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1. Dinàmica demogràfica 

1.1. La població a Catalunya 
La població de Catalunya a 1 de gener del 2012, segons les dades provisionals del padró,1

GRÀFIC V-1. Evolució de la població resident segons nacionalitat. Catalunya 2012* 

 és de 
7.565.603 persones. En aquesta xifra s’aprecia un creixement poblacional molt moderat correspo-
nent a 25.985 persones més (+0,3%) que, atenent la nacionalitat, respon a l’increment de 27.930 
persones espanyoles i a la reducció de 1.945 persones de nacionalitat estrangera.  

Així, per segon any consecutiu, minva el nombre d’efectius de nacionalitat estrangera, si bé amb 
les dades de 2012 el decreixement mostra una intensitat menor que al 2011 (-0,2% enfront del -
1,1%, respectivament). Com a conseqüència d’aquesta reducció, el seu pes relatiu sobre el con-
junt de la població de la comunitat disminueix fins al 15,6%, consolidant la tendència iniciada el 
2011. Tot i així, Catalunya es manté com la comunitat autònoma amb un nombre més elevat de 
persones estrangeres. 

 
Unitats: nombres absoluts. 
*: les dades del padró continu d’habitants de l’1 de gener del 2012 són provisionals. 
**: les dades es refereixen a l’1 de gener de cadascun dels anys.  
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat, padró continu d’habitants i de l’INE per a les dades provisionals  2012. 

Segons les dades provisionals, les persones residents de nacionalitat europea són les més nom-
broses a Catalunya (el 31,1% del total de nacionalitat estrangera), i el 2012 augmenten els seus 
efectius en 7.265 persones més. Malgrat que les nacionalitats americanes constitueixen el segon 
gran bloc (29,8%), el seu nombre és el que mostra un descens més gran respecte al 2011 (-
19.616 persones), més encara si es fa referència a les nacionalitats del sud d’Amèrica (-23.803),2

                                                
1 Segons dades provisionals publicades per l’INE en data de 19 d’abril de 2012. 
2 Les nacionalitats que segons les dades provisionals més decreixen són: l’Equador (-9.531), Colòmbia (-3.649), Argentina (-2.715) i 
Bolívia (-2.432).  

 
com ja passava l’any anterior. Les nacionalitats africanes absorbeixen el 27,2% del total, amb un 
increment de 2.067 efectius, i les asiàtiques, que concentren el 12%, també creixen en 8.304 per-
sones més.  

6.381.6966.353.7666.313.8436.286.1416.260.2886.238.0016.220.9406.196.3026.170.4736.161.1386.124.4206.104.045

1.183.9071.185.8521.198.5381.189.2791.103.790972.507
913.757798.904642.846543.008382.020257.320

7.565.6037.539.6187.512.3817.475.4207.364.0787.210.5087.134.6976.995.2066.813.3196.704.1466.506.4406.361.365

2012*20112010200920082007200620052004200320022001

Espanyola Estrangera Total



  CONDICIONS DE VIDA   

5 

 

Respecte als grans grups d’edat, el 2012 s’ha produït una polarització en el creixement poblacio-
nal, que es dóna entre les persones menors de 14 anys i les més grans de 65 anys (+1,0% i 
+0,3%, respectivament). Per contra, s’observa un descens del nombre de persones d’entre 15 i 64 
anys (-0,2%). Pel que fa al gènere destaca que l’augment del nombre de dones (+18.554) és su-
perior al dels homes (+7.431).  

Feta aquesta primera anàlisi de les dades provisionals, la resta de l’apartat es basarà en les dades 
definitives corresponents a l’1 de gener del 2011, que mostren les dinàmiques demogràfiques de 
l’any 2010.  Així, la població resident a Catalunya el gener del 2011 ascendeix a 7.539.618 perso-
nes, amb un increment de 27.237 persones més que l’any anterior (0,4%).3

Alguns dels trets característics de la població empadronada a Catalunya deriven de la concentra-
ció/dispersió residencial arreu del territori, de l’estructura per edats i sexe i de la composició en 
funció de la nacionalitat (espanyola o estrangera).

 El fre en el creixement 
poblacional que ja es percebia l’any anterior (+0,5%) pren més intensitat i enguany destaca el de-
creixement de la població estrangera, que representa el 15,7% del total, enfront del 16% de l’any 
precedent (amb 1.185.852 persones).  

4  Pel que fa a la primera qüestió, la distribució 
territorial, s’observa una alta concentració en determinades comarques de la demarcació de Bar-
celona, mentre que altres comarques es caracteritzen per tenir nuclis residencials més dispersos 
al territori i de menor volum poblacional.5 L’any 2010 la meitat de la població està empadronada en 
tres comarques: Barcelonès (30,1% del total), Vallès Oriental (11,8%) i Baix Llobregat (10,7%). Si 
a aquestes tres comarques s’afegeixen les del Tarragonès, el Segrià i el Gironès, a més d’algunes 
limítrofes a les esmentades (Maresme, Vallès Occidental i Garraf) s’obté la residència del 75,2% 
de la població. Les comarques amb una densitat superior als mil habitants per km2 són el Barcelo-
nès, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el Maresme (15.411,9 hab/km2, 1.653,8 hab/km2,  
1.530,1 hab/km2 i 1.091,2 hab/km2, respectivament).6 La densitat per a tot Catalunya és de 234,8 
hab/km2

L’envelliment poblacional és la característica més rellevant en l’anàlisi de l’estructura per edats. 
Aquest fet es pot observar clarament en l’amplitud de les franges superiors de la piràmide poblaci-
onal. En el conjunt de la població empadronada, la distribució segons les cohorts d’edat presenta 
una proporció de persones de 65 i més anys del 16,8%, enfront del pes de les persones menors 
de 15 anys, que concentren el 15,5%. La taxa d’envelliment resta fixada en 106 persones més 
grans de 65 anys per cada 100 menors de 15 anys.

. 

7

En l’àmbit comarcal l’índex d’envelliment és especialment alt a les comarques de la Terra Alta, el 
Priorat i el Pallars Jussà (234, 205 i 205, respectivament) i el de sobreenvelliment, a les comar-

 Aquest índex manté el mateix valor que l’any 
2009, si bé posa fre a la tendència de descens iniciada el 2001 com a conseqüència de l’efecte de 
l’arribada de persones joves procedents d’altres països i de l’augment de les taxes de natalitat re-
gistrat aquests darrers anys. Per contra, la taxa de sobreenvelliment mostra una evolució creixent i 
l’índex indica que hi ha 14 persones de 85 i més anys per cada 100 persones de 65 i més anys.   

                                                
3 Aquesta xifra representa el 16% de la població de l’Estat espanyol, el 15,3% pel que fa a les persones de nacionalitat espanyola i el 
20,3% de les d’altres nacionalitats. El percentatge de persones estrangeres a Espanya concentra el 12,2% del total.  
4 Tot i que, en parlar de la població estrangera, es fa referència al 15,7% de les persones residents al territori català, el comportament 
en alguns dels indicadors demogràfics (natalitat, mortalitat, nupcialitat, estructura de la població i moviments migratoris, entre d’altres) 
és diferent moltes vegades, fet pel qual en l’anàlisi següent es fan comentaris específics per a ambdós col·lectius, entenent que el 
col·lectiu de persones autòctones es refereix a aquelles amb nacionalitat espanyola i el d’estrangeres a aquelles d’altres nacionalitats.  
5 Tal és el cas del Pallars Sobirà, que absorbeix el 0,1% de la població de Catalunya amb una densitat de 5 hab/km2 o de l’Alta Riba-
gorça, amb el 0,06% de la població i una densitat de 10 hab/km2. 
6  Els municipis amb una densitat superior als 10.000 habitants per km2 són: Hospitalet de Llobregat (20.650,4), Santa Coloma de Gra-
menet (17.260,6), Barcelona (15.939,3), Badia del Vallès (14.669,9), Premià de Mar (13.417,1), Cornellà de Llobregat (12.481,1), Bada-
lona (10.377,0) i Esplugues de Llobregat (10.149,4).  
7 El càlcul dels indicadors demogràfics es realitza a partir de la informació de l’estructura per edat i sexe de les estimacions de població 
intercensals i postcensals que elabora l’Idescat, així com de la dinàmica dels moviments natural i migratori i de l’explotació censal de 
les dades referents a llars i famílies.   
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ques del Pallars Jussà, la Ribera d’Ebre i la Segarra (22, 19 i 19, respectivament). Per contra, els 
nivells més baixos dels dos índexs es donen al Gironès (74) i al Vallès Oriental (78) en el cas de 
l’índex d’envelliment i al Baix Penedès (11) en el de sobreenvelliment. 

En la piràmide poblacional es pot observar la distribució de les persones de nacionalitat estrange-
ra en les diferents franges d’edat i es posa de manifest com la immigració ha comportat un efecte 
rejovenidor de la població en el seu conjunt. Comparativament, la població estrangera es caracte-
ritza per ser més jove que la població autòctona. Així, mentre que les persones autòctones entre 
15 i 64 anys constitueixen el 65,3% del total, en el cas de les persones estrangeres aquesta for-
quilla d’edat conforma el 80,7%, quasi 15 punts per sobre. Per contra, es detecta una presència 
molt reduïda de persones majors de 65 anys entre el col·lectiu d’estrangers, del 2,6%, mentre que, 
entre la població autòctona, la proporció s’eleva fins el 19,4%.  

GRÀFIC V-2. Piràmide poblacional segons nacionalitat. Catalunya 2010 

 
Unitats: percentatges.  
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE. Padró continu d’habitants.  

Aquesta estructura poblacional també condiciona les edats mitjanes dels dos col·lectius que dife-
reixen notablement, especialment si es fa una agrupació per continent de la nacionalitat d’origen, 
com es pot observar en la taula següent.  
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TAULA V-1. Estructura de la població per edat i sexe i edat mitjana segons nacionalitat. Catalunya 
2010 

  Espanyola Comunitària Resta d'Europa Africana Americana Asiàtica i 
oceànica Total 

Total 6.353.766 304.597 55.118 319.385 371.843 134.909 7.539.618 

0-14 15,3% 12,4% 13,9% 25,3% 13,0% 17,4% 15,5% 

15-29 14,7% 25,0% 24,7% 26,2% 29,7% 29,1% 16,6% 

30-44 23,9% 38,2% 36,0% 36,7% 40,6% 40,2% 26,2% 

45-64 26,7% 19,0% 21,6% 10,7% 14,7% 12,3% 24,9% 

65 i més 19,4% 5,4% 3,8% 1,1% 2,0% 1,0% 16,8% 

% Dones 

  51,2% 46,9% 55,5% 38,6% 55,6% 35,3% 50,5% 

Edat mitjana 

Total 42,3 34,6 33,9 27,0 31,7 29,4 40,5 

Homes 40,8 35,2 33,1 28,5 30,7 30,0 39,1 

Dones 43,7 34,0 34,5 24,6 32,4 28,2 41,9 
Unitats: nombres absoluts i percentatges.  
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE. Padró continu d’habitants.  

D’altra banda, la longevitat de la població, juntament amb unes taxes baixes de natalitat, provo-
quen una reducció de la població potencialment activa (16 i 64 anys) a llarg termini, situació que 
en termes demogràfics es mesura en l’índex de recanvi de la població en edats actives, que no és 
més que la relació entre el nombre de persones d’entre 60 i 64 anys (que previsiblement sortiran 
del mercat laboral) per cada 100 persones d’entre 15 i 19 anys (que hi entraran). La capacitat de 
recanvi de la població que es jubila tindrà, sens dubte, implicacions sobre les polítiques laborals, 
de salut i de protecció social, entre d’altres. Enguany, s’observa que l’índex de recanvi és de 117, 
lleugerament inferior al de 2009 (118). Territorialment, l’indicador és molt elevat en les comarques 
de la Terra Alta, el Ripollès, el Priorat i el Barcelonès (169, 158, 158 i 140, respectivament), men-
tre que en les comarques de la Vall d’Aran, el Pla de l’Estany i el Gironès és molt més baix (85, 87 
i 87, respectivament).  

En la distribució entre els sexes es manté un predomini dels nadons nens (el 52,1% dels infants 
menors d’un any), malgrat que, a mesura que s’avança en l’edat, el pes relatiu de les dones en el 
conjunt de la població s’incrementa, especialment a partir dels 50 anys, quan comencen a consti-
tuir més del 50%. A partir dels 81 anys la xifra s’eleva fins a més del 60%; a partir dels 89 anys re-
presenten més del 70%. Tot i aquestes diferències en funció de l’edat, en el conjunt de la població 
els homes absorbeixen el 49,5% de la població.  

Una altra de les variables que ajuden a descriure la població resident a Catalunya és la nacionali-
tat. La coexistència de diverses nacionalitats en el territori, a més de possibles diferències legisla-
tives,8

                                                
8 La nacionalitat es pot traduir com una relació legal entre una persona i l’Estat, però si la relació s’ha establert amb un Estat diferent al 
de residència pot suposar l’acompliment d’una legislació específica regulada per als no nacionals d’aquell país 

 a nivell social, implica la convivència d’una població amb hàbits i amb costums diverses que 
es poden estendre als comportaments demogràfics (natalitat, estructura d’edat, mobilitat, entre 
d’altres). A Catalunya les persones de nacionalitat espanyola absorbeixen el 84,3% del total (de la 
població), fet que suposa que una de cada sis persones empadronades al territori català sigui de 
nacionalitat estrangera (1.185.852). Entre la població estrangera resident destaquen, en nombre, 
els nacionals del Marroc (236.991), de Romania (101.905) i d’Equador (68.880), que continuen 
sent les nacionalitats més representatives. El 54,3% de la població estrangera pertany a una de 
les vuit nacionalitats majoritàries que, a més de les esmentades, són: Bolívia, Itàlia, Xina, Colòm-
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bia i Pakistan.9

Com es pot observar en els mapes següents el pes relatiu de la població estrangera sobre el total 
de residents a les comarques no és uniforme, com tampoc ho és l’agrupació i la distribució de les 
diferents nacionalitats que hi resideixen. Sobre aquest darrer punt destaca la proporció de nacio-
nalitats asiàtiques a la Garrotxa i al Barcelonès (el 28,0% i el 20,5% dels totals d’estrangers de la 
comarca) i la importància de les nacionalitats comunitàries a les comarques occidentals, especi-
alment a la Terra Alta (81,3%). El pes de les nacionalitats africanes més gran es dóna en el semi-
cercle format per les comarques del Baix Penedès, l’Alt Penedès l’Anoia, el Bages, l’Osona, el Va-
llès Oriental i el Maresme.

 L’agrupació de les diferents nacionalitats segons continent mostra una proporció 
més elevada de població estrangera procedent d’Amèrica, el 31,4% del total, percentatge que re-
presenta 371.843 persones. El nombre de persones de nacionalitats europees és de 360.523 (el 
30,4% del total), 304.597 de les quals són comunitàries. L’agrupació de les nacionalitats africanes 
mostra una xifra de 319.385 persones (el 26,9%), mentre que les nacionalitats asiàtiques concen-
tren 133.434 persones (11,3%).  

10

GRÀFIC V-3. Població estrangera. Catalunya 2010 

 La influència de les nacionalitats americanes és més elevada a la 
Cerdanya (47,2%), el Barcelonès (43,9%) i el Vallès Occidental (42,1%).  

Pes relatiu de la població estrangera a la com-
arca. 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE. Padró con-
tinu d’habitants.  

Distribució de l’agrupació de les nacionalitats 
segons continent a les comarques. 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE. Padró con-
tinu d’habitants.  
 

1.2. Moviments migratoris 
L’anàlisi de la variació interanual d’efectius segons nacionalitat dóna pas a la introducció de les di-
nàmiques migratòries al territori català.  

