys de 18 anys sense discapacitat fins als 341 euros, amb caràcter 

 
117 Ordre TMS/103/2019, del 6 de febrer, per la qual es modifica l’annex del Reial decret 1148/2011, del 29 de juliol, per a l’aplicació i 

desenvolupament, en el sistema de la Seguretat Social, de la prestació econòmica per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia 

greu i s’aprova el model de declaració mèdica sobre la necessitat de cura contínua del menor. BOE núm. 34, de 08.02.2019  
118 Reial decret llei 8/2019, del 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de 

treball. BOE núm. 61, de 12.03.2019. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/08/pdfs/BOE-A-2019-1691.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/08/pdfs/BOE-A-2019-1691.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/08/pdfs/BOE-A-2019-1691.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/12/pdfs/BOE-A-2019-3481.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/12/pdfs/BOE-A-2019-3481.pdf
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general, i fins als 588 euros, en els casos de pobresa severa. També s’augmenta el límit d’ingressos per 

accedir a la prestació, el qual es fixa en els 12.313 euros anuals.  

L’any 2018, hi ha 106.966 persones beneficiàries d’aquesta prestació causades per 214.099 fills o 

menors a càrrec, la qual cosa suposa una disminució de l’1,2% en ambdós casos respecte de l’any 2017. 

Com en anys anteriors, la majoria de les persones causants d’aquestes prestacions són fills o menors a 

càrrec de menys de 18 anys sense discapacitat (el 75,7%) (vegeu la taula IV.5.A.T18 de l’annex, la qual 

mostra l’evolució en els últims cinc anys).  

5.2.3. RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA 

El 15 de setembre del 2017 entra en vigor la renda garantida de ciutadania. 

El 15 de setembre del 2017 entra en vigor la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de 

ciutadania (en endavant, RGC), establerta a l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya. L’RGC 

es configura com una prestació garantida de dret subjectiu destinada a les persones i unitats familiars 

que no disposen dels ingressos que els garanteixin els mínims per a una vida digna. Cal indicar que es 

reconeix el dret a percebre la prestació durant tot el temps en què s’acrediti la situació de necessitat i es 

compleixin els requisits establerts.  

Cal ressaltar que aquesta prestació té caràcter subsidiari de tots els ajuts, subsidis, prestacions o pensi-

ons de qualsevol administració a les que es pugui tenir dret. En aquest sentit, l’RGC es configura com la 

darrera xarxa de protecció social.  

Pel que fa a la relació entre RGC i treball, s’estableix la compatibilitat i complementarietat de la prestació 

amb les rendes del treball a temps parcial quan els ingressos són inferiors a l’IRSC, tot i que en un principi 

només es preveu en relació amb les famílies monoparentals amb fills a càrrec.   

L’RGC consta de dues prestacions econòmiques: una prestació garantida, no condicionada, i una pres-

tació complementària, la qual està supeditada al compliment d’un pla d’inclusió social o d’inserció labo-

ral.  

Respecte de la quantia de la prestació, s’estableix que el seu import màxim, inclosa la prestació comple-

mentària d’activació i inserció, és equivalent al 100% de l’IRSC (569,12 euros mensuals, l’any 2018), 

quan es tracta d’una unitat familiar d’un sol membre. En cas d’unitat familiar de dos membres, aquest 

import equival al 150% de l’IRSC, i quan la unitat familiar té més de dos membres, l’import s’incrementa 

en 100 euros per membre fins al cinquè. En qualsevol cas, l’import total no pot excedir del 182% de 

l’IRSC. Pel que fa a la prestació complementària d’activació i inserció, la seva quantia mensual és de 150 

euros. Cal tenir present que la llei preveu un desplegament progressiu i gradual de les quanties econò-

miques fins a l’1 d’abril del 2020.  

Totes les persones que estaven rebent la renda mínima d’inserció (RMI) han passat a ser perceptores 

automàticament de l’RGC a partir del 15 de setembre del 2017, amb la quantia de la prestació actualit-

zada d’acord amb els criteris aplicables a la nova prestació.    

Altrament, la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de l’RGC, modifica la Llei 13/2006, del 27 de juliol, de pres-

tacions socials de caràcter econòmic, i crea una prestació econòmica de dret subjectiu per complementar 

els ajuts, les pensions i les prestacions estatals. En primer lloc, es preveu una prestació complementària 

de la pensió no contributiva, la qual ja existia en el marc de la Llei 13/2006, del 27 de juliol, si bé s’ac-

tualitza la seva quantia. En segon lloc, es crea un nou complement d’ajuts, prestacions i pensions dife-

rents a la pensió no contributiva. Aquests complements poden anar destinats a col·lectius activables o 

no activables, en funció de si la persona destinatària té possibilitats d’inserir-se o no en mercat de treball.    
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Per últim, cal fer referència a la Llei 3/2018, del 23 d’octubre, la qual modifica la Llei 14/2017, de l’RGC, 

per tal d’ampliar la cobertura de la prestació a col·lectius vulnerables que fins al moment quedaven ex-

closos. Aquesta ampliació es fa introduint excepcions a un dels requisits d’accés a l’RGC: no beneficiar-

se d’una prestació pública o privada de servei residencial permanent de tipus social, sanitari o sociosa-

nitari. Amb la modificació, resten exemptes de complir aquest requisit les persones sense llar i les dones 

víctimes de violència masclista, les quals sovint disposen d’un recurs residencial, però això no suposa 

que tinguin garantits uns ingressos mínims.   

A continuació, s’analitza la situació de l’RGC a 31 de desembre del 2018. Com a qüestió prèvia, i per tal 

d’entendre la metodologia d’anàlisi de les dades, cal tenir present que hi ha dos organismes responsa-

bles de la tramitació dels expedients segons la seva tipologia i, per tant, les dades provenen i estan 

desglossades d’acord amb les competències de tramitació d’aquests dos organismes: els expedients 

d’RGC i els complements de prestacions estatals per a persones activables els tramita la Direcció General 

d’Economia Social, Tercer Sector, Cooperatives i Autoempresa (en endavant, DGTESCA), mentre que els 

expedients de complements de prestacions estatals per a persones no activables els tramita la Direcció 

General de Protecció Social (en endavant, DGPS).   

El 31 de desembre del 2018 hi ha 25.720 expedients d’RGC vigents, sense incloure complements de 

prestacions estatals. 

El nombre d’expedients vigents de l’RGC el 31 de desembre del 2018 és de 25.720 (sense incloure els 

complements de prestacions estatals). A aquesta xifra cal sumar els expedients de prestacions comple-

mentaries d’ajuts, prestacions i pensions estatals: 46.467 expedients de prestació complementària de 

la PNC, 414 expedients de prestació complementària d’altres prestacions estatals per a persones no 

activables i 2.852 expedients de prestació complementària d’altres prestacions estatals per a persona 

activables. 