                                                
9 La proporció de persones de nacionalitat marroquina sobre el total d’estrangers/res és del 20%, la de la nacionalitat romanesa és del 
8,6% i el de l’equatoriana és del 5,8%. El nombre de persones de les altres cinc nacionalitats majoritàries és el següent: Bolívia, 
52.485; Itàlia, 48.484; Xina, 47.493; Colòmbia, 45.474 i Pakistan, 43.056.  
10 El pes relatiu de les nacionalitats africanes a les comarques del Baix Penedès, l’Alt Penedès l’Anoia, el Bages, l’Osona, el Vallès 
Oriental i el Maresme és del 41,8%, el 48,4%, el 48,5%,el 45,3%, el 58,6%, el 42,1% i el 42,3%, respectivament. A aquestes comar-
ques que formen el semicercle es podrien afegir d’altres més allunyades, però amb una proporció elevada d’aquestes nacionalitats com 
el Gironès (amb el 43,6% del total), el Baix Empordà (41,3%) i l’Urgell (41,9%). 

menys del 10%
entre 10,1-15,7%
entre 15,8-20%
més del 20,1%

n. comunitàries
n. africanes
n. americanes
n. asiàtiques
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Tal i com ja s’ha apuntat a l’inici de l’apartat la població estrangera ha perdut pes relatiu en el con-
junt poblacional. La crisi ha afectat de forma notable els treballadors i les treballadores immigrants 
i està repercutint, sens dubte, en una reducció dels fluxos d’entrada. El padró municipal mostra un 
descens de 12.686 persones de nacionalitat estrangera (-1,1%) i un augment de 39.923 persones 
de nacionalitat espanyola. Sense descartar un possible retorn de les persones estrangeres als 
seus països d’origen o una migració a altres territoris, en l’anàlisi de la variació de la població es-
trangera cal tenir en compte que les nacionalitzacions (29.150 el 2010) incideixen en una menor 
visibilitat d’aquests col·lectius en algunes estadístiques, atès que aquests processos provoquen un 
traspàs d’efectius entre una i altra categoria (nacionalitat espanyola o estrangera).  

Aquesta n’és una possibilitat que pot explicar la variabilitat d’efectius pel que fa a la globalitat de 
les xifres,11 malgrat que per a determinades nacionalitats s’observin comportaments diferents, com 
es pot veure en el gràfic següent. L’augment d’efectius més rellevant és el registrat per les perso-
nes de nacionalitat pakistanesa (7.804 persones més), mentre que el descens més acusat es dó-
na en les persones de nacionalitat equatoriana (9.916 persones menys). També destaca que, amb 
l’excepció de la nacionalitat romanesa, les nacionalitats comunitàries veuen reduïts els seus efec-
tius (-1,5%, 4.693 persones menys).12 Les nacionalitats de la resta d’Europa augmenten els seus 
efectius (2,3%), principalment per l’increment d’efectius de Rússia i Ucraïna. Igualment, hi ha més 
persones empadronades amb nacionalitats africanes (1,4% més), en gran mesura gràcies als na-
cionals del Marroc, Ghana, Senegal i Algèria, mentre que en les asiàtiques (8,9% més) l’increment 
es deriva de tres països Pakistan, la Xina i la Índia.13 Les nacionalitats americanes mostren un 
descens global del -6,2% (24.616 persones menys), que prové de la reducció d’efectius dels paï-
sos majoritaris de l’Amèrica del Sud (26.263 persones menys), bé sigui per nacionalitzacions o per 
migracions a l’exterior del territori, un descens que no es compensa amb l’augment del nombre de 
persones de la resta del continent (1.648).14

                                                
11 Sempre tenint en compte que es tracta de dades estadístiques que mesuren variables diferents. 
12 Si bé aquest descens no es compensa amb les concessions de nacionalitat, excepte per a 36 persones de nacionalitat portuguesa a 
les quals se’ls hi ha concedit la nacionalitat espanyola. La nacionalitat romanesa s’incrementa en 3.246 persones.  
13 Rússia (935) i Ucraïna (441) entre les nacionalitats europees. Marroc (3.037 més), Ghana (414), Senegal (405) i Algèria (246) entre 
les africanes i  Pakistan (7.804), la Xina (1.407) i la Índia (817) entre les asiàtiques.  
14 Entre els països que augmenten el nombre d’efectius americans destaca Hondures (1.617), Perú (223), EUA (247), El Salvador 
(141) i Nicaragua (129).  
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GRÀFIC V-4. Variació interanual de més de 300 empadronaments de les nacionalitats estrangeres a 
Catalunya (2010-2011) i nombre de concessions de nacionalitat superiors a 100 (2010). 

Unitats: nombres absoluts. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE (Explotació estadística del padró continu d’habitants) i del Ministeri d’Ocupació i 
Seguretat Social (Observatori Permanent de la Immigració). 

Pel que fa a les concessions de nacionalitat, s’observa que el 2010 es van atorgar 29.150 nacio-
nalitzacions a Catalunya (el 23,6% de tot l’Estat espanyol), fet que suposa un increment de prop 
del 49% respecte el 2009, quan es van concedir 19.566. La majoria de les nacionalitzacions van 
ser concedides a persones nascudes a països de l’Amèrica del Sud (el 76,7%), principalment 
d’Equador, Colòmbia, Perú, Argentina i Bolívia, que concentren en conjunt el 62,3% del total, en-
cara que els dos primers països anomenats absorbeixen el 32,5% i el 14,3%, respectivament. El 
col·lectiu més nombrós a Catalunya, el marroquí, és la tercera nacionalitat en ordre de concessi-
ons (el 14%). El motiu prioritari és la residència de més de dos anys (72,5% dels casos), seguit de 
les residències de més de deu anys, els naixements en territori espanyol o els matrimonis amb 
cònjuges de nacionalitat espanyola (10,1%, 9,0% i 7,8%, respectivament). El 59,2% de les con-
cessions han estat per a persones d’entre 25 i 44 anys.  

Si es comparen les dues variables, els països amb un descens més elevat en el nombre de per-
sones respecte a l’any anterior també tenen xifres altes de nacionalitzacions, si bé en alguns ca-
sos no compensen en la seva totalitat aquesta reducció de població.15

                                                
15 El nombre de nacionals de l’Equador empadronats a Catalunya ha descendit en 9.916 persones (la xifra més alta), alhora que s’ha 
concedit la nacionalització a 9.473 equatorians/es (també al xifra més alta), fet que genera que el nombre de persones que han deixat 
Catalunya sigui de 443. En el cas dels altres països les diferències entre el nombre d’efectius i la nacionalització espanyola són de: -
2.210 Brasil, -1.879 Bolívia, -1.467 Argentina, -669 Uruguai i -378 Xile, fet que pot suposar que aquestes persones han deixat el territori 
català. 

 Tal és el cas de Brasil, Bolí-
via, Argentina, Equador, Uruguai i Xile. Per contra, les concessions de nacionalitat per als colom-
bians/anes absorbeixen amb escreix el descens de població (4.171 i -3.373, respectivament), a 
l’igual que passa amb els nacionals de Cuba (559 i -325, respectivament). D’altra banda, hi ha al-
gunes nacionalitats que augmenten les seves xifres tant en una variable com en l’altra. En aquesta 
situació es troba el Marroc, país respecte al qual, a més de les 4.081 concessions, augmenten les 
persones residents en 3.037. Altres països en aquesta situació són Hondures, Paraguai, Filipines i 
la Xina.  
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A part d’aquesta compensació entre la reducció de persones estrangeres empadronades i les 
concessions de nacionalitat espanyola, cal tenir en compte que alguns estudis16

Conseqüentment amb aquesta idea, les dades mostren una davallada en la intensitat de la immi-
gració a Catalunya, com s’observa en el primer dels gràfics de l’apartat, tot i que l’arribada de per-
sones estrangeres encara s’hi dóna. Una de les vies per estudiar el volum de persones estrange-
res nouvingudes és l’anàlisi de les autoritzacions temporals inicials publicades per la Secretaria 
general d’Immigració i Emigració del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. En aquest cas 
s’observa que el 2009 i el 2010 el seu nombre es va reduir respecte als dos anys precedents (el 
24,8% i el 18,3%, respectivament); tanmateix amb les dades del 31 de desembre de 2011 s’ha 
produït una remuntada, assolint la xifra de 68.786 (24.648 més que l’any anterior, el 55,8%).

 constaten que les 
greus recessions històricament han tingut un impacte negatiu sobre els fluxos migratoris nets, tot i 
que a llarg termini no han afectat les tendències migratòries. En ells es reconeix que els fluxos que 
depenen de la migració laboral són més sensibles als canvis econòmics, influïts per una demanda 
menor de mà d’obra estrangera, fet que propicia el declivi dels fluxos d’entrada.  

17 Ara 
bé, les autoritzacions de primera renovació (desprès d’un any de residència) han descendit en el 
39,9% dels casos (39.350 autoritzacions menys), situació provocada en moltes ocasions pel con-
text laboral actual, atès que la renovació està condicionada a la tinença d’un contracte laboral.18

Aquesta mateixa font estadística mostra que el desembre de 2011 hi ha 541.060 persones amb 
una autorització de residència permanent (amb més de 5 anys de residència), que concentren el 
70,1% del total. Aquesta xifra és molt significativa, atès que les persones amb aquest tipus 
d’autoritzacions mostren una predisposició menor a emigrar de nou, a més d’evidenciar 
l’assentament de la població estrangera al territori.

  

19

La tramitació dels procediments de reagrupament familiar és un dels efectes més evidents 
d’aquest assentament. Segons les dades ministerials, el desembre de 2011 a Catalunya hi ha 
76.362 autoritzacions de residència temporal per motiu de reagrupament (5.867 més que el 2010), 
principalment en la demarcació de Barcelona (79,1% d’elles). Al llarg de l’any s’han concedit 
11.319 autoritzacions inicials, malgrat que s’han presentat 14.690 sol·licituds en aquest període. 
La majoria de les concedides són per a dones (59,8%) i per a persones d’entre 16 i 64 anys 
(57,7%), tot i que també hi ha un percentatge elevat de les concedides a menors de 15 anys 
(40%). Les nacionalitats amb més titulars d’aquestes autoritzacions són: el Marroc (2.622, el 
23,2%), Pakistan (1.522, el 13,4%) i la Xina (1.030, el 9,1%). Altres nacionalitats amb un nombre 
alt de concessions són la Índia, Perú, Bolívia i Colòmbia.

  

20

En la direcció contrària als processos de reagrupament se situen els programes de retorn assistit 
que encoratgen i/o ajuden al retorn als països d’origen de les persones immigrants aturades o 
amb dificultats greus que així ho desitgin. A Espanya es desenvolupa des del 2008 el Programa 
de retorn assistit mitjançant la capitalització de l’atur d’estrangers/res no comunitaris aturats/des 
vinculat al compromís de no tornar al territori en tres anys, al qual s’han acollit 8.451 persones en 
tot l’Estat (des del 2008 fins l’abril 2010).

 

21

                                                
16 Part I: International migration and the economic crisis: understanding the links and shaping policy responses. Dins International mi-
gration outlook  2009: special focus: managing labour migration beyond the crisis. OCDE, 2009. 
17 En aquesta tramitació cal tenir en compte el traspàs de competències en matèria d’autoritzacions inicials de treball dels estrangers a 
Catalunya aprovat al Reial decret 1162/2009, pel qual es modificava el Reglament de la Llei Orgànica 4/2000. 
18 Tot i això, amb les dades provisionals del padró a 1 de gener de 2012 es produeix un canvi de tendència, atès que hi ha més perso-
nes registrades amb targeta de residència o certificat de registre (1.195.664) que persones empadronades (1.183.907).  
19 En aquests casos la decisió de retornar no només està afectada per la situació en el país de destinació sinó que generalment les 
persones immigrants analitzen l’impacte de la crisi als països d’origen, com una mesura per valorar el diferencial entre les oportunitats 
econòmiques actuals i les futures, a més d’avaluar l’estat d’assentament al país de destí que han assolit amb una residència prolonga-
da (reagrupament de famílies, escolarització dels fills/es, compra d’immobles, entre d’altres).   
20 S’han concedit 827, 630, 622 i 613 autoritzacions respectivament, segons dades facilitades pel Departament de Benestar i Família.  

 Aquesta xifra és, sens dubte, molt minsa, fet que ha 

21 Malauradament, no es disposa de les dades desagregades per a Catalunya. Les dades acumulades i publicades al darrer informe 
sobre immigració i mercat de treball del Ministeri de Treball i Immigració corresponents a l’any 2010 fan referència a 11.660 sol·licituds 
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provocat una modificació en el nou Reglament d’estrangeria 2011, pensada per mitigar l’efecte 
que fins aleshores provocava el fet de perdre els drets adquirits per a una residència permanent.22 
Igualment a Catalunya la Generalitat desenvolupa el Programa de retorn voluntari social dirigit a 
persones immigrants que pateixen situacions de dificultat greus i desitgen retornar als seus paï-
sos. En aquest cas el nombre de persones retornades entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 
2011 ha estat de 240, el 59,9% de les quals tenen entre 18 i 64 anys. Totes elles es dirigien a paï-
sos del centre o del sud d’Amèrica.23

Però no són exclusivament les persones de nacionalitat estrangera les que decideixen fixar la se-
va residència en un altre país. El nombre de persones de la població catalana que han decidit re-
sidir a l’estranger s’ha incrementat en 14.509 respecte a l’any precedent, fet que suposa una vari-
ació percentual del 9,3% (una mica més que la registrada l’any anterior, el 8,6%).

 

24 Ara bé, aques-
ta diferència prové principalment de l’augment del nombre de persones espanyoles, però nascu-
des a l’estranger que han decidit viure fora (+12.748 efectius, el 15,4% més) i no tant de les per-
sones que han nascut a Catalunya (+1.890) o a la resta de l’Estat espanyol (+129).25

GRÀFIC V-5. Població resident a l’estranger segons país de destinació (més de 500 residents). Ca-
talunya, 2010-2011 

 

 
Unitats: nombres absoluts.  
Nota: les dades refereixen a l’1 de gener de cadascun dels anys. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat. Padró de residents a l’estranger.  

En conjunt, els 170.909 registres presenten un equilibri entre el sexes. La proporció de persones 
en edat laboral és el 64,5% del total, si bé una de cada tres persones emigrades té entre 30 i 49 

                                                                                                                                                            
presentades (11. 456 de les quals han estat tramitades) per al conjunt de tota Espanya en el període comprès entre el desembre del 
2008 i 27 l’abril del 2010. D’elles 8.451 han estat aprovades amb el conseqüent retorn. (Pajares, M. (2010). Immigración y mercado de 
trabajo: informe 2010. Documento del Observatorio Permanente de la Immigración. Madrid). 
22 Per evitar aquesta situació el nou Reglament d’estrangeria aprovat el 2011 estableix que els períodes de residència prèvia siguin 
computats a efectes d’accés a una residència de llarga durada en un futur. Per a més informació vegeu l’apartat de normativa i iniciati-
ves públiques de dinàmica demogràfica.  
23 Argentina (38), Bolívia (29), Brasil (24), Colòmbia (6), El Salvador (3), Equador (5), Guatemala (3), Hondures (21), Paraguai (14), Pe-
rú (13), República Dominicana (2), Uruguai (52), Veneçuela (1) i Xile (29). Font: Departament de Benestar Social i Família.  
24 Es tracta de població de nacionalitat espanyola, sigui aquesta l’única o no, que ara viuen habitualment fora de Catalunya, però que 
van estar inscrits en un municipi català abans de residir a l’estranger. Aquesta població es comptabilitza en el padró d’habitants resi-
dents a l’estranger que pren les dades existents en el Registre de matricula de cada oficina consular. Aquestes persones mantenen un 
vincle amb els municipis catalans en els quals estaven inscrits a efectes electorals. El total d’espanyols/es residents a l’estranger de tot 
l’Estat espanyol és de 1.702.778; els residents inscrits en municipis de Catalunya representen el 10% del total.  
25 A aquestes xifres cal afegir aquells registres en els quals no consta el lloc de naixement (1.146 el 2011 amb una variació de -258). 
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anys. Les destinacions són variades, però les preferents per a dos de cada tres persones són la 
resta de països de la UE (32,5% del total) i Amèrica del Sud (33,2%). De fet, el grup de països 
format per França, Argentina, Andorra, Alemanya, Veneçuela i Mèxic absorbeixen el 51,2% de les 
persones emigrades.  

En aquesta anàlisi cal tenir present que, si bé es tracta de persones de nacionalitat espanyola, el 
56% de les persones inscrites en el Padró de residents a l’estranger va néixer a l’estranger i, en la 
majoria dels casos, va adquirir la nacionalitat amb posterioritat. De fet, 84.093 de les 95.718 per-
sones nascudes a l’estranger resideixen actualment al país de naixement (el 49,2% del total de 
residents a l’estranger).  

El nombre de persones de nacionalitat espanyola nascudes a Catalunya que han emigrat és de 
67.489 (62.925 de les quals estaven inscrites en municipis catalans). En aquest col·lectiu, el 
62,9% es troba en edat laboral (42.420 persones, 886 més que l’any anterior), i el 68,8% ha esco-
llit fixar la seva residència en un país europeu.  

GRÀFIC V-6. País de destinació en el 95% dels casos de la població nascuda a Catalunya i resident 
a l’estranger en edat laboral (16-64 anys). Catalunya 2009-2011 

 

 
Unitats: nombres absoluts. 
Nota1: dades a 1 de gener de cadascun dels anys. 
Nota 2: les dades són de persones nascudes a Catalunya amb residència a l’estranger, amb independència de què el seu darrer muni-
cipi d’inscripció fos català o no. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE. Padró de residents a l’estranger.  

En darrer terme, en aquesta anàlisi dels moviments migratoris cal esmentar que les migracions in-
ternes de Catalunya corresponen principalment a canvis de residència municipal i migracions de 
curta distància.26

                                                
26 En aquest cas les dades procedeixen de l’enquesta de variacions residencials que publica l’INE. La informació continguda comprèn 
només els canvis de residència intermunicipals i, per tant, s'exclouen els canvis de residència dins d'un mateix municipi. Aquesta esta-
dística s’obté a partir de les inscripcions al padró repercutides a la base de l’INE; tot i així es donen diferències entre el saldo que s’obté 
com a diferència de les xifres del padró i el saldo vegetatiu produït el mateix any, atès que hi ha algunes discrepàncies metodològiques.  

 El 2010 els municipis catalans han registrat 322.992 altes de població per canvis 
de residència, dels quals el 81,9% són canvis dins de Catalunya i el 18,1% amb la resta de l’Estat 
espanyol. Per contra, les baixes registrades són 323.773, el 18,2% amb destinació a municipis de 
la resta de l’Estat i el 81,3% restant a municipis catalans.  
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1.3. Moviment natural 
A més del moviment migratori, altres de les principals magnituds que incideixen en el volum po-
blacional són les que componen el moviment natural (natalitat, mortalitat i nupcialitat). 

En el moviment natural l’entrada d’efectius poblacionals deriva de la natalitat del territori i, amb 
menor importància, de les adopcions internacionals que es puguin dur a terme en el període de re-
ferència.  

Els naixements registrats a Catalunya el 2010 mostren un descens per segon any consecutiu, 
trencant la tendència ascendent iniciada el 1999. Enguany s’han registrat 84.015 naixements vius 
amb un decreixement menys intens que el registrat l’any 2009, tant pel que fa als nombres abso-
luts com percentuals (834 menys el 2010 i 4.175 el 2009, fet que suposa el -1% i el -4,7%, respec-
tivament). La taxa bruta de natalitat s’ha situat en 11,3 per cada mil habitants.  

GRÀFIC V-7. Evolució del nombre de defuncions i de nascuts vius segons la nacionalitat de la ma-
re. Catalunya 2002-2010. 

 
Unitats: nombres absoluts. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat. Moviment natural de la població.  

La proporció de nadons de mare estrangera augmenta anualment, assolint el 29% del total, gràci-
es al fet que el nombre d’infants nascuts d’aquest col·lectiu és lleugerament superior al de l’any 
precedent (0,3% més), mentre que les mares autòctones redueixen la seva natalitat (-1,%). Al vol-
tant del 60% dels nascuts vius de mare estrangera es concentren en sis nacionalitats: Marroc 
(8.482), Romania (1.630), Equador (1.345), Xina (1.272), Bolívia (1.047) i Colòmbia (732). El 2010 
destaca l’augment de nadons de mares romaneses (10,4%), mentre que disminueix el nombre 
dels nadons de mares equatorianes (-14,6%), bolivianes (-12%) i xineses (-8,6%).  

 

 

 

 

24.39124.32525.07521.45416.59214.56711.9769.4687.177

59.62460.52463.94962.262
65.48564.98064.71163.51261.138

84.01584.849
89.024

83.71682.07779.54776.68772.980
68.315

58.76059.64459.48559.35257.257

61.129
57.09660.07657.278

201020092008200720062005200420032002

Nascuts mare autòctona Nascuts mare estrangera Nascuts vius Defuncions



  CONDICIONS DE VIDA   

15 

 

GRÀFIC V-8. Nombre de nascuts vius segons la nacionalitat de la mare o el pare. Catalunya 2010 

Nacionalitat de la mare 
Nacionalitat pare 

Espanyola Estrangera No consta Total 

Total 59.049 22.809 2.157 84.015 

Espanyola 54.408 3.897 1.319 59.624 

Estrangera 4.641 18.912 838 24.391 
Unitats: nombres absoluts. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat. Moviment natural de la població.  

L’augment de la natalitat de mare estrangera a Catalunya té implicacions en altres àmbits, com 
l’arrelament de la població, i dificulta la decisió d’una possible tornada als països d’origen. A més, 
com a conseqüència d’aquesta circumstància, dels processos de reagrupament i del retorn a la 
formació, el nombre d’estudiants d’origen estranger s’incrementa anualment, fet que, sens dubte, 
intervé en la integració d’aquest col·lectiu al territori. Així, d’acord amb l’avenç de les dades del 
curs 2010-11 publicades pel Departament d’Ensenyament, enguany hi ha 161.413 alumnes es-
trangers, el 13,0% de l’alumnat del règim general total.27

TAULA V-2. Alumnat estranger segons zona d’origen. Catalunya, curs 2005-06 a curs 2010-2011. 

  

  2008-09 2009-10 2010-11 Var. Interanual % c. públic 

Total 155.023 155.845 161.413 3,6% 83,6% 
UE 21.029 20.879 21.732 4,1% 84,3% 
Resta d'Europa 6.707 6.755 7.036 4,2% 77,3% 
Magreb 40.690 42.891 

56.401 10,0% 88,2% 
Resta d'Àfrica 7.587 8.383 

Amèrica 66.130 63.261 59.849 -5,4% 81,4% 
Àsia i Oceania 12.880 13.676 16.334 19,4% 77,9% 

Unitats: nombres absoluts i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Ensenyament.  
Nota 1: el nombre total d’alumnes estrangers del curs 2010-2011 inclou 61 alumnes dels quals no consta el país.  

Una altra de les conseqüències de les variacions en la natalitat es concreta en l’indicador conjun-
tural o nombre mitjà de fills per dona. En aquesta ocasió s’observa que, malgrat que s’ha produït 
un descens en la natalitat, l’indicador conjuntural de la fecunditat es manté estable, al voltant de 
l’1,47, desprès d’un lleuger augment registrat el 2008 (1,54), encara molt allunyat de la xifra ne-
cessària per al reemplaçament generacional (2,1 fills per dona). Les dones estrangeres tenen una 
fecunditat més alta, d’1,87 fills per dona, mentre que les espanyoles registren un valor estimat 
d’1,34 fills per dona. Les diferències entre unes i altres també es repeteixen quant a l’edat mitjana 
a la maternitat amb un augment lleuger, en situar-se en els 31,1 anys per al conjunt de la població, 
si bé en les dones autòctones ascendeix fins als 32 anys, mentre que en les estrangeres disminu-
eix fins als 29 anys.  

A més de la baixada de la natalitat i l’augment de l’edat mitjana de la maternitat, un altre dels vec-
tors del canvi demogràfic i social es reflecteix en la proporció de nascuts fora del matrimoni, que 
mostra una evolució de creixement constant. El 2010 el 35,2% dels nadons han nascut fora del 
matrimoni. Val a dir que aquest fet no implica exclusivament que els nadons neixin en famílies 
monoparentals, perquè l’estadística pren en consideració l’estat civil de la mare (solteres, vídues, 
separades o divorciades) i no les convivències familiars. En aquest sentit cal tenir en compte que, 
a més dels efectes de la fecunditat adolescent i de les dones que han optat per la maternitat en 

                                                
27 Les dades inclouen l’alumnat d’educació infantil, primària, especial, secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i 
superior.  
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solitari, en l’actualitat les convivències familiars reflecteixen un generalització de les parelles de fet 
en detriment de les pautes de nupcialitat de les dècades anteriors.  

A més, les adopcions internacionals constitueixen una altra de les vies que fan augmentar els 
efectius poblacionals. El 2010 les 1.058 sol·licituds d’adopcions internacionals mostren un aug-
ment respecte al 2009 (865). El nombre de sol·licituds més nombroses són les adreçades a infants 
de Rússia, seguides de les d’Etiòpia i de Bulgària (223, 207 i 153, respectivament). En un avenç 
de les dades del 2011 s’observa que les sol·licituds decauen fins a 827. Pel que fa als destins es-
collits, Rússia manté la primera posició, però seguidament destaquen les sol·licituds adreçades a 
Colòmbia i Etiòpia (235, 110 i 108, respectivament). Les adopcions finalitzades amb èxit el 2010 i 
el 2011 es mantenen en la mateixa xifra (627).28

A Catalunya s’estima que les llars estan compostes per 2,6 persones.

  

29 Tot i així, el 2010 s’han 
emès 21.639 títols de família monoparental i 63.080 de famílies nombroses i s’han concedit pres-
tacions econòmiques a 10.793 famílies monoparentals i a 57.822 famílies nombroses.30

D’altra banda, els comportaments vers la nupcialitat són molt sensibles als canvis socials i a la 
conjuntura econòmica. Així, la taxa bruta de nupcialitat

 

Pel que fa a la mortalitat, les dades mostren un descens en les seves xifres de l’1,5% (58.760 de-
funcions, 884 menys). El nombre de defuncions dels nadons menors d’un any ha estat de 221 (el 
16% menys que el 2009); el de persones estrangeres residents a Catalunya és de 1.297.  

La taxa bruta de mortalitat continua el descens iniciat fa tres anys i s’ha situat en 7,92 defuncions 
per cada mil habitants, xifra no assolida des del 1987 (7,82‰). La taxa bruta de mortalitat infantil 
mostra un canvi de tendència en tant que disminueix a un valor de 2,63 defuncions per cada mil 
nascuts vius, xifra similar a la registrada al 2006 (2,61‰), desprès de dos anys amb valors superi-
ors (3,10‰). Sens dubte, aquestes dades són el resultat, en gran mesura, de la longevitat de la 
població en el seu conjunt que, com s’ha vist, segueix una trajectòria creixent, de tal manera que 
l’esperança de vida en néixer a Catalunya se situa ja el 2010 en 82,2 anys (79,2 en el cas dels 
homes i 85,2 en el de les dones). L’esperança de vida als 65 anys es fixa en 20,6 anys (18,5 per 
als homes i 22,5 per a les dones).   

31

En l’anàlisi de la nupcialitat segons la nacionalitat dels cònjuges s’observa que el pes dels matri-
monis on almenys un dels cònjuges és de nacionalitat estrangera presenta una lleugera davallada 
al 2010 (30,1% enfront del 30,7% el 2009), tot i que la tendència dels anys precedents era positi-
va. Aquest any s’han celebrat 7.915 matrimonis d’aquestes característiques, 265 menys que l’any 
anterior (-0,4%). En general, les persones nacionals del Marroc, Bolívia, República Dominicana i 
Equador són les que més matrimonis han celebrat a Catalunya amb, com a mínim, un dels cònju-
ges estrangers.   

 continua el seu decreixement progressiu; 
el 2010 adquireix el valor de 3,66 matrimonis per cada mil habitants, xifra sensiblement inferior a 
les registrades en els anys precedents (el 2000 era de 5,1‰). El 2010 s’han celebrat 26.296 ma-
trimonis de cònjuges de diferent sexe i 882 de cònjuges d’igual sexe, fet que suposa una reducció 
de -1,2% i -1%, respectivament respecte a l’any 2009.  

                                                
28 El nombre de sol·licituds i d’adopcions finals no té una relació directa amb l’any de referència perquè, en general, el procediment 
d’adopció requereix d’un termini per a la tramitació dels expedients que es pot perllongar més d’un any. Tot i així, permet fer una apro-
ximació sobre el nombre de famílies/persones interessades, aquelles que presenten la sol·licitud, i sobre el nombre d’adopcions finals. 
Les variacions en el nombre de sol·licituds d’adopcions o en el dels països on se sol·liciten són conseqüència de factors molt diversos 
que varien entre les decisions personals de les famílies interessades i les decisions polítiques i legislatives dels països d’origen (p. ex. 
canvis en els requisits del sol·licitants o en els perfils dels infants susceptibles d’adopció, entre d’altres).      
29 Segons estimació facilitada per l’Idescat.  
30 Segons dades publicades a la Memòria 2010 del Departament de Benestar Social i Família. El 2011 el nombre de títols emesos dis-
minueix, sent de 12.231 per a famílies monoparentals i de 35.789 per a famílies nombroses, segons dades facilitades pel Departament 
de Benestar Social i Família.  
31 Quocient entre el nombre de matrimonis en un any determinat i la població a meitat del període.  



  CONDICIONS DE VIDA   

17 

 

El tipus de celebració escollida de forma prioritària pels cònjuges de diferent sexe ha estat 
l’exclusivament civil (77,1%, 20.267 matrimonis). Els matrimonis contrets amb celebracions 
d’altres religions constitueixen el 0,6% del total (150 matrimonis, 29 menys que l’any anterior). El 
tipus de celebració catòlica perd pes anualment (22,4%, 5.879 matrimonis), atès que, entre 
d’altres causes, el nombre de matrimonis de persones prèviament divorciades cada cop és més 
comú i aquest tipus de celebracions no són possibles en els preceptes catòlics.  

Els efectes sobre la natalitat dels matrimonis celebrats deriven de l’edat mitjana al matrimoni –que 
enguany s’ha situat en 35,2 anys per als homes i 33,5 anys per a les dones- i del nombre de ma-
trimonis en segones i posteriors núpcies.32

GRÀFIC V-9. Evolució del nombre de matrimonis, separacions i divorcis. Catalunya 2005-2010. 

  

 
Unitats: nombres absoluts.  
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat. Moviment natural de la població. 

En aquest mateix context cal afegir que el nombre de divorcis amb fills/es absorbeix el 55,5% del 
total (10.824 dels 19.488 totals); en la majoria del casos són menors (el 87,3% del total). Aquesta 
situació segurament respon a què la durada prèvia del matrimoni se situa entre 6 i 10 anys en el 21,1% de 
les ocasions, percentatge que, si s’amplia la forquilla de la durada a 6-15 anys, concentra el 37,3%. Aquest 
fet propicia que si hi ha descendència en el moment de la separació aquesta encara sigui menor d’edat en 
la majoria dels casos. Una altra qüestió rellevant en els casos de divorcis amb infants a càrrec és qui 
exerceix la custòdia. Les custòdies continuen sent prioritàriament exercides per les mares 
(77,8%), si bé s’observa un augment del nombre de custòdies compartides (16,6%).  

Les separacions registrades enguany són 1.298, xifra que continua el declivi iniciat el 2006 amb la 
reforma normativa en el procediment de divorci, i el nombre de nul·litats és de 15. En el conjunt de 
les nul·litats, separacions i divorcis, destaca que s’ha produït un increment respecte a l’any anteri-
or del 6,8%, trencant la tendència descendent dels darrers anys i en contra d’allò que alguns pro-
nòstics preveien com un dels efectes de la crisi econòmica.    

                                                
32 L’estat civil pot condicionar les decisions sobre futures natalitats a la vegada que determina el tipus d’unitats de convivència on el 
pes de les famílies reconstituïdes, amb fills/es d’unitats convivencials anteriors, guanya pes de forma progressiva. L’any 2010 el 19,9% 
dels cònjuges homes i el 18,4% dels cònjuges dones són persones vídues o divorciades, fet que mostra que la proporció de matrimonis 
celebrats en segones i posteriors núpcies és cada cop més elevada. L’any 2011 el percentatge de cònjuges homes vidus o divorciats 
representava el 14,1% dels matrimonis i en el cas de les cònjuges dones vídues o divorciades, el 13,2%. En una desagregació més 
gran s’observa que, el 2010, el 18,9% del total d’homes que van contreure matrimoni van ser homes divorciats i el 17,6% de les dones 
eren divorciades. A aquest fet cal afegir que el 64,9% dels nadons han nascut en estructures familiars matrimonials.   