Cal tenir present que el nombre d’expedients vigents de l’RMI el 15 de setembre del 2017 era de 26.130, 

410 expedients més que els de RGC vigents el 31 de desembre del 2018 (25.720). 

TAULA IV.5.T 4 Expedients de l’RGC i de prestacions complementàries. Catalunya, 31 de desembre 2018 
 

RGC 

Complement de prestacions estatals 

De PNC Prestacions diferents de PNC per a no 

activables 

Prestacions diferents de PNC per a acti-

vables 

25.720 46.467 414 2.852 

Unitats: nombres absoluts. 

Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

Una altra qüestió a la qual cal fer referència és la prestació complementària d’activació i inserció (PCAI). 

Dels 28.572 expedients d’RGC i de prestació complementària per a activables, el reben el 97,2% 

(27.786).  

Finalment, el nombre de persones destinatàries (la suma de perceptores i beneficiàries) de l’RGC i el 

complement de pensió per a activables és de 71.110, el 31 de desembre del 2018. 

Al llarg de l’any 2018, s’han aprovat 3.823 expedients d’RGC i 1.835 de complement per a activables. 

En concret, al llarg de l’any 2018, s’han aprovat 3.823 expedients d’RGC i 1.835 de complement de 

prestacions estatals per a persones considerades activables. A aquestes dues quantitats s’han de sumar 



CONDICIONS DE VIDA 

114 

188 expedients que s’han aprovat al llarg del 2018, tot i que no estan vigents el 31.12.2018119 (vegeu 

la taula IV.5.A.T19 de l’annex). 

La quantia mitjana de l’RGC és de 745,22 euros mensuals l’any 2018. Cal ressaltar que les persones 

perceptores de l’anterior RMI que han passat a rebre l’RGC han vist incrementada la quantia de la seva 

prestació, atès que la quantia mitjana de l’RMI en el període 1 de gener del 2017 al 15 de setembre del 

2017 va ser de 500,33 euros mensuals. En aquest sentit, cal recordar que les quanties de l’RMI no 

podien ser superiors a l’SMI (707,60 euros, l’any 2017), mentre que l’import màxim de l’RGC es fixa en 

el 182% de l’IRSC (1.035,8 euros, l’any 2018).   

El perfil dels titulars dels 28.572 expedients de l’RGC (inclòs el complement per a activables) gestionats 

per la DGTESCA el 31.12.2018 és el següent: el 58,4% són dones i la majoria de de les persones titulars 

es concentren en les edats centrals (el 70,6% tenen entre 35 i 54 anys). Pel que fa a la nacionalitat, el 

30,8% de les persones titulars tenen nacionalitat estrangera (en concret, el 35,4% dels homes i el 27,6% 

de les dones) (vegeu la taula IV.5.A.T20 de l’annex).      

Entre el 15.09.2017 i el 31.12.2018, s’han rebut 68.361 sol·licituds d’RGC (inclòs el complement per a 

activables), 9.519 de complement de la PNC i 3.219 de complement per a no activables.  

En primer lloc, la DGTESCA ha rebut 68.361 sol·licituds entre el 15.09.2017 i el 31.12.2018: 22.911 

d’RGC i 45.450 de complement de prestació estatal per activables. El 59,3% de les persones sol·licitants 

són dones i el 67,5% tenen entre 36 i 59 anys (en concret, el 39,8% tenen entre 46 i 59 anys).   

De les 68.361 sol·licituds anteriors, se n’han denegat 44.818 (el 65,6%).120 La causa més freqüent de 

les denegacions és superar els ingressos establerts en la llei (el 28,2%), seguida del treball a jornada 

completa del titular (el 21,3%) i el contracte a temps parcial sense ser família monoparental (el 14,7%). 

Altres causes de denegació són: no acreditar la residència continuada i efectiva a Catalunya, no acreditar 

la unitat familiar, tenir béns mobles i immobles suficients, haver causat baixa d’una feina voluntària en 

els 12 mesos anteriors a la sol·licitud, tenir dret a prestació pública o ajuts o tenir una altra sol·licitud 

presentada o expedient vigent. Així mateix, el motiu de 4.613 denegacions consta com a “altres”.  

En segon lloc, la DGPS ha rebut 12.738 sol·licituds entre el 15.09.2017 i el 31.12.2018, 9.519 de les 

quals són de complement de la PNC i 3.219 de complement de prestacions estatals destinades a perso-

nes no activables. De les primeres, se n’han denegat 2.363 (el 24,8%) i de les segones, 2.196 (el 68,2%). 

Pel fa a les causes de les denegacions tramitades per la DGPS, en el complement de la PNC destaca el 

fet de no percebre aquesta prestació (en el 59,8% dels casos)121 i superar el límit d’ingressos (en el 21,8% 

dels supòsits), mentre que en el complement d’altres prestacions estatals sobresurt sobre la resta com 

a causa de denegació el fet de superar els ingressos, la qual cosa es dona en el 79,8% dels casos.   

La taula següent resumeix les dades sobre nombre de sol·licituds i de denegacions (vegeu la taula 

IV.5.A.T21 de l’annex per a les causes de les denegacions). 

 
119 Aquestes dades inclouen revocacions de denegacions i de desistiments, atès que aquestes casuístiques també es consideren altes de l’RGC. 
120 En el moment de redacció del document no ens ha estat possible saber què ha passat amb les 23.543 sol·licituds que no han estat dene-

gades per la DGTESCA entre el 15.09.2017 i el 31.12.2018, tenint present que aquesta DG ha aprovat 5.846 expedients durant l’any 2018.  
121 Aquesta situació es produeix sobretot perquè el complement de la PNC es demana conjuntament amb la sol·licitud de la PNC. D’aquesta 

manera, la denegació de la PNC comporta la del complement.  
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TAULA IV.5.T 5 Sol·licituds i denegacions de l’RGC i dels complements de prestacions estatals. Catalunya, 

15.09.2017-31.12.2018 

  

RGC + Complements  dife-

rents de PNC per a activa-

bles 

Prestacions diferents de 

PNC per a no activables 
Complement de PNC 

Sol·licituds 68.361 3.219 9.519 

% Denegacions 65,6 68,2 24,8 

Unitats: nombres absoluts i percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (DGTESCA i DGPS). 

5.2.4. SERVEIS SOCIALS I ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA 

A continuació, s’analitzen les darreres dades disponibles sobre els principals indicadors del Sistema Ca-

talà de Serveis Socials. Aquest sistema s’articula mitjançant la Cartera de serveis socials, aprovada pel 

Decret 142/2010, d’11 d’octubre, i inclou les prestacions de promoció de l’autonomia personal i atenció 

a la dependència.  

5.2.4.1. SERVEIS SOCIALS 

L’any 2017, baixen les persones ateses pels equips bàsics d’atenció social i creix el nombre de profes-

sionals d’aquests equips per segon any consecutiu. 