30,1%30,7%27,1%23,5%21,3%19,7%
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2. Salut 
En aquesta edició de la Memòria, el capítol de salut proporciona, en primer lloc, un resum del con-
text socioeconòmic mundial, europeu i català; en segon lloc, una descripció de l’estat de salut de 
la població de Catalunya i, en tercer lloc, una anàlisi de l’evolució dels recursos i l’activitat del sis-
tema sanitari des de la perspectiva que determina una conjuntura històrica caracteritzada per la 
contenció de la despesa i els canvis organitzatius. El primer bloc (“Context”) es fa ressò del canvi 
de paradigma discursiu i programàtic que comença a tenir lloc a nivell internacional, europeu i ca-
talà i que suposa un moviment des dels posicionaments holístics de la salut i els seus determi-
nants socials cap a uns altres que, sense negar la bondat d’aquestes aportacions, se centren, em-
pesos per les circumstàncies (crisi financera i econòmica i canvis sociodemogràfics), en la viabili-
tat financera del sistema sanitari. 

Aquest emmarcament orienta a grans trets el tamís analític del segon i tercer bloc (“La salut a Ca-
talunya” i “El sistema sanitari a Catalunya”), encara que la temporalitat de les dades disponibles en 
el moment d’elaborar aquesta memòria (actualitzades només fins l’any 2010) limita l’abast amb 
què les actuacions del Govern l’any 2011 es poden traduir en xifres concretes sobre l’estat de sa-
lut de la població, d’una banda, i el sistema sanitari, de l’altra. L’envelliment demogràfic, la cronifi-
cació de les malalties, les causes evitables de mort i els estils de vida de les persones, la disponi-
bilitat dels recursos sanitaris, l’accés a l’assistència sanitària i l’adaptació del model a les necessi-
tats canviants, representen alguns dels reptes del sistema sanitari català en el seu afany de millo-
ra i viabilitat. 

Finalment, el quart bloc (“La despesa sanitària”) tracta de l’estructura i l’evolució recent de la des-
pesa sanitària a Catalunya, tant pública com privada. 

2.1. Context 

2.1.1. Context mundial 
Els sistemes sanitaris del món s’enfronten a la necessitat de millorar els seus nivells d’eficiència 
com a conseqüència de la crisi financera internacional i l’increment de la despesa sanitària.33 Tal 
com s’assenyalava a la Memòria socioeconòmica i laboral 2010 (CTESC 2011: 393),34

En el seu darrer informe, Health at a glance 2011, l’OCDE

 la figura del 
“copagament” i els debats a l’entorn de la seva conveniència emergeixen amb força enmig 
d’aquest escenari, alhora que s’articulen propostes de caràcter “estratègic” o “actiu” adreçades a 
millorar la relació entre els costos, la qualitat i l’impacte dels serveis i prestacions sociosanitàries 
d’acord amb les necessitats de la població. 

35

Pel que fa al primer repte, s’hi destaquen els guanys en anys de vida que s’han produït des de la 
dècada dels seixanta del segle passat, de manera que actualment vint-i-dos països de l’OCDE te-
nen una EV de vuitanta anys o més (en comparació amb només dos països l’any 2000). Els fac-
tors explicatius més importants d’aquest procés tenen a veure amb l’evolució favorable –en termes 

 identifica quins són els reptes comuns 
que condicionen no només el funcionament actual dels sistemes sanitaris sinó també la seva sos-
tenibilitat futura: l’allargament de l’esperança de vida (EV), la naturalesa canviant dels factors de 
risc per a la salut i el creixement de la despesa sanitària. 

                                                
33 OMS (2010). Informe sobre la salud en el mundo 2010: financiación de los sistemas de salud: el camino hacia la cobertura universal. 
Ginebra. Consulta març de 2012. 
34 CTESC (2011). Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2010. Barcelona. 
35 OECD (2011). Health at a glance 2011: OECD indicators. OECD Publishing. Consulta març de 2012. 

http://www.who.int/whr/2010/whr10_es.pdf�
http://www.oecd.org/document/11/0,3746,en_2649_37407_16502667_1_1_1_37407,00.html�
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sociosanitaris i de qualitat de vida- de la mortalitat infantil i de les morts provocades per les malal-
ties cardiovasculars. 

Quant als factors de risc, l’informe assenyala els canvis que s’han produït en els estils de vida, tant 
positius (reducció de l’hàbit tabàquic i del consum general d’alcohol), com negatius (increment de 
les borratxeres en la població jove i de l’obesitat). Resulta especialment alarmant que la prevalen-
ça de l’obesitat s’hagi doblat o fins i tot triplicat en molts països des dels anys vuitanta del segle 
passat. Actualment més de la meitat de la població té sobrepès a més de la meitat dels països de 
l’OCDE, amb tot el que això significa quant a risc de malalties cròniques i erosió de l’EV amb bona 
salut. 

Finalment, en relació amb el tercer repte, es constata que el ritme de creixement de la despesa 
sanitària en els països de l’OCDE en els últims cinquanta anys ha estat superior al del creixement 
del PIB. El resultat d’aquesta expansió és una millora considerable de la salut i l’EV de la població, 
però cal tenir en compte que la relació entre despesa i salut perd intensitat a mesura que els paï-
sos destinen més diners a aquesta partida. Per aquest motiu, l’OCDE proposa millorar l’eficiència i 
el funcionament dels sistemes sanitaris a través del monitoratge del continu promoció/prevenció – 
tractament/rehabilitació, així com dels processos d’adaptació als canvis demogràfics i epidemiolò-
gics. 

L’informe de l’OCDE incorpora un nou capítol sobre l’atenció a les malalties cròniques en què 
s’emfasitza la necessitat de preveure les demandes d’atenció sociosanitària associades a 
l’envelliment de la població (acompanyament a la discapacitat i la demència) i la capacitat de do-
nar-les resposta enmig d’un context social canviant (i.e. nuclearització de la família i relacions en-
tre el món de la producció i la reproducció social). 

En aquest sentit, juntament amb un increment mitjà de l’EV i les situacions de dependència, es 
preveuen canvis organitzatius tendents a reforçar els programes d’atenció domiciliària a pacients 
amb malalties cròniques en detriment de la seva institucionalització, d’una banda, i, de l’altra, a 
ampliar gradualment el nombre de llits dels centres sociosanitaris en detriment dels que ofereixen 
actualment els centres hospitalaris convencionals. La despesa sociosanitària adreçada a l’atenció 
de les malalties cròniques s’ha incrementat a la major part dels estats membres de l’OCDE en les 
últimes dècades i s’espera que d’aquí al 2050 s’incrementi el doble en termes de percentatge so-
bre el PIB. 

2.1.2. Context europeu 
Tal com es comentava en les memòries dels anys 2008, 2009 i 2010,36 el segon Programa de sa-
lut pública (2008-2013) de la Comissió Europea37

D’acord amb aquests objectius, l’any 2011 destaca pel desenvolupament d’un conjunt 
d’actuacions de prevenció i promoció de la salut, totes elles esbossades en l’apartat 2.5., “Norma-
tiva i iniciatives públiques”, d’aquesta edició de la Memòria. Per començar, les Conclusions del 
Consell Europeu sobre la immunització infantil, l’aprovació de la Directiva 2011/24/UE del Parla-
ment Europeu i del Consell relativa a l’aplicació dels drets dels pacients en l’assistència sanitària 

 es fa ressò de la rellevància que les condicions 
socioeconòmiques i els estils de vida associats tenen en la determinació de l’estat de salut de la 
població. Així, el segon Programa estableix com a objectius a) millorar la seguretat sanitària de la 
ciutadania, b) fomentar la salut i reduir les desigualtats en aquest camp i c) generar i difondre in-
formació i coneixements sobre la salut. 

                                                
36 Vegeu els apartats de context a CTESC (2008). Memòria socioeconòmica i laboral 2008. Barcelona, a CTESC (2009). Memòria so-
cioeconòmica i laboral 2009. Barcelona, i a CTESC (2010). Memòria socioeconòmica i laboral 2010. Barcelona. Consulta març de 
2012. 
37 DOUE L 301/3, de 20.11.2007. Consulta març de 2012. 

http://www.ctesc.cat/memoria2008/web/index1.html�
http://www.ctesc.cat/memoria2009/Cap_5.pdf�
http://www.ctesc.cat/memoria2009/Cap_5.pdf�
http://www.ctesc.cat/memoria2010/m2010_cap_v.pdf�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:301:0003:0013:EN:PDF�


MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2011 

20 

 

transfronterera, les propostes de la Comissió per millorar la informació sobre els medicaments de 
venda amb recepta i l’aprovació del Pla d’acció contra la resistència bacteriana (primer objectiu); 
també, les Conclusions del Consell Europeu sobre el personal sanitari, les malalties cròniques, el 
benestar mental, els productes i els sistemes sanitaris, l’equitat i els hàbits de vida saludables, els 
trastorns de comunicació infantil i les malalties cròniques respiratòries de la infància, així com la 
Declaració del Parlament europeu sobre la lluita contra el càncer de mama a la UE (segon objec-
tiu); i, finalment, la iniciativa de la Comissió Europea per oferir una informació més clara als con-
sumidors/ ores d’aliments (tercer objectiu). 

El 2011 també és l’any en què es constata un punt d’inflexió en la política sanitària de la Comissió 
Europea després d’un procés consultiu sobre l’impacte de la crisi financera internacional i 
l’envelliment demogràfic sobre la sostenibilitat dels sistemes sanitaris. La Comissió Europea adop-
ta una proposta legislativa per a un nou Programa de salut per al creixement (2014-2020)38 en què 
s’emfasitza la relació que s’estableix entre el creixement econòmic, d’una banda, i el fet de tenir 
una població sana, de l’altra. Segons aquest paradigma, la salut no només té un valor en si mateix 
sinó també com a vector del creixement econòmic: “Les inversions correctes portaran no només a 
una salut millor sinó també a vides més llargues i més productives i a menys escassetat d’oferta 
de treball” (COM 2011: 6).39

De la mateixa manera, els “determinants socials de la salut” del segon Programa cedeixen el seu 
protagonisme a una nova centralitat, la de la “innovació”, com a estratègia per reduir la despesa 
sanitària i, al mateix temps, millorar la qualitat assistencial. Així, a través del tercer Programa es 
pretén que els sistemes sanitaris europeus siguin molt més proactius i trobin solucions cost-
efectives als reptes econòmics i demogràfics als quals han de fer front: “[...] la innovació no només 
fa referència a la tecnologia i els nous productes. Tracta també sobre com innovar en 
l’organització i l’estructura de l’assistència sanitària, sobre com s’utilitzen els recursos, com es fi-
nancen els sistemes sanitaris” (COM 2011: 2).

 

40

2.1.3. Context català 

 

Si l’any 2010 es va caracteritzar pels debats a l’entorn del finançament i l’eficiència del sistema 
sanitari de Catalunya,41 el 2011 és l’any de l’aplicació de les primeres mesures relatives als canvis 
organitzatius i la contenció de la despesa sanitària. Tal com s’avançava a la Memòria 2010, la re-
visió de la responsabilitat financera directa de la ciutadania;42 la millora de l’eficiència de la presta-
ció farmacèutica, els recursos humans i els dispositius assistencials; el desenvolupament de la 
cultura de l’avaluació; i, en el fons, l’adopció d’un model de funcionament més “estratègic” o “actiu” 
que tingui en compte la relació entre els costos, la qualitat i l’impacte dels serveis,43

                                                
38 

 esdevenen al-
guns dels principis que han orientat les reformes desplegades en el sistema sanitari com a respos-
ta a les noves circumstàncies socioeconòmiques. 

COM (2011) 709 final, de 09.11.2011. Consulta març de 2012. 
39 COM (2011) 709 final, de 09.11.2011. Consulta març de 2012. 
40 COM (2011) 709 final, de 09.11.2011. Consulta març de 2012. 
41 Vegeu el context mundial, europeu i català a CTESC (2010). Memòria socioeconòmica i laboral 2010. Barcelona. Consulta març de 
2012. 
42 El mes de juliol del 2010 es va presentar oficialment el segon document elaborat pel Grup de Treball per a la Racionalització i el Fi-
nançament de la Despesa Sanitària, conegut com a “Informe Vilardell”, sobre la sostenibilitat del model sanitari català i la millora de la 
qualitat assistencial pública, universal i bàsica. Les mesures proposades en el document comptem amb un elevat grau de consens per 
part dels seus autors/ores, llevat de la idea a l’entorn del copagament, els preus públics o les taxes, atès que podria condicionar l’accés 
a l’assistència sanitària d’una part de la ciutadania i significar un trencament del model sanitari universal. Vegeu Vilardell, Miquel (pres.) 
(març 2010). Segon document marc del Grup de Treball per a la Racionalització de la Despesa Sanitària. Grup de Treball per a la Ra-
cionalització i el Finançament de la Despesa Sanitària. Consulta març 2012. 
43 A OMS (2010). Informe sobre la salud en el mundo 2010: financiación de los sistemas de salud: el camino hacia la cobertura univer-
sal. Ginebra, s’advoca perquè els governs adoptin mesures sociosanitàries basades en la compilació i interpretació de la informació 
disponible sobre l’oferta de proveïdors i serveis, sobre les necessitats sanitàries de la població i sobre la relació entre costos, qualitat i 
impacte dels serveis, i també que estableixin una relació equilibrada entre la promoció, la prevenció, el tractament i la rehabilitació de la 
salut. 
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El Consell Executiu aprova el 12 d’abril del 2011 un Acord de Govern mitjançant el qual s’implanta 
un seguit de mesures per tal de garantir la continuïtat del model sanitari públic de Catalunya 
d’accés universal i gratuït, les seves prestacions i la seva qualitat enmig d’un context social singu-
laritzat per algunes reaccions contràries al Pla de mesures urgents per a la sostenibilitat del siste-
ma sanitari presentat unes setmanes abans (el 2 de març del 2011). 

Amb aquest acord, s’assegura a la ciutadania l’atenció urgent, l’atenció primària i l’atenció priorità-
ria a les malalties greus, si bé és veritat que la disminució de l’activitat en determinats àmbits de 
l’atenció sociosanitària produeix un increment de les llistes i els temps d’espera. En compliment de 
l’esmentat Acord, s’encarrega a l’Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut (AIAQ) el se-
guiment i l’avaluació continuada de l’impacte d’aquests mesures amb criteris de transparència i 
evidència científica. 

L’avanç de la informació de salut corresponent a l’any 2011 confirma algunes de les tendències 
descrites amb més deteniment en l’apartat 2.3. sobre recursos i activitat del sistema sanitari de 
Catalunya l’any 2010. Cal destacar que l’any 2011 es parteix d’una desviació de 850 milions 
d’euros en la despesa de salut (malgrat les mesures preses l’any anterior) i tanca amb un percen-
tatge d’assoliment del 96,4% respecte de la reducció prevista (896 milions d’euros).44 

Pel que fa al sentit i la mesura dels canvis en l’atenció mèdica i sanitària, disminueix el nombre de 
visites als CAP en comparació amb l’any 2010 gràcies a la potenciació de l’atenció telefònica (Sa-
nitat respon) i la recepta electrònica, entre d’altres mesures. Al mateix temps, l’augment de visites 
en l’atenció continuada, l’ampliació del model d’atenció a les urgències de baixa complexitat a tra-
vés dels centres d’urgències d’atenció primària (CUAP) i l’increment del nombre de visites domici-
liàries, fa que es redueixi la pressió en els serveis hospitalaris i les urgències. 

Quant a la prestació farmacèutica a l’atenció primària, es pot assenyalar que els genèrics guanyen 
quota de mercat progressivament, encara que s’incrementa una mica el nombre del receptes (tres 
quartes parts de les quals han estat electròniques). Així mateix, l’any 2011 s’incrementa el nombre 
de persones que accedeix a un medicament d’ús hospitalari i dispensació ambulatòria (MHDA), 
però es redueix el cost mig per pacient. 

En relació amb l’atenció especialitzada hospitalària, es constata un increment lleuger del nombre 
de visites ambulatòries (hospitals de dia i consultes externes) i, contràriament, una disminució de 
l’internament hospitalari degut a la reducció de l’activitat quirúrgica d’intervencions programables i 
també a l’increment de la Cirurgia Major Ambulatòria (CMA). Com a resultat de les mesures 
d’ajust, les llistes d’espera experimenten un creixement per a procediments quirúrgics garantits 
que es tradueix en una dilació dels temps d’espera.  

En l’atenció sociosanitària s’enregistra una disminució de l’activitat d’internament i s’incrementa 
l’activitat ambulatòria. I, pel que fa a la salut mental i les addiccions, es constata una tendència 
positiva en línia de continuïtat amb els darrers anys quant a la resolució de problemes a l’atenció 
primària i a l’atenció de la població.  

Finalment, cal mencionar que l’any 2011 es mantenen estables els índexs de satisfacció global i 
de fidelitat amb els serveis sociosanitaris, avaluats a través del Pla d’enquestes de satisfacció del 
CatSalut-PLANESA

                                                
44 Tota la informació sobre l’activitat sanitària de l’any 2011 d’aquest epígraf prové del Departament de Salut (març 2012). 

©, però es dóna un empitjorament de les expectatives per al proper any en la 
darrera edició del Baròmetre sanitari de Catalunya (realitzat entre el 12 i el 19 de desembre del 
2011). 

Atenció mè-
dica i sanitària pública a Catalunya: informe de tancament 2011. Barcelona. Consulta març de 2012. 
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2.2. La salut a Catalunya 

2.2.1. Esperança de vida  
Com s’ha comentat en l’apartat V.1. sobre dinàmica demogràfica, l’esperança de vida (EV) en néi-
xer a Catalunya l’any 2010 va ser de 79,2 anys per als homes, de 85,2 anys per a les dones i de 
82,2 anys per a tots dos sexes. Aquestes xifres constaten la tendència creixent de l’EV al llarg dels 
darrers vint-i-cinc anys, la qual s’ha incrementat a l’entorn de 4,5 anys.45

L’augment sostingut de l’EV no té perquè anar acompanyat necessàriament d’un increment pro-
porcional del temps viscut en condicions de bona salut, ans tot el contrari: les persones poden 
desenvolupar malalties, sovint cròniques, que afecten el seu benestar personal i repercuteixen so-
bre el sistema sanitari, encara que l’impacte econòmic queda atenuat pel fet que la despesa sani-
tària es concentra fonamentalment en el darrer any de vida de les persones.

 Les dones, però, tenen 
més problemes de salut al llarg de la seva vida que els homes. 

46 Com a indicador, 
l’EV no informa de la “qualitat” dels anys viscuts i, per tant, es fa necessari introduir estimacions 
complementàries que combinen mesures sobre mortalitat i morbiditat. En aquest sentit, les dades 
del Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat per a Catalunya47 posen de manifest que entre els 
anys 2000 i 2007 ha millorat de l’esperança de vida lliure d’incapacitat (EVLI) alhora que s’ha re-
duït l’expectativa d’incapacitat (IC). És a dir, la incapacitat és un fet a l’alça en termes demogràfics, 
però una condició proporcionalment minvant a la biografia de les persones com a conseqüència 
de les millores sociosanitàries.48

Més recentment, el Real Patronat sobre la Discapacitat publica una sèrie de dades sobre EV en 
diverses condicions de salut i discapacitat a nivell estatal i autonòmic,

  

49

2.2.2. Mortalitat 

 i conclou que existeixen 
desigualtats territorials en funció de les quals La Rioja, Navarra, Cantàbria i Catalunya es posicio-
nen com els territoris amb l’EV més alta, mentre que Melilla, Ceuta, Múrcia, Andalusia i la Comuni-
tat Valenciana ho fan com els territoris amb l’EV més baixa. Així, l’any 2008 l’EVLI a Catalunya és 
de 74,11 anys enfront de 72,49 anys en el conjunt d’Espanya, mentre que la proporció d’anys per 
viure amb discapacitat a Catalunya és de 8,9% enfront del 10,4% en el conjunt d’Espanya. 

La mortalitat és un indicador invers a l’EV que també proporciona informació d’interès per conèixer 
l’estat de salut de la població, l’evolució dels fenòmens epidemiològics i la planificació sociosanità-
ria. L’any 2009 es van produir a Catalunya 59.631 defuncions de persones residents50

                                                
45 Departament de Salut (2011). 

 (59.474 
l’any anterior), les quals suposen una taxa bruta de 8,08 defuncions per 1.000 habitants (8,28 en 
els homes i 7,88 en les dones). Les taxes estandarditzades de mortalitat en base a la població de 
Catalunya del 1991 segueixen una tendència descendent. 

Anàlisi de la mortalitat a Catalunya, 2009: avanç de resultats. Barcelona. Consulta febrer de 2012. 
46 Vegeu Puig, J.; Casado, D. i Puig, R. (2007). Impacte de l’envelliment sobre les necessitats de finançament sanitari a Catalunya fins 
l’any 2030. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d’Economia i Finances. Els models de “primera generació” de projecció 
de la despesa sanitària pressuposen que el perfil de despesa per edats roman constant, mentre que els de “segona generació”, o ajus-
tats per “time to death”, tenen en compte que la despesa sanitària es concentra en el darrer any de vida de les persones. D’aquesta 
manera, el perfil de despesa de les persones decreix al llarg de l’horitzó de projecció. 
47 Ministeri de Sanitat i Política Social (2009). Indicadores de salud 2009: evolución de los indicadores del estado de salud en España y 
su magnitud en el contexto de la Unión Europea. Madrid. Consulta març de 2012. 
48 Vegeu “Salut” a CTESC (2011). Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2010. Barcelona: Generalitat de Catalunya, p. 398, 
així com el requadre 3 “L’esperança de vida lliure de discapacitat i l’esperança de vida ajustada per qualitat” de “Salut” a la Memòria 
socioeconòmica i laboral de Catalunya 2008 per a més informació sobre els avantatges comparatius i les limitacions dels diferents indi-
cadors: esperança de vida lliure de discapacitat (EVLD) i esperança de vida ajustada per qualitat (EVAQ). Consulta març de 2012. 
49 Jiménez, a. (2010). La esperanza de vida libre de discapacidad. Boletín del Real Patronato sobre Discapacidad, núm. 71 (des. 
2011), p. 4-11. Madrid: Ministerio de Política Social e Igualdad. Consulta març de 2012. 
50 Departament de Salut (2011). Anàlisi de la mortalitat a Catalunya, 2009: avanç de resultats. Barcelona. Consulta febrer de 2012. 
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Les principals causes de mort a Catalunya l’any 2009 van ser, en primer lloc, les malalties del sis-
tema circulatori; en segon lloc, els tumors i, en tercer lloc, les malalties del sistema respiratori. En 
els homes, la principal causa de mort foren els tumors mentre que en les dones ho van ser les ma-
lalties de sistema circulatori. El nombre de defuncions per infeccions respiratòries per influença va 
experimentar un increment l’any 2009 (39 casos enfront els 13 del 2008), atribuïble a l’epidèmia de 
grip A. Al mateix temps, s’ha de destacar la tendència creixent de la mortalitat per malalties del 
sistema nerviós detectada en els últims anys.  

Pel que fa a la mortalitat prematura, l’any 2009 es van produir a Catalunya 3.299 defuncions per 
causes susceptibles d’intervenció per part dels serveis d’assistència sanitària i 8.116 susceptibles 
d’intervenció per part de les polítiques sanitàries intersectorials. La suma d’aquestes dues xifres 
representa el 19,1% del total de defuncions d’aquell any. Si bé és veritat que des de l’any 1999 la 
mortalitat evitable en el seu conjunt ha disminuït a Catalunya, les causes susceptibles 
d’intervenció a través de les polítiques sanitàries encaminades a la prevenció (tumor maligne de 
pulmó, “resta de causes externes”, suïcidis, accidents de vehicles de motor, malaltia alcohòlica del 
fetge, sida i infecció VIH, i homicidis) han mostrat un descens menys marcat que les susceptibles 
d’intervenció pels serveis d’assistència sanitària (malaltia isquèmica del cor, tumor maligne de 
mama femenina, malaltia cerebrovascular, malaltia respiratòria aguda, pneumònia i influença, hi-
pertensió arterial, causes perinatals, etc.). 

La mortalitat prematura de la població d’1 a 70 anys d’edat va suposar una pèrdua potencial de vi-
da de 178.831 anys, 121.025 dels quals corresponien a homes i 57.806 a dones. Les causes evi-
tables que van produir una pèrdua global d’anys més elevada51

2.2.3. Morbiditat 

 van ser, en els homes, els tumors 
malignes de pulmó, seguits amb diferència per les malalties isquèmiques del cor (que tendeixen a 
augmentar en els països de l’Europa mediterrània), la categoria “resta d’externes”, els accidents 
de trànsit i els suïcidis (que baixen una posició en comparació amb l’any anterior); en les dones, el 
tumor maligne de mama, el tumor maligne de pulmó, les malalties del sistema nerviós i els sentits, 
la categoria “resta del cor” i els suïcidis (que pugen tres posicions en comparació amb l’any anteri-
or).  

Tanmateix, les causes evitables que van provocar una pèrdua mitjana d’anys de vida més elevada 
a les persones que les van patir foren, en els homes, els accidents de trànsit (32,97 anys), els suï-
cidis (25,58 anys), la categoria “resta d’externes” (25,48 anys) i la sida (25 anys); en les dones, els 
accidents de trànsit (31,02 anys), la categoria “resta d’externes” (26,73 anys), la sida (26,82 anys) 
i els suïcidis (26,03 anys). 

El monitoratge dels patrons epidemiològics, així com de la seva relació amb les característiques 
demogràfiques de la població, els estils de vida i les desigualtats socioeconòmiques, està molt in-
fluenciat per la naturalesa, diversitat i sensibilitat dels sistemes de recollida de dades. Tot i això, la 
informació subministrada per les altes hospitalàries, les pràctiques mèdiques, la dotació tecnològi-
ca, la notificació de les malalties de declaració obligatòria (MDO) i els hàbits de consum de la po-
blació, entre d’altres coses, permet informar la política sanitària per a l’establiment de les prioritats 
d’actuació, tal com s’ha anat fent amb la finalitat d’aprovar el Pla de salut de Catalunya 2011-
2015,52 que substitueix l’anterior Pla de salut a Catalunya a l’horitzó 2010.53

                                                
51 En aquesta ordenació no s’ha comptabilitzat la categoria “mal definides” degut a la seva heterogeneïtat i indeterminació. 

 

52 Vegeu Departament de Salut (febrer de 2012). Pla de salut de Catalunya 2011-2015. Consulta febrer de 2012. 
53 Departament de Salut (2009). Pla de salut a Catalunya a l’horitzó 2010: informe de salut a Catalunya: avaluació dels objectius de sa-
lut. 1a part. Barcelona: Generalitat de Catalunya i Departament de Salut (2009). Pla de salut a Catalunya a l’horitzó 2010: els cinc eixos 
estratègics que articules les polítiques de salut. 2a part. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Consulta febrer de 2012. 
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2.2.3.1. Percepció subjectiva de l’estat de salut  
La percepció que les persones tenen de la seva pròpia salut és una mesura fonamental per com-
plementar la informació disponible a l’entorn de la mortalitat. D’una banda, l’autopercepció remet al 
nivell de benestar i la qualitat de vida de les persones i, de l’altra, constitueix un predictor ex-
cel·lent de la morbiditat i la mortalitat. 

D’acord amb els resultats54 de l’Enquesta de Salut de Catalunya 2010 (ESCA 2010),55

L’ESCA 2010 posa de manifest l’existència de desigualtats de gènere relacionades amb la salut. 
Gairebé una quarta part de les dones (el 24,5%) considera que la seva salut és “regular” o “dolen-
ta” en comparació amb una sisena part dels homes (el 16,7%). Tot i no disposar de dades més 
desagregades per a Catalunya en el moment d’elaboració de la Memòria 2011, l’Enquesta euro-
pea de salut a Espanya (EES09)

 el 79,3% de 
la població de Catalunya valora la seva salut com a “bona” (el 37,5%) “molt bona” (el 28,5%) o 
“excel·lent” (el 13,3%) enfront del 20,6% que la valora com a “regular” o “dolenta”. Aquests resul-
tats són molts semblants als obtinguts a l’anterior edició de l’ESCA (2006), quan el 78,6% de la 
població general va valorar positivament el seu estat de salut. 

56

2.2.3.2. Trastorns crònics 

 constata que en el conjunt de l’Estat la bretxa de salut entre 
homes i dones s’accentua amb l’edat. 

Al llarg de les últimes dècades s’ha constatat un increment progressiu de la cronicitat en la malal-
tia com a resultat de l’allargament de l’esperança de vida. Aquest fet representa tot un repte per al 
sistema sanitari, molt més orientat envers la malaltia aguda que no pas cap a la cronicitat. Alguns 
eixos com la prevenció, l’atenció domiciliària, el control compartit de la malaltia i el desenvolupa-
ment de nous rols professionals són considerats com a factors de canvi per tal d’evitar disfuncions 
en l’espai sociosanitari. 

El 31,2% de la població de Catalunya declara patir un trastorn crònic (entès com aquell que dura o 
s’espera que duri 6 mesos o més).57 Aquesta prevalença situa Catalunya en una posició intermè-
dia en el context dels països europeus. L’Enquesta de salut de Catalunya 2010: informe del princi-
pals resultats (ESCA 2010)58

D’altra banda, segons les dades de l’ESCA 2010 el 77,1% de la població de 15 anys i més pateix 
o ha patit algun trastorn crònic, entre els quals destaquen per la seva freqüència el mal d’esquena 
lumbar, el mal d’esquena cervical, la depressió i/o ansietat i la migranya o mal de cap freqüent. En 
aquest sentit, val a destacar que el 36,5% de la població adulta catalana declara patir o haver patit 

 permet constatar algunes pautes de diversitat pel que fa a la morbidi-
tat crònica, com ara que el patiment de trastorns crònics esdevé més freqüent a mesura que aug-
menta l’edat de les persones i, sistemàticament, en les dones més que no pas en els homes. 

                                                
54 Departament de Salut (2011). Enquesta de salut de Catalunya 2010: informe dels principals resultats. Generalitat de Catalunya. 
Consulta febrer de 2012. 
55 L’ESCA és un instrument del Departament de Salut que aporta informació poblacional rellevant per a l’establiment i les avaluacions 
de la política sanitària explicitades en el Pla de salut de Catalunya. Les dades de l’ESCA s’han recollit mitjançant enquestes transver-
sals realitzades de manera periòdica (edicions del 1994, 2002 i 2006), però a partir del 2010 ha passat a ser una enquesta contínua. 
56 L’EES09 és un instrument de periodicitat quinquennal que té com a objectiu l’obtenció d’informació sobre l’estat de salut, la utilització 
dels serveis sanitaris i els determinants individuals i ambientals de la salut. Les dades de l’EES09 estan disponibles a: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?L=0&type=pcaxis&path=/t15/p420&file=inebase, consulta febrer de 2012. 
57 Durant l’elaboració d’aquesta Memòria 2011 no és possible analitzar l’evolució temporal de la cronicitat entre l’ESCA 2006 i l’ESCA 
2010 per motius relacionats amb el nivell de desagregació de la informació disponible, d’una banda, i al conjunt poblacional a què fan 
referència els indicadors (tota la població vs. població adulta de 15 anys i més).  
58 Departament de salut (2011). Enquesta de salut de Catalunya 2010: informe dels principals resultats. Barcelona: Generalitat de Ca-
talunya. Consulta febrer de 2012. 
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quatre o més trastorns crònics, un percentatge que es redueix fins el 26,9% en el cas dels homes 
però que s’eleva fins el 45,9% en el cas de les dones.   