Al llarg de l’any 2017, els equips bàsics d’atenció social (en endavant, EBAS) han atès 849.685 persones 

a tot Catalunya i els serveis socials bàsics (en endavant, SSB) n’han atès 925.900.122 Aquestes xifres 

suposen una cobertura de la població de l’11,2% i del 12,3%, respectivament. En relació amb l’any 2016, 

els EBAS han atès 3.970 persones menys (vegeu la taula IV.5.A.T22 de l’annex). 

L’any 2017, els EBAS han comptat amb un total de 2.545,4 professionals, 1.564,7 dels quals són treba-

lladors/ores socials i 980,7 són educadors/ores socials. L’any 2017, el nombre de professionals creix 

per segon any consecutiu (el 5,5%), després d’uns anys d’estancament (vegeu la taula IV.5.A.T23 de 

l’annex). 

Una qüestió important a considerar són les ràtios de professionals per cada 15.000 habitants, tenint en 

compte que la Llei 12/2007, de serveis socials, estableix que les àrees bàsiques han de tenir una dotació 

de tres treballadors/ores socials i de dos educadors/ores socials per cada 15.000 habitants. L’any 2017, 

aquests valors se situen en 3,11 i 1,95, respectivament, i són superiors als de l’any anterior (2,93 i 1,88, 

respectivament). Cal ressaltar que ja s’ha assolit el que estableix la normativa en el cas dels treballa-

dors/ores socials, mentre que pel que fa als educadors/ores socials la ràtio fixada per llei es compleix 

només a les àrees bàsiques comarcals, tot i que les municipals s’acosten molt al valor establert per la 

normativa, tal com s’observa al gràfic següent.    

 
122 Els SSBB inclouen, entre altres serveis, els EBAS, els quals són la porta d’accés i l’estructura central de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció 

Pública. Les persones usuàries dels SSB són totes aquelles a les quals se’ls ha assignat un diagnòstic social i/o per a les quals s’han prescrit 

intervencions de tractament social o prestacions de serveis socials, hagin estat ateses o no per un EBAS. Les persones es comptabilitzen una 

vegada, independentment dels serveis o prestacions utilitzades en el període.  
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GRÀFIC IV.5.G 13 Ràtio de treballadors/ores socials i educadors/ores socials per cada 15.000 habitants per 

àrees bàsiques comarcals i municipals. Catalunya, 2017 
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Unitats: ràtio (treballadors/ores socials i educadors/ores socials per cada 15.000 habitants). 

Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.    

A continuació, es comenten les actuacions dutes a termes i les problemàtiques ateses pels serveis bàsics 

d’atenció social. Cal tenir present que una mateixa persona usuària pot rebre més d’una actuació i que 

la seva situació pot presentar més d’una problemàtica. 

Pel que fa a les actuacions, l’any 2017 se n’han produït 4.945.767, la qual cosa suposa un increment 

de 5,8% respecte de l’any anterior, un percentatge de creixement inferior al de l’any 2016 (10,5%) (vegeu 

la taula IV.5.A.T24 de l’annex). Les actuacions més nombroses són les d’informació i orientació, les quals 

suposen el 48,1% del total, seguides de l’ajuda a domicili (el 24,7% del total). També s’han desenvolupat 

actuacions d’allotjament alternatiu (611.796), de prevenció i inserció (481.106) i, per últim, s’han con-

cedit 251.753 prestacions econòmiques.  

Cal tenir present que l’atenció a les persones usuàries ve donada en funció d’una o més problemàtiques 

(una mateixa persona usuària pot tenir més d’una problemàtica). L’any 2017, com en anys anteriors, la 

problemàtica més freqüent és la de tipus econòmic, la qual està present en el 29,2% dels casos. A con-

tinuació, es troba la problemàtica relacionada amb salut i drogues (el 16,8% dels casos) i la relativa a 

mancances socials (en el 16,7% de les ocasions).     

Respecte de l’any 2016, creixen les problemàtiques sobre salut i drogues, mancances socials i discapa-

citat, mentre que la resta disminueixen. Si es té en compte un període de deu anys (2007-2017), destaca 

l’augment de les problemàtiques relacionades amb l’habitatge i les de tipus econòmic (vegeu la taula 

IV.5.A.T25 de l’annex).  

Els serveis socials bàsics també inclouen el servei d’ajuda a domicili (en endavant, SAD) i el servei de les 

tecnologies de suport i cura, entre les prestacions més destacades.  

En primer lloc, 74.139 persones han estat usuàries del SAD al llarg de l’any 2017, el 2,0% més que l’any 

anterior, i s’ha donat cobertura al 5,3% de la població de 65 anys i més i al 32,4% de la població de 85 

anys i més. Així mateix, el SAD ha realitzat 9.469.443 hores d’assistència l’any 2017, l’11,2% més que 

l’any anterior. Si es posen en relació les persones usuàries del SAD amb el total d’hores d’assistència, 

s’obté una ràtio de 127,7 hores per persona l’any 2017, superior a la de l’any 2016 (117,1 hores per 

persona).  
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En segon lloc, el servei de tecnologies de suport i cura (més conegut com el servei de telealarma i tele-

assistència)123 ha atès 204.447 persones de 174.398 llars i ha realitzat 177.155 serveis, l’any 2017. 

Respecte de l’any 2016, les persones ateses han augmentat el 6,1% i els serveis realitzats, el 9,1%. De 

les 204.447 persones ateses l’any 2017, el 97,4% tenen 65 anys i més (199.069 persones) i el 47,2% 

tenen 85 anys i més (96.592 persones). Això suposa que l’any 2017 la taxa de cobertura de les persones 

de 65 anys i més és del 14,2% i la de les persones de 85 anys i més és del 42,3%. Ambdues taxes són 

superiors a les de l’any 2016. 

Cal ressaltar que l’augment d’aquests dos serveis ha estat molt important, si es revisen les xifres de fa 

deu anys i, fins i tot, de fa cinc anys: entre l’any 2007 i el 2017, les hores d’atenció del SAD han augmen-

tat el 171,0% i les persones ateses pel servei de tecnologies de suport i cura, el 222,2%. Així mateix, 

entre l’any 2013 i el 2017, els percentatges arriben al 32,7% i al 30,0%, respectivament (vegeu la taula 

IV.5.A.T26 de l’annex).   

Prestacions econòmiques 

El sistema públic de serveis socials inclou una sèrie de prestacions econòmiques, entre les quals es 

troben les prestacions socials de caràcter econòmic derivades de la Llei 13/2006, del 27 de juliol, així 

com les prestacions econòmiques a les famílies amb infants a càrrec, les quals es comenten a continu-

ació, a partir de la Memòria del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 2017. Cal tenir present 

que les prestacions econòmiques derivades de la Llei de dependència, les quals també formen part del 

sistema públic de serveis socials, es comenten en l’apartat següent, dedicat exclusivament a les presta-

cions del sistema d’atenció a la dependència.  