2.2.3.3. Malalties de declaració obligatòria 
El sistema de vigilància epidemiològica de Catalunya comprèn la recollida, l’anàlisi i la interpreta-
ció de tota aquella informació relacionada amb l’aparició i l’extensió de les malalties de declaració 
obligatòria (MDO), les quals, per la seva incidència i gravetat, es consideren objecte de control 
prioritari.  

L’evolució epidemiològica de determinades malalties –induïda per factors d’ordre socioeconòmic i 
mediambiental (globalització de la mobilitat, canvis en la percepció del risc, deteriorament del me-
di, etc.)-, fa necessari actualitzar regularment el sistema amb la finalitat d’aconseguir-ne el control 
efectiu. En aquest sentit, l’any 2009 es van establir les bases per al desenvolupament d’un siste-
ma d’informació integrat de vigilància epidemiològica.59 Posteriorment, el Decret 67/2010, de 25 de 
maig, pel qual es regula el sistema de notificació d’MDO i brots epidèmics al Departament de Sa-
lut, reordena la totalitat de la normativa que hi havia fins llavors en aquesta matèria.60 Finalment, 
l’any 2010 s’endega la telematització de la notificació de les MDO en l’àmbit de l’assistència primà-
ria amb la pretensió d’estendre-la a tot el territori durant l’any 2011.61

En els següents epígrafs es comenta, en primer lloc, l’evolució recent de la incidència d’algunes 
de les MDO més rellevants des del punt de vista social i sanitari: la sida i el VIH, la tuberculosi i el 
xarampió. En segon lloc, es resumeix la situació general a Catalunya de la resta d’MDO, tant de 
notificació numèrica com individualitzada o urgent.

 

62

Síndrome d’immunodeficiència adquirida (sida) i VIH 

 

A diferència d’altres anys, en el moment de realització d’aquesta edició de la Memòria no es dis-
posa de les dades actualitzades, a 31 desembre de l’any corrent, sobre els casos de sida en per-
sones residents a Catalunya. 

Amb la introducció l’any 1996 del tractament antiretroviral de gran activitat (TARGA)63

                                                
59 Vegeu Departament de Salut (2010). 

 es va pro-
duir un canvi favorable en la història natural de la infecció, de manera que el temps transcorregut 
entre la infecció per VIH i el desenvolupament de la sida s’allarga, com també el de la supervivèn-
cia de les persones malaltes. Tanmateix, cal tenir present que, segons el darrer Informe epidemio-
lògic biennal del Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya 
(SIVES, 2010), Espanya és el quart país de la UE amb una incidència de sida més alta (29,1 ca-
sos per milió d’habitants) després d’Estònia, Letònia i Portugal. Alhora, entre els anys 2001 i 2008 
es constata un descens important dels casos de sida en persones usuàries de drogues per via pa-
renteral (UDVP), una estabilització dels casos en homes que tenen relacions sexuals amb altres 
homes (HSH) i un increment molt intens dels casos de sida en persones heterosexuals. 

Un sistema d’informació integrat millora l’eficàcia de la vigilància epidemiològica. Memòria de 
salut pública 2009-2010, p. 6. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Consulta març de 2012. 
60 Vegeu Departament de Salut (2010). Manual de notificació de les malalties de declaració obligatòria per a l’any 2011. Barcelona: 
Generalitat de Catalunya. Consulta març de 2012. 
61 Vegeu Departament de Salut (2011). S’automatitzen els sistemes de vigilància epidemiològica de les malalties transmissibles. Dins 
Memòria de salut pública 2009-2010, p. 8. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Consulta març de 2012. 
62 D’acord amb Departament de Salut (2010). Manual de notificació de les malalties de declaració obligatòria per a l’any 2011. Barcelo-
na: Generalitat de Catalunya, el nombre de casos d’MDO numèrica s’ha de notificar setmanalment; els casos d’MDO individualizada 
s’han de notificar en el moment en què són detectades; i el nombre de casos d’MDO urgent s’han de declarar en el moment de detec-
tar-se, sense confirmació diagnòstica (la sospita n’és suficient), per tal de permetre una acció epidemiològica i de control immediata. La 
declaració urgent, però no eximeix de la declaració individualitzada. 
63 Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (SIVES) (2010). Informe epidemiològic biennal CE-
EISCAT. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Salut, Institut Català d’Oncologia. Consulta març de 2012. 
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Les dades referents a la sida, però, no informen necessàriament de l’epidemiologia del VIH, de 
manera que la tendència a la baixa en la notificació de nous casos de la malaltia pot conviure en el 
temps amb l’increment del nombre d’infeccions de VIH. El nombre de persones vives seropositives 
a Catalunya s’ha estimat en 34.95764

Tuberculosi 

 l’any 2008 (6 de cada 1.000 persones entre els 15 i els 64 
anys d’edat). Aquesta xifra representa un increment lleuger, si bé no significatiu, respecte a les es-
timacions anteriors. 

L’informe 2010 del SIVES corrobora que entre els anys 2001 i 2008 s’han incrementat els nous di-
agnòstics d’infecció de VIH en HSH com a conseqüència de l’exposició a pràctiques de risc. Con-
tràriament, s’han reduït els nous diagnòstics en persones heterosexuals i sobretot en UDVP, mal-
grat l’augment de persones pertanyents a aquest grup que són originàries d’altres països euro-
peus. Al mateix temps, cal assenyalar que el nombre de proves de VIH realitzades per la xarxa 
sanitària ha augmentat com a conseqüència, entre d’altres possibles raons, de la diversificació 
dels punts d’oferta (tests convencionals en centres sanitaris i proves ràpides a centres alternatius-
ONG i oficines de farmàcia). 

La tuberculosi pulmonar (TBC) és una malaltia infecciosa de declaració obligatòria individualitzada 
que té una incidència molt més gran a Catalunya que a la majoria de països europeus.65 L’any 
2010 es van notificar 1.211 casos de TBC en persones residents a Catalunya,66

El tractament de la TBC requereix un tractament llarg però altament efectiu que tingui en compte 
l’atenció sociosanitària dels pacients i la protecció de la salut pública. En aquest sentit, Catalunya 
disposa des de l’any 2010 d’un protocol per a l’aplicació pràctica de mesures juridicoadministrati-
ves de persones malaltes amb tuberculosi contagiosa que incompleixen sistemàticament les me-
sures d’aïllament i el corresponent tractament.

 una xifra que re-
presenta el 18,6% menys que l’any anterior i s’hi afegeix a la tendència a la baixa iniciada el 2008. 
Tanmateix, l’evolució de la TBC en els últims anys ha estat molt irregular i això està dificultant 
l’assoliment dels objectius de reducció relacionats amb la incidència de la malaltia. 

67

Xarampió 

 

El xarampió és una MDO urgent molt contagiosa que pot derivar en complicacions greus, com ara 
la pneumònia o l’encefalitis. A Europa es continuen detectant casos i brots de xarampió, rubèola i 
parotiditis malgrat l’existència d’unes cobertures vacunals molt elevades que, en el cas de Catalu-
nya, s’administren de manera sistemàtica des de l’any 1981 a través de la triple vírica.  

Tal com es comentava en l’anterior edició de la Memòria, a Catalunya el programa d’eliminació del 
xarampió segueix les directrius de l’OMS i ha donat resultats molt positius en la reducció del nú-
mero de casos (5.489 l’any 1986 vs. zero l’any 2000).68

                                                
64 Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (SIVES) (2010). 

 Tanmateix, la incidència del xarampió ha 
descrit una tendència clarament creixent al llarg dels últims anys: cinc casos el 2008, setze el 
2009 i 42 el 2010. 

Informe epidemiològic biennal CE-
EISCAT. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Salut, Institut Català d’Oncologia. Consulta març de 2012. 
65 Departament de Salut (2010). Catalunya augment l’índex de compliment del tractament per a la tuberculosi contagiosa. Dins Memò-
ria de salut pública 2009-2010. Barcelona: Generalitat de Catalunya, p. 8. Consulta març de 2012. 
66 Departament de Salut (2010). Malalties de declaració obligatòria: numèrica i individualitzada. Butlletí epidemiològic de Catalunya, vol. 
XXXI, núm. 13 (des. 2010), p. 214-218. Consulta març 2012. 
67 Departament de Salut (2011). Catalunya disposa d’un protocol per aplicar mesures excepcionals a malalts amb tuberculosi contagio-
sa. Dins Memòria de salut pública 2010. Barcelona: Generalitat de Catalunya, p. 7. Consulta març de 2012. 
68 CTESC (2011). Salut. Dins Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2010. Barcelona: Generalitat de Catalunya, p. 403. Con-
sulta març de 2012. 
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En relació amb aquests casos, el Departament de Salut va elaborar l’any 2009 un estudi seroepi-
demiològic en què es determinava que tant els nounats com les dones embarassades estan ade-
quadament protegits contra el xarampió. L’any 2010, però, es desenvolupa un altre estudi amb 
l’objectiu d’avaluar el risc d’infecció de diferents malalties (el xarampió, la rubèola, la parotiditis i la 
tos ferina) en població escolar (6-9 anys), jove (15-24 anys) i adulta (45-64 anys).69

Altres malalties de declaració obligatòria

 Pel que fa al 
xarampió, l’estudi va concloure que s’han de dissenyar activitats de vigilància i prevenció per in-
crementar el nivell de protecció contra aquesta malaltia en els grups de població escolar i jove i 
evitar d’aquesta manera l’aparició de brots epidèmics. 

70

En relació amb les MDO numèrica, també destaca, en primer lloc, la reducció l’any 2010 del nom-
bre de casos notificats de grip (de 191.337 l’any 2009 a 33.639) en un context caracteritzat per la 
remissió de la grip A pandèmica.  

Contràriament, s’enregistra un increment acusat dels casos d’enteritis i diarrees (275.109 en com-
paració amb els 221.932 de l’any anterior), fet que representa un punt d’inflexió respecte de la 
tendència a la baixa iniciada l’any 2007, quan s’hi van detectar 250.350 casos d’aquesta malaltia. 
També s’incrementa, per segon any consecutiu, el nombre de casos notificats d’escarlatina (de 
4.510 l’any 2009 a 6.275) i, per tercer any consecutiu, els de varicel·la (de 41.230 l’any 2009 a 
51.534).  

Quant a les MDO individualitzada, l’any 2010 destaca, per contrast, l’estabilització relativa del 
nombre de casos notificats de malaltia meningocòccica (de 101 a 104) (considerada alhora una 
MDO urgent) i d’“altres hepatitis víriques” (de 50 a 49) després de la tendència a l’alça observada 
en aquestes malalties en el període 2006-2008, com en el cas de la tos ferina i el paludisme que, 
contràriament, experimenten un rebrot en la seva incidència amb 328 i 154 casos notificats l’any 
2010 vs. els 219 i 98 registrats el 2009, respectivament. 

Alhora, disminueix el nombre de casos notificats de shigel·losi (una forma de disenteria, conside-
rada també una infecció de transmissió sexual -ITS) (de 117 a 76) i es manté, un any més, la ten-
dència irregular amb daltabaixos descrita per aquesta malaltia. Igualment, s’observa una reducció 
de la incidència de l’hepatitis A (considerada també una ITS) després de l’increment espectacular 
de l’any 2009 (de 579 a 158) i de l’hepatitis B per segon any consecutiu (de 110 a 97). 

  

Infeccions de transmissió sexual71

Tal com s’havia comentat en les dues darreres edicions de la Memòria, des de finals dels anys 90 
i principis de la primera dècada dels 2000 es detecta una tendència creixent de les ITS a Catalu-
nya. El darrer Informe epidemiològic biennal del Sistema integrat de vigilància epidemiològica de 
la SIDA/VIH/ITS a Catalunya

 

72

                                                
69 Departament de Salut (2011). 

 destaca aquest increment generalitzat de notificacions i posa de 
manifest la concentració del risc en determinats perfils poblacionals com ara les persones joves de 

L’àrea de vigilància epidemiològica elabora un estudi per determinar sobre quins grups de població cal 
actuar de forma prioritària. Dins Memòria de salut pública 2010. Barcelona: Generalitat de Catalunya, p. 9. 
70 Les dades d’aquest epígraf provenen de Departament de Salut (2010). Malalties de declaració obligatòria: numèrica i individualitza-
da. Butlletí epidemiològic de Catalunya, vol. XXXI, núm. 13 (des. 2010), p. 214-218. Per a l’establiment de tendències s’ha consultat 
també CTESC (2011). Salut. Dins Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2010. Barcelona: Generalitat de Catalunya, p. 393-
427. Consulta març de 2012. 
71 Les dades d’aquest epígraf provenen de Departament de Salut (2010). Malalties de declaració obligatòria: numèrica i individualitza-
da. Butlletí epidemiològic de Catalunya, vol. XXXI, núm. 13 (des. 2010), p. 214-218. Per a l’establiment de tendències s’ha consultat 
també CTESC (2011). Salut. Dins Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2010. Barcelona: Generalitat de Catalunya, p. 393-
427, així com les dades facilitades directament pel Departament de Salut per a l’elaboració de la Memòria 2011 (consulta març de 
2012). 
72 Sistema Integrat de Vigilància Epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (SIVES) (2010). Informe epidemiològic biennal CE-
EISCAT. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Salut, Institut Català d’Oncologia. Consulta març 2012. 
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menys de 25 anys, els HSH, les persones d’origen immigratori, les persones VIH positives i les 
dones en edat reproductiva. Addicionalment, els diagnòstics concomitants i l’increment de coinfec-
cions amb el VIH és motiu de preocupació, tant a Catalunya com a la resta d’Europa. 

Així, s’ha de destacar l’increment dels casos notificats de condiloma (de 355 a 4.561), d’herpes 
genital (de 417 a 1.671), de tricoma (de 155 a 561), de sífilis (de 328 a 459), de clamídies genitals 
(de 336 a 721), de gonocòccia (de 300 a 533) i, més modestament, d’“Altres ITS” (de 18.092 a 
24.786) en el període 2008-2010. Contràriament, va decréixer la notificació de casos d’oftalmia 
neonatal (de 94 a 43). 

2.2.4. Hàbits i estils de vida de la població 
En aquest apartat s’aborden diversos indicadors relacionats amb els determinants socials de 
l’estat de salut de la població de Catalunya amb l’objectiu de contrastar, en la mesura del possible, 
algunes de les tendències generals esbossades en edicions anteriors de la Memòria a l’entorn de 
l’activitat física i els hàbits alimentaris, el consum de drogues i la sinistralitat a la xarxa viària. 

La Llei de salut pública de 2009,73

2.2.4.1. Activitat física, hàbits alimentaris i pes

 pionera a l’Estat, aborda la salut des de dues perspectives. 
D’una banda, des de l’atenció a la malaltia i, de l’altra, des de la promoció d’hàbits de vida saluda-
bles i la lluita contra les desigualtats sociosanitàries per raó de gènere, edat i estatus econòmic. 
No en va, tal com s’emfasitzava a l’edició anterior de la Memòria, els aspectes socioeconòmics i 
les actuacions preventives en matèria de salut tenen tanta o més repercussió sobre el benestar de 
les persones que la resta d’aspectes determinants de l’estat de salut. 

74

Tot i l’existència d’iniciatives públiques com el Pla integral per a la promoció de la salut mitjançant 
l’activitat física i l’alimentació saludable (PASS),

 

75 alguns indicadors relacionats amb l’activitat físi-
ca, la dieta, el sobrepès, el tabac i l’alcohol mostren tendències poc favorables.76

Tal com s’ha constatat en edicions anteriors de la Memòria, no s’han pogut assolir totalment els 
objectius del Pla de salut de Catalunya a l’horitzó 2010 relacionats amb els estils de vida de la po-
blació. De forma sintètica es pot afirmar que el percentatge de població amb hàbits sedentaris a la 
feina i a la llar ha crescut a l’entorn del 20% en poc més de quinze anys (1994-2010) alhora que 
l’ús del cotxe per anar a estudiar o a treballar s’ha incrementat en detriment dels desplaçaments a 
peu en el que portem de segle. D’altra  banda, el consum de verdures, peix i fruita ha anat dismi-
nuint al llarg d’aquest mateix període de temps, mentre que la freqüentació als establiments de 
menjar ràpid ha anat pujant. Finalment, segons dades de l’ESCA 2010, gairebé la meitat de la po-
blació de 18 a 74 anys té excés de pes a Catalunya; dins d’aquest grup el 12% correspon a casos 

 Aquest fet és 
molt rellevant atès que esdevé un predictor del risc de morbimortalitat per malalties cròniques (di-
abetis, hipertensió arterial, malalties coronàries, càncer, etc.) i, per tant, de la càrrega d’anys po-
tencial de vida en bona salut perduts en la vida adulta de la població. D’acord amb els resultats de 
l’ESCA 2010, el 26% de la població de 15 anys i més es declara sedentària (el 23,2% dels homes i 
el 28,8% de les dones). 

                                                
73 Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública. DOGC núm. 5495, de 30.10.2009 i Dictamen 14/2008 sobre l’Avantprojecte de llei de 
salut pública. Barcelona: Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2008. 
74 Departament de Salut (2009). Pla de salut a Catalunya a l’horitzó 2010: informe de salut a Catalunya: avaluació dels objectius de sa-
lut. 1a part. Barcelona: Generalitat de Catalunya i Departament de Salut (2009). Pla de salut a Catalunya a l’horitzó 2010: els cinc eixos 
estratègics que articules les polítiques de salut. 2a part. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Consulta febrer de 2012. 
75 Departament de Salut (2008). Pla integral per a la promoció de la salut mitjançant l’activitat física i l’alimentació saludable (PASS). 
Barcelona: Generalitat de Catalunya. Consulta febrer de 2012. 
76 Departament de Salut (novembre de 2011). Pla de salut de Catalunya 2011-2015: versió 1.0.: document de treball. Barcelona: Gene-
ralitat de Catalunya. Consulta febrer de 2012. 
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d’obesitat (el 13% dels homes i el 10,9% de les dones) i el 35,1% restant, a casos de sobrepès (el 
43,3% dels homes i el 26,9% de les dones).  

El fet que una part de la població no practiqui nivells suficients d’activitat física ni segueixi les re-
comanacions alimentàries de manera adequada ha provocat que l’obesitat –i, concretament, 
l’obesitat infantil- esdevingui un problema de salut pública de primera magnitud a Catalunya i al 
conjunt de l’Estat. 

REQUADRE V-1. L’obesitat infantil 

L’Estudio de prevalencia de obesidad infantil “ALADINO” (Alimentación, Actividad física, Desarro-
llo Infantil y Obesidad)77

2.2.4.2. Consum de tabac i alcohol 

 aporta dades actualitzades sobre la prevalença de l’excés de pes en els nens i 
nenes de 6 a 10 anys del conjunt d’Espanya en base a una nova metodologia avalada per l’OMS. En pri-
mer lloc, es constata una estabilització del fenomen en els últims deu anys; no obstant això, l’excés de 
pes afecta el 45,2% de la població infantil espanyola. D’aquest percentatge, el 26,1% correspon a sobre-
pès mentre que el 19,1% restant correspon a obesitat.  

Per gènere, els nens tenen més excés de pes que les nenes (26,3% de sobrepès vs. 25,9% i 22% 
d’obesitat vs. 16,2%). Alhora, l’estudi també revela que tant el sobrepès com l’obesitat afecten més els 
nens i nenes que viuen en entorns més desafavorits, tant des del punt de vista educatiu com econòmic, 
els/les que disposen de lleure audiovisual (ordinador, consoles, TV, etc.) en les seves habitacions, i els/les 
que dinen a casa en comptes de fer-ho en els menjadors escolars. En aquest sentit, la diferència pel que 
fa a la prevalença del sobrepès i l’obesitat en la població infantil espanyola segons el nivell socioeconòmic 
és de gairebé vuit punts percentuals, de set segons el tipus de lleure, i de 4,6 segons el lloc on es fa el di-
nar. 

En base a aquests resultats, les conclusions preliminars de l’estudi indiquen que l’excés de pes és un 
problema molt estès a la infància, que s’han de posar en marxa actuacions educatives adreçades a les 
famílies amb un nivell de renda i estudis més baix per tal de reduir les desigualtats en salut, i que s’han de 
potenciar mesures adreçades a modificar l’entorn alimentari dels nens i nenes per fer-lo més saludable, 
així com i facilitar la pràctica d’activitat física. La Llei de seguretat alimentària i nutrició hauria de represen-
tar una oportunitat per afavorir els hàbits d’alimentació saludables. 

Les tendències generals reportades en edicions anteriors de la Memòria sobre l’hàbit tabàquic i 
l’alcohol (favorables en relació amb el tabac i desfavorables en relació amb les conductes de risc 
associades a l’alcohol) queden reforçades pels últims resultats disponibles sobre el consum de 
drogues en estudiants de secundària de Catalunya.78

De la mateixa manera, el 6,2% de les persones entrevistades per l’ESCA 2010 declara un consum 
de risc d’alcohol (el 8,7% dels homes i el 3,7% de les dones) en comparació amb el 4,7% reportat 
a l’ESCA 2006. Tal com s’advertia en edicions anteriors de la Memòria, els canvis en els hàbits de 
consum de la població –particularment jove i femenina- han portat a un increment de les pràcti-
ques de risc associades amb l’alcohol. 

  

D’entrada, però, cal dir que segons l’ESCA 2010 el 29,5% de la població de 15 anys i més es de-
clara fumadora (el 34,1% dels homes i el 24,8% de les dones) i el 21,7% exfumadora. Aquestes xi-
fres no representen canvis significatius respecte de l’ESCA 2006, que es va dur a terme en pa-
ral·lel amb l’aprovació de la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries enfront del 
tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes 
del tabac. 

                                                
77 Agència de Seguretat Alimentària i Salut (2011). Estudio de prevalencia de obesidad infantil “ALADINO” (Alimentación, Actividad físi-
ca, Desarrollo Infantil y Obesidad). Madrid: Ministeri de Sanitat, Polítiques Socials i Igualtat. Consulta febrer de 2012. 
78 Departament de Salut (2009). Informe dels resultats per a Catalunya de l’enquesta estatal sobre el consum de drogues en estudiants 
d’educació secundària (ESTUDES) 2008. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Consulta febrer de 2012. 
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Més concretament, pel que fa al tabac en la població jove, s’observa que l’edat mitjana d’inici de 
consum en els/les estudiants de 14 a 18 anys és de 13,5 anys –la més primerenca de totes les 
drogues- i que el seu consum està bastant estès –és, de fet, la segona substància més consumida 
després de l’alcohol. La prevalença de consum diari durant els darrers trenta dies en aquest grup 
poblacional és del 15,8% i la mitjana de consum és de 5,5 cigarretes al dia, una xifra sensiblement 
inferior a la de l’any 2004 (7,8 cigarretes/dia i una mica més elevada que la de l’any 2006 (5 cigar-
retes/dia). 

Tal com succeeix en relació amb el conjunt de la població, l’any 2008 es constata una certa estabi-
lització en el consum de tabac per part dels/de les estudiants de secundària de Catalunya després 
del descens que es va produir entre els anys 2004 i 2006. Alhora, continua preocupant l’exposició 
passiva al fum del tabac en les llars, així com la presència de l’hàbit tabàquic en els entorns quoti-
dians de la població jove de Catalunya.79

La prevalença del consum d’alcohol, tant esporàdic com habitual, en els estudiants de secundària 
de Catalunya l’any 2008 és inferior a la del 2006. Tanmateix, es constata un fet que ja s’apuntava 
en l’avaluació dels objectius de salut fixats per a l’any 2010:

 Més concretament, el 48,8% dels/de les estudiants de-
clara que alguna persona fuma diàriament a les llars on viuen, i el 18,9% veu fumar més de la mei-
tat dels dies a part del personal docent dins del centre educatiu (percentatge que ascendeix fins al 
23,8% en el cas dels centres de titularitat pública i que es redueix fins a l’11% en els de titularitat 
privada). 

Quant a l’alcohol, es constata que és la substància més consumida entre els/les joves estudiants 
de 14 a 18 anys i que la seva prevalença de consum mensual (“alguna vegada en l’últim mes”) és 
del 55,1%, percentatge que s’eleva fins al 58,2% en relació amb els cap de setmana i que es re-
dueix fins a un gens menyspreable 21,2% en relació amb els dies feiners. D’altra banda, el 22,3% 
de les persones enquestades reconeix que en els últims dotze mesos han estat passatgers de ve-
hicles conduïts per alguna persona sota els efectes de l’alcohol, i el 9,3% que havien conduit un 
vehicle (cotxe o moto) sota els efectes de l’alcohol al llarg d’aquell mateix període temporal. 

80

2.2.4.3. Consum de drogues no institucionalitzades 

 el consum d’alcohol associat a con-
ductes de risc va in crescendo. Gairebé un terç dels estudiants de 14 a 18 anys d’edat declara ha-
ver-se emborratxat alguna vegada en el darrer mes (3,9 punts percentuals més que al 2006), si bé 
és veritat que el percentatge dels que asseguren haver pres cinc o més begudes alcohòliques en 
la mateixa ocasió (és a dir, d’una manera seguida o en un interval aproximat de dues hores) ha 
disminuït 10,4 punts percentuals (36,7% l’any 2008 vs. 47,1% l’any 2006). 

L’informe 2009 de l’Observatori Espanyol sobre Drogues apunta cap a una estabilització en el 
consum dels derivats del cànnabis i la cocaïna a nivell estatal. En el cas de Catalunya, aquesta 
tendència general s’hauria d’emmarcar en un context caracteritzat per una prevalença comparati-
vament elevada del consum de cànnabis, tant pel que fa a la població jove com a l’adulta.  

Durant l’elaboració d’aquesta Memòria no es disposa de dades actualitzades en l’àmbit de Catalu-
nya que permetin contrastar les tendències esbossades l’any 2009 a propòsit del consum general 
de drogues no institucionalitzades. Aquest fet contrasta amb la publicació recent de dades més 
específiques relacionades amb els hàbits de consum de les substàncies psicoactives (legals o no) 

                                                
79 Sobre l’exposició al fum del tabac vegeu, en l’àmbit europeu, Comissió Europea (març 2009). Survey on tobacco: analytical report. 
Flash Eurobarometer, núm. 253 i, a nivell espanyol i català, les dades de l’EES09 disponibles a:  
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t15/p420/a2009/p06/&file=pcaxis. Consulta febrer de 2012. 
80 Departament de Salut (2009). Pla de salut a Catalunya a l’horitzó 2010: informe de salut a Catalunya: avaluació dels objectius de sa-
lut. 1a part. Barcelona: Generalitat de Catalunya i Departament de Salut (2009). Pla de salut a Catalunya a l’horitzó 2010: els cinc eixos 
estratègics que articules les polítiques de salut. 2a part. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Consulta febrer de 2012. 
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per part de la població jove de Catalunya, així com amb les tendències de consum de les “drogues 
emergents”.  

REQUADRE V-2. Tendències recents en el consum de drogues per part dels/ de les estudiants 
d’educació secundària de Catalunya 

L’Informe dels resultats per a Catalunya de l’enquesta estatal sobre consums de drogues en estu-
diants d’educació secundària (ESTUDES) 2008,81

Finalment, es pot afegir que l’informe confirma alguns dels canvis assenyalats a l’Informe 2009 de 
l’Observatori de Nous Consums de Drogues en l’Àmbit Juvenil de l’Agència de Salut Pública del Consorci 
Sanitari de Barcelona (CSB)

 s’emmarca en la sèrie d’enquestes biennals realitza-
des a Espanya des de l’any 1994 amb l’objectiu de conèixer la prevalença de consum de les diferents 
substàncies psicoactives, les característiques sociodemogràfiques de les persones que les consumeixen i 
algunes de les dinàmiques psicosocials associades al seu ús per part dels/de les joves estudiants (hàbits 
de consum, disponibilitat percebuda, percepció del risc, exposició i receptivitat davant de determinades in-
tervencions). 

L’informe reporta que, tal com succeïa en enquestes anteriors, les drogues més consumides pels estudi-
ants d’educació secundària de 14 a 18 anys de Catalunya són l’alcohol, el tabac i el cànnabis. A continua-
ció es troben els tranquil·litzants o somnífers (hipnosedants), a mig camí entre les tres drogues esmenta-
des i la resta de substàncies que, com la cocaïna, l’èxtasi, els al·lucinògens, les amfetamines, les subs-
tàncies volàtils i l’heroïna presenten uns consums molt més minoritaris o esporàdics. Els/les estudiants 
que consumeixen drogues habitualment prenen diverses substàncies i no una de sola; entre les drogues 
il·legals, només el cànnabis està estès en el grup d’amistats dels/de les estudiants. 

En relació amb l’any 2006, s’observa una reducció en la prevalença de consum de totes les drogues per a 
les tres freqüències considerades (alguna vegada a la vida, alguna vegada en els últims dotze mesos i al-
guna vegada en els últims trenta dies), llevat del cas dels hipnosedants, que experimenten un increment 
en totes les prevalences de consum. Aquesta dada insisteix en la tendència a la baixa que s’ha anat con-
firmant, de manera general, al llarg de la sèrie històrica d’enquestes 1994-2008. 

Una altra dada significativa de l’enquesta és l’augment del risc percebut per part dels/de les joves estudi-
ants pel que fa al consum esporàdic de totes les drogues (especialment del cànnabis, l’èxtasi i la cocaïna), 
com també pel que fa al consum habitual d’alcohol, tabac i cànnabis. Alhora, però, augmenta lleugera-
ment la percepció de disponibilitat respecte als hipnosedants, al tabac i a la cocaïna, si bé és veritat que 
en relació amb la resta de drogues aquesta percepció roman estable o disminueix lleugerament.  

Pel que fa a l’edat mitjana d’inici en el consum, es constata que les drogues es comencen a utilitzar en 
una edat primerenca que varia entre els 13,5 i els 15,4 anys depenent de la substància. Pel que fa al gè-
nere, es posa de manifest que els nois consumeixen més freqüentment totes les drogues il·legals que les 
noies, mentre que en el cas dels hipnosedants, el tabac i l’alcohol succeeix el contrari. 

82

 

 que apareixen resumits a l’edició 2010 de la Memòria. Així, hi ha coinci-
dència de resultats pel que fa a la disminució de les prevalences en el consum de drogues (particularment 
del cànnabis) i a la percepció dels riscos associats al consum d’aquestes substàncies. 

 

 

                                                
81 Departament de Salut (2009). Informe dels resultats per a Catalunya de l’enquesta estatal sobre el consum de drogues en estudiants 
d’educació secundària (ESTUDES) 2008. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Consulta febrer de 2012. 
82 Martínez, D.P.; Pallarés, J.; Barruti, M.; Espluga, J.; i Canales, G. (2010). Informe 2009. Barcelona: Observatori de Nous Consums 
de Drogues en l’àmbit Juvenil, Agència de Salut Pública, Consorci Sanitari de Barcelona. Consulta febrer de 2012. Vegeu l’apartat 2, 
Salut, del capítol V, Condicions de vida, de Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (2010). Memòria socioeconòmica i labo-
ral de Catalunya 2010. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Consulta febrer de 2012. 
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REQUADRE V-3. Hàbits de consum i riscos associats a les drogues emergents 

L’informe Drogues emergents de la Comissió Clínica de la Delegació del Govern per al Pla nacional 
sobre drogues (PNSD)83

2.2.4.4. Sinistralitat a la xarxa viària 

 és una publicació sobre els coneixements actuals a l’entorn de les anomenades 
“drogues recreatives”, de “síntesi” o de “disseny” a Espanya, de les noves pautes de consum, i dels seus 
efectes sobre la salut i el benestar de les persones. L’informe defineix les drogues emergents com un con-
junt de substàncies sintetitzades de manera clandestina amb el propòsit de produir efectes similars o més 
potents que els de les drogues clàssiques i eludir així els controls normatius. 

D’entrada, es constata que el món de les drogues emergents experimenta una evolució contínua i que, en 
aquest sentit, el nombre de substàncies no només és elevat sinó que s’incrementa permanentment. L’ús i 
abús d’aquests substàncies està associat amb determinats ambients festius on es consumeixen juntament 
amb altres drogues, legals o no. Aquest patró de risc es veu agreujat, d’una banda, per la informació 
pseudocientífica amb què es justifica i promou la difusió, la comercialització i el consum de les drogues 
emergents i, de l’altra, pels fraus en la composició de les “pastilles”, que inclou productes psicoactius, di-
luents i productes de toxicitat elevada. 