Una altra qüestió a considerar és que la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutada-

nia, modifica la Llei 13/2006, del 27 de juliol, i amplia la complementarietat de les prestacions estatals, 

afegint al complement de la pensió no contributiva, ja existent, un complement destinat a les persones 

beneficiàries de prestacions diferents de les pensions no contributives. A aquesta nova prestació com-

plementària s’ha fet referència anteriorment en l’apartat dedicat a l’RGC. En aquest apartat es comenten 

les dades de l’any 2017 relatives a la prestació complementària de la pensió no contributiva. 

El 76,3% de les persones que perceben una pensió no contributiva l’any 2017 reben la prestació com-

plementària. 

Pel que fa a les prestacions derivades de la Llei 13/2006, del 27 de juliol, en primer lloc cal fer referència 

a la prestació complementària de la pensió no contributiva. Cal tenir present que amb l’entrada en vigor 

de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, el seu import s’ha vist incrementat. El 31 de desembre del 2017, hi 

ha 44.927 persones beneficiàries d’aquesta prestació (1.018 persones més que l’any 2016), la qual 

cosa suposa que el 76,3% de les persones que perceben una pensió no contributiva a Catalunya l’any 

2017 han estat beneficiàries d’aquest complement.  

En segon lloc, 16.429 persones consten com a beneficiàries de la prestació per al manteniment de les 

despeses de la llar en cas de mort del cònjuge o familiar amb qui compartien aquestes despeses el 31 

de desembre del 2017, 1.569 persones menys respecte de l’any 2016. Aquesta prestació substitueix i 

modifica l’ajut assistencial a cònjuges supervivents, del qual hi ha 13.355 persones beneficiàries el 31 

 
123 Aquest servei es presta durant les 24 hores del dia al domicili de les persones beneficiàries. Consisteix en la instal·lació d’un aparell al 

domicili de la persona usuària i un braçalet o penjoll que pot portar posat, connectats mitjançant la línia telefònica a una central receptora, amb 

la qual es pot comunicar en cas d’urgència. Des de la central receptora, s’atén la consulta i s’activen, si és necessari, els recursos més adequats 

a la situació: localitzar els familiars o persones de contacte, desplaçar una unitat mòbil al domicili de la persona usuària, activar altres serveis 

d’urgència (061, Bombers, Guàrdia Urbana o altres), etc. 
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de desembre del 2017, 1.791 persones menys que l’any anterior, tenint en compte que és un ajut a 

extingir.  

Per acabar, 1.101 persones són beneficiàries de la prestació per al manteniment de les necessitats 

bàsiques el 31 de desembre del 2017, 49 persones més que l’any anterior. Aquesta prestació no és un 

complement de pensió, sinó que complementa rendes. Es reconeix quan la persona compleix els requi-

sits establerts i no té dret a cap altra prestació econòmica, contributiva o no contributiva. 

Vegeu la taula IV.5.A.T27 de l’annex, amb l’evolució de les persones beneficiàries d’aquestes prestacions 

des de l’entrada en vigor de la Llei 13/2006, del 27 de juliol.   

Pel que fa a les prestacions econòmiques a les famílies amb infants a càrrec, la modalitat vigent l’any 

2017 és l’ajut a famílies per naixement, adopció, tutela o acolliment, sotmès a nivell d’ingressos. Durant 

l’any 2017, 8.296 famílies han estat beneficiàries d’aquest ajut, 408 famílies més que l’any anterior. Cal 

tenir present que, des de l’any 2014, només resta vigent aquest ajut en el marc de les prestacions a les 

famílies amb infants a càrrec (vegeu la taula IV.5.A.T28 de l’annex, amb l’evolució d’aquestes prestaci-

ons). 

5.2.4.2. ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA 

A continuació, s’analitza la situació del Sistema Català d’Autonomia i Atenció a la Dependència (en en-

davant, SCAAD) el 31 de desembre del 2018, així com la seva evolució des de l’1 de gener del 2007, 

data d’entrada en vigor de la Llei 39/2006, del 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i 

atenció a les persones en situació de dependència (en endavant, LAPAD). 

Fins al 31 de desembre del 2018 s’han presentat 686.320 sol·licituds de valoració de la dependència.  

El 31 de desembre del 2018, el total de sol·licituds de valoració de la dependència presentades des de 

l’entrada en vigor de la LAPAD és de 686.320. Pel que fa a les revisions de la valoració, el seu nombre 

és de 355.718. En concret, al llarg de l’any 2018, s’han presentat 50.032 sol·licitud de valoració (l’1% 

més que l’any anterior) i 49.594 sol·licituds de revisió (el 3,8% més que l’any anterior).   

Pel que fa a l’evolució anual del nombre de sol·licituds de valoració, els primers anys de vigència de la 

LAPAD són els que registren un nombre més elevat de sol·licituds (durant els anys 2008 i 2009 se’n 

presenten 101.213 i 91.934, respectivament). En els anys posteriors, les xifres disminueixen, fins que, 

a partir de l’any 2015, es recupera la tendència al creixement interanual de les sol·licituds, tot i que no 

es recuperen les xifres absolutes dels primers anys de posada en funcionament del sistema. Finalment, 

cal ressaltar que el creixement interanual registrat l’any 2018 és molt inferior al dels quatre anys anteri-

ors (vegeu el gràfic IV.5.A.G3 de l’annex).  

Quant al perfil de les persones sol·licitants el 31 de desembre del 2018, el 62% són dones i el 83,1% 

tenen 65 anys i més (en concret, el 54,6% tenen més de 80 anys). Altrament, 3.570 sol·licituds són de 

menors de 3 anys i 15.663 corresponen a persones d’entre 3 i 18 anys.      

El següent punt a comentar és el resultat de les valoracions de les sol·licituds. El 31 de desembre del 

2018 s’han valorat 610.160 sol·licituds inicials (de les 686.320 presentades)124 amb el resultat següent: 

el 29,3% són de grau I, el 27,4% de grau II i el 25,6% de grau III, mentre que el 17,7% han estat consi-

derades sense grau (situació de dependència lleugera o autonomia). Per tant, s’observa una estructura 

 
124 La resta, bé han estat considerades com a no valorables (per caducitat, desistiment o defunció abans de poder fer la valoració) o bé estan 

en tràmit.  
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de la dependència bastant uniforme entre els diversos graus, si bé les valoracions de grau més moderat 

de dependència són més nombroses que la resta. 

La situació descrita ha estat el resultat d’una evolució que es mostra al gràfic següent: el compliment del 

calendari d’aplicació del SAAD en la seva primera fase va donar lloc a una estructura de la dependència 

amb un pes important de la gran dependència. Posteriorment, la progressiva incorporació al sistema dels 

graus més moderats ha anat component una estructura de la dependència més ajustada a la realitat de 

la població.  

GRÀFIC IV.5.G 14 Distribució de l’estructura de la dependència (sol·licituds inicials de valoració). Catalunya, 2008-

20181  
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Unitats: percentatges. 

(1) Dades acumulades al 31 de desembre de cadascun dels anys de la sèrie. No es disposa de dades de l’any 2007 comparables amb la resta 

d’anys de la sèrie.  

Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.  

Una vegada valorada la sol·licitud, s’elabora el Programa d’atenció individual (en endavant, PIA), per tal 

de determinar quina prestació o prestacions s’ajusten més a la situació de cada persona. El 31 de desem-

bre del 2018, les 610.160 sol·licituds que han obtingut una valoració de la dependència han entrat en 

procés d’obtenció de PIA. No obstant això, el 40,4% d’aquestes sol·licituds han estat considerades com 

a PIA no realitzable (per caducitat, desistiment i defuncions, així  com valoracions sense grau). De la resta 

(363.880), el 91,6% han obtingut resolució de PIA, mentre que la resta estan en tràmit. Per tant, el 31 

de desembre del 2018, hi ha 333.416 PIA resolts, és a dir, 333.416 persones tenen reconeguda una 

prestació o prestacions del sistema de dependència.  

Pel que fa a l’any 2018, s’han resolt 28.197 PIA inicials i se n’han modificat 51.929. Aquestes xifres són 

superiors a les de l’any anterior, durant el qual es van resoldre 27.110 PIA inicials i 51.388 modificacions 

de PIA. Al gràfic següent es mostra l’evolució anual de les resolucions de PIA inicials i de les revisions de 

PIA des de l’any 2013 (primer any en què es disposa de dades sobre aquesta qüestió):  
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GRÀFIC IV.5.G15  Resolucions anuals de PIA inicial i de revisions de PIA. Catalunya, 2013-2018 
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Unitats: nombres absoluts. 

Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.       

Tant el nombre de prestacions actives com el de persones beneficiàries augmenta per tercer any conse-

cutiu.   

El 31 de desembre del 2018 hi ha 211.354 prestacions actives, de les quals en són beneficiàries 

171.722 persones, tenint en compte que una persona pot rebre més d’una prestació. Tant el nombre de 

prestacions com de persones beneficiàries augmenta respecte de l’any 2017 (el 6,7% en ambdós casos). 

Cal ressaltar que aquest augment s’observa des de fa tres anys, la qual cosa podria indicar una certa 

reactivació del sistema, tot i que també cal tenir present que en aquests últims anys s’han incorporat al 

sistema les persones amb dependència moderada. Al gràfic següent es pot observar aquesta tendència:  

GRÀFIC IV.5.G16 Evolució de les persones beneficiàries i de les prestacions actives de l’SCAAD. Catalunya, 2011-
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Unitats: nombres absoluts.  

(1) Dades acumulades al 31 de desembre de cadascun dels anys de la sèrie. No es disposa de dades del període 2007-2010. 

Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.  
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En aquest fase del procés és on se situa l’anomenat “llimbs de la dependència”, és a dir, la llista d’espera 

formada per les persones que ja han estat valorades i tenen reconeguda una prestació o prestacions, 

però que encara no reben atenció. En aquest sentit, cal tenir present que el 31 de desembre del 2018, 

consta que s’han resolt 333.416 PIA, és a dir, que a 333.416 persones se’ls ha reconegut una prestació 

o prestacions dels sistema de dependència, mentre que el nombre de persones beneficiàries del sistema 

és de 171.722.125     

Pel que fa al perfil de les persones beneficiàries, el 65% són dones (percentatge bastant semblant al de 

les persones sol·licitants) i el 74,4% tenen 65 anys i més (en concret, el 55,4% en tenen més de 80). En 

el cas de les persones sol·licitants, el percentatge de les que tenen 65 anys i més és gairebé deu punts 

més elevat (el 83,1). Pel que fa a la distribució en graus de dependència, en el cas de les persones 

sol·licitants és bastant similar, amb un lleuger predomini del grau I; en canvi, la distribució de les persones 

beneficiàries mostra una freqüència més elevada del Grau II, el qual destaca sobre els altres (suposa el 

43,2% del total), seguit del Grau I (el 30,7%) i el Grau III (el 26,1%). Aquesta diferència pot venir motivada 

pel fet que persones valorades de Grau I encara no hagin esdevingut beneficiàries, per haver-se incorpo-

rat més tard al sistema.   

La darrera qüestió a considerar és el tipus de prestacions actives. Com a qüestió prèvia, cal ressaltar que 

a partir de l’1 d’abril del 2019 les persones que realitzen la cura no professional poden subscriure un 

conveni especial amb la Seguretat Social i les cotitzacions corren a càrrec de l’Administració general de 

l’Estat. Aquesta mesura ha estat introduïda pel Reial decret llei 6/2019, de l’1 de març,126 i modifica allò 

previst en el Reial decret llei 20/2012, del 13 de juliol,127 en virtut del qual des de l’1 de gener del 2013 

era la persona cuidadora no professional la responsable de la seva cotització.  

El 31 de desembre del 2018 les prestacions més nombroses són les de cura no professional, les quals 

suposen el 42,4% del total. Pel que fa a les prestacions de servei (que ja són el 50,1% del total), les més 

nombroses són l’ajuda a domicili, el centre residencial per a gent gran i la teleassistència. Respecte de 

l’any 2017, totes les prestacions creixen excepte l’hospital de dia i la prestació vinculada a centre resi-

dencial. En concret, destaca l’augment important en termes relatius de la prestació vinculada al servei 

d’ajuda a domicili i l’assistència personal. Pel que fa a les prestacions de servei, les que més creixen són 

la llar amb suport de salut mental, la teleassistència i l’ajuda a domicili. Per acabar, cal destacar que el 

creixement de les prestacions de servei és més gran que el de les econòmiques (el 9,8% front al 6,7%) 

(vegeu la taula IV.5.A.T29 de l’annex, amb l’evolució del mapa de prestacions en el període 2012-2018). 

Per finalitzar, a la taula següent es mostren les quanties màximes de les prestacions econòmiques del 

sistema d’atenció a la dependència l’any 2018. Cal tenir present que la quantia que percep cada persona 

beneficiària depèn de la seva capacitat econòmica personal, la qual es determina en funció de la renda 

i el patrimoni, així com del tipus de prestació, del grau de dependència i del cost del servei: 
  

 
125 El XIX Dictamen de l’Observatori de la Dependència (2019), elaborat per l’Associació Estatal de Directors i Gerents en Serveis Socials, ofereix 

una xifra de les persones amb dret a prestació, però que es troben desateses el 31.12.2018 a Catalunya, és a dir, que estan en llista d’espera 

(“llimbs”): 75.141 (el 32,6% de les persones amb dret a prestació). Per a més informació: https://www.directoressociales.com/ima-

ges/Dec2019/CCAA.pdf. 
126 Reial decret llei 6/2019, de l’1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes 

en el treball i l’ocupació. BOE núm. 57, de 07.03.2019.  
127 Reial decret llei 20/2012, del 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i el foment de la competitivitat. BOE núm. 

168, de 14.07.2012 

https://www.directoressociales.com/images/Dec2019/CCAA.pdf
https://www.directoressociales.com/images/Dec2019/CCAA.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-3244
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-3244
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-9364
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TAULA IV.5.T 6 Quanties màximes mensuals de les prestacions econòmiques de l’SCAAD. Catalunya, 2018 

  Assistència personal Vinculada al servei Cura no professional 

Grau III 715,07 715,07 387,64 

Grau II 426,12 426,12 268,79 

Grau I 300,00 300,00 153,00 

Unitats: euros. 

Font: elaboració pròpia a partir del Reial decret llei 20/2012, del 13 de juliol. 

Cal recordar que les quanties màximes aplicables a les prestacions econòmiques van ser objecte de 

reducció l’any 2012 en el marc de les mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i reduir el dèficit 

públic.128 Les quanties fixades l’any 2012 continuen vigents l’any 2018. Amb anterioritat, el Reial decret 

727/2007, del 8 de juny, preveia que la quantia de les prestacions econòmiques s’establís anualment 

pel Govern mitjançant Reial decret i s’actualitzés en funció de l’IPC.129 Posteriorment, el Reial decret 

570/2011, del 20 d’abril, substitueix l’IPC per l’IPREM com a referència per a l’actualització de les pres-

tacions.130  

5.3. FINANÇAMENT DE LA PROTECCIÓ SOCIAL 

En altres edicions de la Memòria començàvem aquest apartat amb els Comptes de protecció social a 

Catalunya que publicava l’Idescat. Aquests comptes es van elaborar per darrera vegada l’any 2016, amb 

dades corresponents a l’any 2014. Informaven de les despeses en prestacions de protecció social per 

funcions en percentatge del PIB i permetien la comparació de la situació de Catalunya amb el conjunt 

d’Espanya i de la UE-28. Però l’Idescat va optar per deixar d’elaborar aquesta estadística en entendre 

que no disposava dels recursos necessaris per garantir-ne els nivells desitjats de qualitat. Aquesta situ-

ació encara no ha variat, per la qual cosa no hi ha cap previsió sobre una possible continuïtat de l’esta-

dística. Vegeu la Taula de despeses en prestacions de protecció social per funcions en percentatge del 

PIB. Catalunya, Espanya i UE-28, 2014-2016 de l’annex (taula IV.5.A.T30). 

En els pressupostos generals de l’Estat consolidats 2018, la despesa de protecció i promoció social creix 

el 4,6% i se situa en 203.048 milions d’euros. Com que creix per sobre del que ho fa el total de les 

despeses, el seu pes augmenta fins al 45,1%. Podem comprovar que la despesa principal de protecció i 

promoció social és, amb molta diferència, les pensions, que representen el 71,3%. Destaca el fet que la 

partida de Gestió i administració de la Seguretat Social segueix augmentant la seva importància en ter-

mes absolut i relatius. L’any 2018 ja representa el 8,5% de les despeses en protecció i promoció social. 

Això és degut a la concessió d’un segon préstec de l’Estat a la Seguretat Social per un import de 13.830 

milions d’euros. Vegeu també la Taula de liquidació consolidada de la despesa en protecció i promoció 

social pressupostada. Catalunya, 2014-2016 de l’Annex (Taula IV.5.A.T31). 

 
128 Disposició transitòria 10ª del Reial decret llei 20/2012, del 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de 

la competitivitat i disposició addicional 2ª del Reial decret 1051/2013, del 27 de desembre, pel qual es regulen les prestacions del SAAD 

establertes a la Llei 39/2006, del 14 de desembre. 
129 Reial decret 727/2007, del 8 de juny, sobre criteris per determinar les intensitats de protecció dels serveis i la quantia de les prestacions 

econòmiques de la Llei 39/2006, del 14 de desembre.  
130 Reial decret 570/2011, del 20 d’abril, pel qual es modifica el Reial decret 727/2007, del 8 de juny, sobre criteris per determinar les 

intensitats de protecció dels serveis i la quantia de les prestacions econòmiques de la Llei 39/2006, del 14 d’abril i s’estableixen les prestacions 

econòmiques de la Llei 39/2006, del 14 de desembre, per a l’exercici 2011.  
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TAULA IV.5.T 7 Despesa en protecció i promoció social en els pressupostos generals de l’Estat consolidats, 

2015-2018 

  2015 2016 2017 2018 2017-2018 

Total pressupostos generals de l'Estat 440.076,5 436.370,0 443.133,0 449.785,0 1,5 

Protecció i promoció social 180.524,1 180.843,9 194.146,0 203.048,0 4,6 

Percentatge sobre total pressupostos 41,0 41,4 43,8 45,1 1,3 

Percentatge sobre el PIB 16,7 16,2 16,6 16,8 0,2 

  2015 2016 2017 2018 2017-2018 

Protecció i promoció social (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 

Pensions 72,9 74,9 71,9 71,3 -0,6 

Desocupació 14,0 10,8 9,4 8,7 -0,7 

Gestió i administració de la Seguretat Social 3,0 3,3 7,4 8,5 1,2 

Altres prestacions econòmiques 6,1 6,5 7,0 7,1 0,1 

Foment de l'ocupació 2,6 2,9 2,8 2,8 0,0 

Serveis socials i promoció social 1,1 1,3 1,2 1,3 0,1 

Accés a l'habitatge i foment de l’edificació 0,3 0,3 0,2 0,2 0,0 

Unitats: milions d’euros i percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri d’Hisenda. 

A continuació passem a comentar el pressupost de la Seguretat Social. El pressupost de l’any 2018 creix 

el 3,5% respecte de l’any 2017 i se situa en 149.952,9 milions d’euros.  

En l’apartat dels ingressos, les cotitzacions socials representen la partida més important amb un pes del 

76,6%. De totes formes, els fets més destacats del pressupost d’ingressos de l’any 2018 són, per una 

banda, la incorporació d’una aportació de l’Estat de 1.333,9 milions d’euros en concepte de recolzament 

de l’equilibri pressupostari de la Seguretat Social, que queda anotada en el capítol de transferències 

corrents rebudes i, per una altra banda, el crèdit de l’Estat que hem comentat en el paràgraf anterior, 

per un import de 13.830 milions d’euros, que queda anotat en el capítol d’ingressos per operacions 

financeres.  

En l’apartat de despeses, les pensions segueixen ocupant un protagonisme indiscutible amb una partici-

pació creixent de les pensions contributives, que se situen en el 84,8% del total, i amb una presència 

estable de les pensions no contributives de l’1,6%. 
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TAULA IV.5.T 8 El pressupost de la Seguretat Social. Espanya, 2015-2018 

Ingressos 2015 2016 2017 2018 2017-2018 

Total ingressos 136.103,2 140.933,9 144.903,4 149.952,9 3,5 

Liquidació ingressos 131.359,9 138.682,5 141.031,8  - - 

Liquidació / Total ingressos 96,5 98,4 97,3 - - 

Total ingressos 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 

Cotitzacions socials 80,7 83,2 76,3 76,6 0,3 

Transferències corrents 9,7 9,4 9,0 9,9 0,9 

Ingressos patrimonials 1,6 1,2 0,7 0,2 -0,6 

Taxes i altres ingressos 0,8 0,7 0,8 0,7 -0,2 

Operacions de capital 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Operacions financeres 7,2 5,6 13,1 12,6 -0,5 

Despeses 2015 2016 2017 2018 2017-2018 

Total despeses 136.103,2 140.933,9 144.903,4 149.952,9 3,5 

Obligacions reconegudes 133.803,0 138.094,2 142.517,1  - - 

Obligacions / Total despeses 98,3 98,0 98,4 - - 

Obligacions reconegudes / PIB 12,4 12,3 12,2 - - 

Total despeses 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 

Pensions contributives 85,0 84,4 84,7 84,8 0,0 

Incapacitat temporal 3,6 3,8 4,8 5,3 0,5 

Personal 1,7 1,7 1,6 1,6 0,0 

Maternitat, paternitat 1,5 1,6 1,7 1,7 0,0 

Pensions no contributives 1,6 1,6 1,6 1,6 0,0 

Prestacions familiars 1,0 1,1 1,1 1,1 0,0 

Béns i serveis 1,1 1,0 1,0 1,0 0,0 

Altres prestacions econòmiques 0,4 0,3 0,3 0,3 0,0 

Despeses financeres 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Altres transferències 1,3 1,4 1,4 1,4 0,0 

Operacions de capital 0,2 0,2 0,1 0,2 0,0 

Operacions financeres 2,5 2,9 1,6 1,1 -0,5 

Saldo 2015 2016 2017 2018 2017-2018 

Liquidació ingressos - Obligacions reconegudes -2.443,2 588,3 -1.485,3 - - 

Unitats: milions d’euros i percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social. 

Si ens fixem en les dades liquidades del pressupost de la Seguretat Social constatem un notable empit-

jorament del saldo de la Seguretat Social, que passa d’un superàvit de 588,3 milions d’euros l’any 2016 

a un dèficit de 1.485,3 milions d’euros l’any 2017. L’anàlisi d’aquest dèficit revela que la seva aparició 

s’explica per l’efecte combinat d’una disminució dels ingressos previstos per operacions financeres 

(1.871,9 milions d’euros) i per cotitzacions (1.337,4 milions d’euros) i d’un estalvi de despeses pressu-

postades per operacions financeres (2.219,8 milions d’euros). 

La situació financera de la Seguretat Social a Catalunya en relació amb la resta de comunitats autònomes 

de l’Estat manifesta uns resultats similars quant a cobertura entre drets i obligacions, dels quals informa 
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l’estadística Distribució geogràfica dels ingressos i de les despeses de la Seguretat Social. Podem cons-

tatar en la taula de sota que aquesta taxa de cobertura és del 82,2% a Catalunya l’any 2017 mentre que 

se situa en el 78,1% per a la resta de comunitats autònomes. Vegeu la taula de drets reconeguts de la 

Tresoreria General de la Seguretat Social i obligacions reconegudes de les entitats gestores i serveis 

comuns i de les mútues. Espanya i serveis centrals, 2015-2017 de l’annex (taula IV.5.A.T32).131 

TAULA IV.5.T 9 Drets reconeguts de la Tresoreria General de la Seguretat Social i obligacions reconegudes de les 

entitats gestores i serveis comuns i de les mútues. Catalunya i resta de comunitats autònomes, 2015-2017 

Catalunya 2015 2016 2017 2016-2017 

Total Drets - Obligacions -4.718,4 -4.664,0 -4.631,5 32,5 

Cobertura: drets / obligacions 80,7 81,4 82,2 0,8 

Drets TGSS - Obligacions EEGG -4.938,1 -4.963,8 -4.682,6 281,2 

Operacions no financeres -4.938,1 -4.963,9 -4.682,7 281,2 

Operacions financeres -0,7 -0,5 -0,6 0,0 

Cobertura: drets / obligacions 78,0 78,6 80,4 1,8 

Drets - Obligacions mútues 219,7 299,8 51,1 -248,7 

Cobertura: drets / obligacions 111,4 115,9 102,4 -13,5 

Resta de comunitats autònomes 2015 2016 2017 2016-2017 

Total Drets - Obligacions -24.857,3 -24.363,7 -25.027,4 -663,7 

Cobertura: drets / obligacions 77,1 77,7 78,1 0,3 

Drets TGSS - Obligacions EEGG -25.866,5 -27.031,1 -26.357,5 673,6 

Operacions no financeres -25.866,8 -27.031,5 -26.358,0 673,5 

Operacions financeres 1,0 1,0 1,2 0,2 

Cobertura: drets / obligacions 74,1 73,7 75,1 1,4 

Drets - Obligacions mútues 1.009,1 2.667,4 1.330,1 -1.337,3 

Cobertura: drets / obligacions 111,7 140,5 116,2 -24,3 

Unitats: milions d’euros i percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social. 

A finals de l’any 2017, el Fons de Reserva de la Seguretat Social estava dotat amb 8.095 milions d’euros. 

El pressupost de la Seguretat Social de l’any 2018 preveu uns ingressos per actius afectats al Fons de 

Reserva de la Seguretat Social per un import de 3.826,4 milions d’euros. Vegeu la taula d’evolució gene-

ral del Fons de Reserva de la Seguretat Social. Espanya, 2014-2017 de l’annex (taula IV.5.A.T33). 

El següent punt a considerar és l’evolució de les persones afiliades en alta i del nombre de pensions 

contributives en vigor de la Seguretat Social. Les dades mostren un lleuger alentiment de la taxa de 

creixement de l’afiliació que, malgrat això, segueix creixent a un ritme superior al de la variació experi-

mentada pel nombre de pensions. La relació entre afiliacions i pensions passa de l’1,92 a l’1,96 entre 

els anys 2017 i 2018. Vegeu el gràfic de relació entre afiliacions i pensions. Catalunya i Espanya, 2007-

2018 de l’annex (gràfic IV.5.A.G4). 

 
131131 Les dades de la resta de comunitats autònomes s’obtenen de restar del total de l’Estat (Espanya) les dades corresponents a Catalunya i 

als serveis centrals. Els elevats superàvits financers que mostren els serveis centrals es deuen a què comptabilitzen com a ingressos les trans-

ferències del Govern central i els ingressos financers procedents del Fons de Reserva de la Seguretat Social i crèdits rebuts. 
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TAULA IV.5.T 10 Persones afiliades en alta i nombre de pensions contributives en vigor de la Seguretat Social. 

Catalunya i Espanya, 2015-2018 

 

  Catalunya Espanya 

  Afiliació Variació Pensions Variació Afiliació Variació Pensions Variació 

2018 3.370.288 2,9 1.717.100 0,9 18.787.377 3,1 9.622.520 1,1 

2017 3.274.073 3,9 1.701.585 1,0 18.222.519 3,5 9.514.800 1,1 

2016 3.151.811 3,7 1.685.300 1,0 17.600.801 3,0 9.409.170 1,1 

2015 3.038.472 3,5 1.668.600 1,0 17.087.348 3,2 9.304.550 1,1 

Unitats: nombre de persones afiliades i nombre de pensions contributives en vigor en mitjana anual. Variació anual en percentatge. 

Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social. 

Aquesta evolució positiva recent entre les persones afiliades i el nombre de pensions contributives en 

vigor de la Seguretat Social es manifesta en termes de cobertura de les pensions contributives amb les 

cotitzacions socials, tal com mostra la taula següent. Efectivament, s’observa que en els darrers anys 

2016 i 2017, l’import ingressat per cotitzacions socials creix a una taxa superior a la que ho fa la despesa 

en pensions contributives i, per aquest motiu, la cobertura de les pensions amb les cotitzacions passa 

del 84,5% l’any 2015 al 86,8% l’any 2017. 

TAULA IV.5.T 11 Cobertura de les pensions contributives amb les cotitzacions socials. Catalunya i Espanya, 2015-

2017 

  Catalunya Espanya 

Milions € Cotitzacions  Variació Pensions Variació Cotitzacions Variació Pensions Variació 

2017 19.080,4 5,8 21.971,2 3,3 97.819,5 5,1 115.722,4 3,4 

2016 18.038,4 3,6 21.278,2 3,3 93.083,8 2,7 111.915,9 3,4 

2015 17.411,3 1,3 20.603,9 3,2 90.628,0 1,0 108.213,9 3,4 

Cobertura (%) Cotitzacions / Pensions Variació Cotitzacions / Pensions Variació 

2017 86,8 2,1 84,5 1,4 

2016 84,8 0,3 83,2 -0,6 

2015 84,5 -1,6 83,7 -2,0 

Unitats: milions d’euros i percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social. 

Per acabar aquesta secció de finançament de la protecció social tractarem les dades de despesa de la 

Generalitat de Catalunya del Programa de protecció i promoció social i l’evolució del nombre d’expedients 

vigents de la renda garantida de ciutadania. 

Pel que fa al Programa de protecció i promoció social de la Generalitat, el pressupost de l’any 2017 es 

prorroga per a l’any 2018. No obstant això, les obligacions reconegudes del citat programa creixen el 

7,3% i situen el seu import en 2.870,4 milions d’euros l’any 2018. El capítol més important del programa 

correspon a la protecció social amb 2.024,4 milions d’euros, seguit del foment de l’ocupació amb 789,2 

milions d’euros, i de la promoció social, amb 56,8 milions d’euros. Per subprogrames, el que presenta la 

despesa més elevada és el de promoció de l’autonomia personal, amb 1.465,7 milions d’euros. El sub-

programa que més ha augmentat la seva despesa és el d’atenció a la infància i l’adolescència amb un 

increment de 60,4 milions d’euros. Vegeu la taula d’obligacions reconegudes del Programa de protecció 

i promoció social per subprogrames de la Generalitat de Catalunya, 2015-2018 de l’annex (taula 

IV.5.A.T34). 
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TAULA IV.5.T 12 Pressupost i obligacions reconegudes del Programa de protecció i promoció social de la Generali-

tat de Catalunya, 2015-2018 

  2015 2016 2017 2018 2017-2018 

Programa Protecció i promoció social 2.446,4 2.446,4 2.743,4 2.721,5 -0,8 

Protecció Social 1.838,4 1.838,4 1.956,4 1.956,3 0,0 

Promoció social 49,9 49,9 55,7 55,7 0,0 

Foment de l'ocupació 558,1 558,1 731,3 709,5 -3,0 

% Programa / Total sector públic 7,5 7,5 8,1 8,1 0,0 

  2015 2016 2017 2018 2017-2018 

Obligacions Protecció i promoció social 2.633,6 2.547,2 2.675,2 2.870,4 7,3 

Protecció social 2.080,8 1.804,5 1.903,2 2.024,4 6,4 

Promoció social 49,9 57,9 53,6 56,8 5,9 

Foment de l'ocupació 502,9 684,8 718,4 789,2 9,9 

% Obligacions / Programa 107,7 104,1 97,5 105,5 8,0 

% Obligacions / PIB 1,22 1,13 1,14 1,18 0,0 

Unitats: milions d’euros i percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya i Idescat. 

Per acabar, donem informació de la despesa total en pagaments de la renda garantida de ciutadania de 

l’any 2018. Aquesta despesa ha estat de 240,5 milions d’euros i representa un creixement del 30,3% 

respecte de la despesa corresponent a la renda mínima d’inserció de l’any 2017. Aquest import inclou 

els pagaments de la prestació garantida i del complement d’activació. El nombre d’expedients vigents a 

31 de desembre de 2018 ha estat de 28.572 (inclou els 25.720 d’RGC i els 2.852 de complement de 

pensió per activables) i la quantia mitjana de l’RDC ha estat de 745,2 euros. Vegeu el gràfic de la pàgina 

següent i consulteu l’annex per a més informació sobre l’evolució de la pensió mitjana, de l’import total 

de la renda mínima d’inserció/renda garantida de ciutadania i dels expedients vigents, 2010-2018.  
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GRÀFIC IV.5.G17  Evolució de la pensió mitjana i de l’import total  de la renda mínima d’inserció/renda garantida 

de ciutadania, 2015-2018 
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Unitats: import total en milions d’euros, variació interanual en percentatge i pensió mitjana en euros. 

* Els expedients vigents a partir del 15 de setembre comprenen antics expedients RMI i nous expedients aprovats, provinents de sol·licituds 

RMI presentades amb anterioritat al 15 de setembre i que s’han resolt durant el 2017. La quantia de la pensió mitjana es calcula fent la mitjana 

ponderada dels imports de gener-15 de setembre (500,3 euros) i 15 de setembre-desembre (741,4 euros). 

** Les dades de l’any 2018 corresponen a la renda garantida de ciutadania i inclouen els 28.572 expedients gestionats per la DGTESCA. 

Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
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