L’Informe posa de manifest que el consum dels psicoestimulants s’ajusta a patrons específics de cada pa-
ís. Així, a Espanya –com a la major part dels països del sud i l’oest d’Europa- la cocaïna és la substància 
estimulant que predomina enfront de les amfetamines i els seus derivats, que són més populars a la resta 
del continent. Tot i això, el 3,5% dels/de les estudiants de 14 a 18 anys reconeix haver consumit drogues 
emergents alguna vegada a la seva vida, entre les quals les setes màgiques, la ketamina i l’Spice són les 
substàncies amb una prevalença més elevada. 

En relació amb el context social que caracteritza el consum de les drogues emergents, s’observa igual-
ment que els efectes d’aquestes substàncies incrementen la probabilitat de desenvolupar conductes 
agressives i de risc, per la qual cosa conclou que és necessari aprofundir en el coneixement dels efectes 
del consum associat a aquest tipus de substàncies. Alhora, l’estudi confirma el potencial d’abús i addicció 
de moltes de les substàncies incloses en el grup de les drogues emergents, així com el fet que no existeix 
cap tractament farmacològic específic per combatre eficaçment la dependència d’algunes drogues estimu-
lants com les amfetamines. Per aquest motiu, l’estudi  confirma la rellevància d’abordar les addicions de 
manera combinada a través de procediments farmacològics simptomàtics i de teràpies psicosocials. 

L’any 2010 s’han registrat a Catalunya 24.132 accidents de trànsit amb víctimes (persones mortes 
o ferides greus), el 2,2% més que l’any anterior. D’aquests accidents, 8.142 han estat en zona in-
terurbana i 15.990 en zona urbana.84

Malgrat l’increment dels accidents amb víctimes, s’ha de destacar que l’evolució general de la si-
nistralitat a la xarxa viària catalana ofereix un any més resultats molt positius que fan que s’hagi 
assolit amb escreix l’objectiu del Llibre blanc del transport de la CE,

 La transcendència de la sinistralitat a la xarxa viària radica 
en el fet que afecta particularment a la població jove i que, a banda de morts, també dóna lloc a 
lesions cròniques i discapacitats. 

85 de reduir el 50% el nombre 
de víctimes mortals que hi havia l’any 2000, i que queda recollit en el Pla de seguretat viària de 
Catalunya 2008-2010.86

Així, s’ha reduït l’índex d’accidentalitat de trànsit, és a dir, el nombre d’accidents amb víctimes per 
100.000 vehicles, que passa de 101 a 37 entre els anys 2000 i 2010. Addicionalment, el nombre 
de víctimes mortals a trenta dies ha mantingut una tendència decreixent al llarg d’aquest mateix 

 

                                                
83 Comissió Clínica de la Delegació del Govern per al Pla nacional sobre drogues (2011). Drogas emergentes. Madrid: Ministeri de Sa-
nitat, Política Social i Igualtat. Consulta febrer de 2012. 
84 Servei Català del Trànsit (2011). Anuari estadístic d’accidents de Catalunya 2010. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Consulta fe-
brer de 2012. 
85 Síntesi disponible a: http://europa.eu/legislation_summaries/environment/tackling_climate_change/l24007_es.htm. Consulta febrer de 
2012. 
86 Servei Català de Trànsit (2008). Pla de seguretat viària 2008-2010. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d’Interior, Re-
lacions Institucionals i Participació. Consulta febrer de 2012. 
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període de temps. L’any 2010 el nombre de persones mortes en aquestes circumstàncies ha estat 
de 381, una xifra que representa una reducció del 57,2% respecte de l’any 2000 i del 7,3% en 
comparació amb l’any anterior. Quant als àmbits, val a dir que la reducció de la mortalitat a trenta 
dies ha estat més intensa en carretera (60,9%) que en zona urbana (45,5%) –on el ritme de millo-
ra es va intensificar sobretot a partir de l’any 2008. 

GRÀFIC V-10. Persones mortes a trenta dies en accidents de trànsit. Catalunya, 2000-2010 

 

Unitat: nombres absoluts. 
Nota: els objectius pertanyen al Pla de seguretat viària 2005-2007 i al Pla de seguretat viària 2008-2010. 
Font: Servei Català del Trànsit (2011). Anuari estadístic d’accidents de Catalunya 2010. Barcelona: Generalitat de Catalunya. 

També es constaten millores relacionades amb la valoració del risc, un dels elements fonamentals 
que concorren en la sinistralitat i que el Pla ha volgut combatre a través d’un canvi cultural. D’una 
banda, la utilització dels sistemes de seguretat passiva en persones implicades en accidents de 
trànsit supera en tots els casos el 90%, tant en zona urbana com interurbana i gairebé arriba al 
100% pel que fa a l’ús del casc. De l’altra, el percentatge de proves d’alcoholèmia amb resultat 
positiu manté l’any 2010 la tendència a la baixa iniciada anys enrere, amb el 5,2% sobre el total de 
proves enfront del 7,1% enregistrat el 2006. Finalment, l’any 2010 torna a baixar el nombre de ve-
hicles implicats en accidents de trànsit amb persones mortes o ferides greus que superaven la ve-
locitat establerta legalment o circulaven a una velocitat excessiva. Concretament, s’han produït 
354 accidents d’aquestes característiques, és a dir, el 12,6% menys que l’any anterior i el 36,4% 
menys que l’any 2006 (moment en què es produeix un punt d’inflexió en relació amb aquest feno-
men). 

Quant als aspectes més negatius, cal tenir en compte que el Pla de seguretat viària 2008-2010 
alerta sobre l’increment de la mortalitat en accidents amb motocicleta. En aquest sentit, l’Anuari 
2010 posa de manifest que el nombre de motocicletes implicades en accidents amb víctimes creix 
novament en termes absoluts, en passar de 6.204 l’any 2009 a 7.652 l’any 2010 (és a dir, es dóna 
un increment del 23,3%). El mateix succeeix en el cas de la bicicleta, que cada vegada esdevé 
més popular com a mitjà de transport urbà: l’any 2010 apareix implicada en 1.166 accidents amb 
víctimes enfront dels 925 de l’any anterior (increment del 26,1%). Contràriament, el ciclomotor  re-
dueix la seva presència de 3.713 a 3.472 casos (reducció del 6,5%). Addicionalment, es torna a 
valors similars als de l’any 2008 pel que fa als defectes detectats en els vehicles implicats en acci-
dents de trànsit amb persones mortes i ferides greus. Així, l’any 2009 s’incrementa novament la 
presència de pneumàtics desgastats o defectuosos. 
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Des del punt de vista de les persones implicades en accidents, la dada més negativa té a veure 
amb els/les vianants víctimes en zona urbana, atès que el nombre de persones mortes a trenta di-
es es torna a incrementar un any més en passar de 57 el 2009 a 64 el 2010 (és a dir, es produeix 
un increment del 12,3%). Alhora, les persones vianants augmenten la seva presència relativa en 
els accidents, tant a ciutat com a carretera, i els atropellaments guanyen protagonisme com a tipo-
logia d’accident. 

Finalment, s’ha de destaca un any més que la millora de la sinistralitat a la xarxa viària situa Cata-
lunya en el terç que agrupa els països amb els índex més baixos de mortalitat per accident. 

2.3. El sistema sanitari de Catalunya: recursos i activitat 
Una lectura longitudinal de les dades sobre els recursos i l’activitat del sistema sanitari de Catalu-
nya permet evidenciar el canvi de tendència del creixement al decreixement que es produeix en 
aquests àmbits entre els anys 2008 i 2010, l’últim de la sèrie actualitzada en detall disponible en el 
moment de realització d’aquesta memòria. En aquest sentit, es pot afirmar que el 2008 representa 
el moment de màxima dotació i intensitat assistencial del sistema sanitari de Catalunya; el 2009 el 
de la desacceleració del creixement o l’estabilitat, dependent del recurs o paràmetre d’activitat, i el 
2010 el de l’inici d’uns ajustaments que esdevenen l’antesala de les reformes de més gran abast 
encetades un any més tard i que apareixen breument resumides en l’apartat 2.1.3. (“Context cata-
là”).  

Així, pel que fa a l’atenció primària, es constata una reducció del nombre d’atencions, de la fre-
qüentació i de les derivacions a especialistes. A l’atenció hospitalària es dóna una contenció de 
l’activitat general i de les urgències i un increment de les atencions ambulatòries (sense hospitalit-
zació). Quant a l’atenció sociosanitària, cal tenir present l’increment progressiu de la pressió de-
mogràfica sobre uns recursos que, des de fa anys, tendeixen a l’estancament. Més enllà d’això, 
s’observa un desplaçament cap a l’atenció de mitjana durada en detriment de la llarga durada que 
cal emmarcar en un moviment més general des de l’atenció amb internament cap a la de tipus 
ambulatori i d’aquesta a l’atenció domiciliària.  

2.3.1. Atenció primària 
Dins l’àmbit de l’atenció primària,87

                                                
87 L’atenció primària és el primer nivell d’accés de les persones a l’assistència sanitària i es presta principalment en els centres 
d’atenció primària (CAP), o bé en els consultoris locals en el cas de les poblacions petites. Els CAP i consultoris estan organitzats terri-
torials en àrees bàsiques de salut (ABS), les quals tenen assignat un equip d’atenció primària (EAP) amb professionals de l’assistència 
sanitària i social. 

 destaca en primer lloc l’increment net del nombre d’equips 
d’atenció primària (EAP) entre els anys 2009 i 2010 com a conseqüència de la modificació dels lí-
mits territorials de diverses àrees bàsiques de salut (ABS). Contràriament, la dotació de recursos 
humans per habitant roman estable després de la reducció que va tenir lloc l’any anterior. 
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TAULA V-3. Recursos en l’atenció primària. Catalunya, 2008-2010 

ATENCIÓ PRIMÀRIA 2008 2009 2010 % variació           
2009 - 2010 

EAP 359 362 367 1,4 
Metges/esses 8,0 7,9 7,9 0,0 
Infermers/eres 7,0 6,9 6,9 0,0 
Assistents/es socials 0,4 0,3 0,3 0,0 

Unitats: les freqüències estan expressades en nombres absoluts (EAP) i en forma de taxa per 10.000 habitants (llocs de treball).  
Nota: la categoria “metges/esses” inclou els metges i les metgesses generals, els/les pediatres i els odontòlegs i odontòlogues. Els 
llocs de treball estan ponderats segons la dedicació horària de les jornades laborals, les quals equivalen a 36 hores setmanals. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de CatSalut (2011). Memòria del CatSalut 2010. Barcelona: Departament de Salut, i de 
CTESC (2011). Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2010. Barcelona. 

Les dades disponibles sobre l’activitat assistencial del 2010 confirmen el canvi de tendència ob-
servat l’any anterior en comparació amb el creixement del període anterior. Tot i l’increment pobla-
cional del Registre Central d’Assegurats (RCA), el nombre de visites als EAP disminueix en 
2.787.585 en tan sols un any, és a dir, el 5,5%. Al mateix temps, la freqüentació als EAP baixa de 
forma molt significativa i al 2010  se situa en 6,5 visites per persona i any enfront de les 6,9 de 
l’any anterior.  

D’altra banda, el percentatge de visites mèdiques que generen sol·licitud d’anàlisis clíniques creix 
del 9,4 al 10,7%, però disminueix en termes absoluts en 160.516 unitats degut a la contracció de 
l’activitat assistencial ressenyada en el paràgraf anterior. El percentatge de visites que generen 
sol·licitud de diagnòstic per la imatge només varia lleugerament, mentre que el de visites que do-
nen lloc a sol·licitud d’interconsulta (derivacions cap a altres professionals) experimenta una dis-
minució molt important (el 15,5% menys) que, traduïda en termes absoluts, representa 188.888 
sol·licituds menys l’any 2010 respecte de l’any anterior. 

TAULA V-4. Activitat en l’atenció primària. Catalunya, 2008-2010 

ATENCIÓ PRIMÀRIA 2008 2009 2010 % variació     
2009 - 2010 

Visites als EAP 51.082.637 51.127.035 48.339.450 -5,5 
Freqüentació als EAP 7,0 6,9 6,5 -5,8 

Sol·licituds d'anàlisis clíniques 10,1 9,4 10,7 13,8 
Sol·licituds de diagnòstic per la imatge 4,1 4,1 4,2 2,4 
Sol·licituds d'interconsulta 6,9 7,1 6,0 -15,5 

Unitat: les freqüències estan expressades en nombres absoluts (“visites”) i relatius (“freqüentació”: nombre de visites per habitant i 
“sol·licituds”: percentatge de visites que deriven en sol·licituds). 
Nota: Les dades sobre visites, freqüentació i sol·licituds inclou l’activitat realitzada durant l’horari de funcionament del servei en el cen-
tre i a domicili (exclou l’atenció continuada).  
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de CatSalut (2011). Memòria del CatSalut 2010. Barcelona: Departament de Salut, i de 
CTESC (2011). Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2010. Barcelona. 

Finalment, el pes relatiu de les entitats proveïdores amb participació privada de serveis d’atenció 
primària l’any 2010 és el 9,5%, dues dècimes per sota dels anys 2008 i 2009.  
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2.3.2. Atenció hospitalària 
Pel que fa a l’atenció hospitalària,88

TAULA V-5. Recursos en l’atenció hospitalària. Catalunya, 2008-2010 

 la informació recollida a la taula següent posa de manifest una 
reducció dels recursos disponibles l’any 2010 en comparació amb el 2009. La Xarxa Hospitalària 
d’Utilització Pública disminueix la seva dotació en un centre (passa de 65 a 64 proveïdors) i aquest 
fet arrossega a la baixa la resta d’indicadors: nombre de centres amb consulta externa, amb ur-
gències, amb hospital de dia i amb cirurgia menor ambulatòria (CmA). Tanmateix, la contractació 
de l’atenció hospitalària creix globalment el 4,4% respecte l’any anterior. 

La taxa de llits hospitalaris baixa el 3,7% entre els anys 2009 i 2010 enmig d’un context general 
caracteritzat per les mesures de contenció de la despesa pública sanitària, però també per la in-
corporació de millores tecnològiques que han fet possible la cirurgia ambulatòria i l’escurçament 
del temps d’estada en els centres hospitalaris. En el cas de Catalunya, la durada mitjana de les 
estades hospitalàries s’ha estabilitzat a l’entorn dels cinc dies dels anys 2009 i 2010. 

ATENCIÓ HOSPITALÀRIA 2008 2009 2010 % variació           
2008 - 2009 

Centres XHUP 65 65 64 -1,5 
Llits hospitalaris (XHUP) 19,4 19,1 18,4 -3,7 
Centres amb consulta externa 62 64 63 -1,6 
Centres amb urgències 56 58 57 -1,7 
Centres amb hospital de dia 60 61 60 -1,6 

Centres amb CmA1 59 61 60 -1,6 
Unitats: les freqüències estan expressades en nombres absoluts (centres) i en forma de taxa per 10.000 habitants (llits). 
Nota: la taxa de llits d’aguts s’ha calculat sobre la base del nombre de persones inscrites en l’RCA a 31 de desembre de l’any anterior a 
cadascun dels anys de referència. 
1 Cirurgia menor ambulatòria.  
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de CatSalut (2011). Memòria del CatSalut 2010. Barcelona: Departament de Salut, i de 
CTESC (2011). Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2010. Barcelona. 

Més enllà del plantejament d’una “concepció d’hospital força diferent de la clàssica, on el llit hospi-
talari va perdent la referència com a indicador i expressió de la dimensió d’un centre”,89 s’ha de 
destacar el fet que la taxa global de llits hospitalaris (centres públics i privats)90

El 2010 l’activitat assistencial amb hospitalització ha experimentat una caiguda del 0,3% (2.185 
contactes menys) malgrat l’increment poblacional de l’RCA. Aquesta tendència s’inicia l’any ante-
rior i es produeix novament a expenses de l’hospitalització convencional (HC), atès que la cirurgia 
major ambulatòria (CMA) augmenta l’1,7% (el 3,8% l’any 2009 i el 7,8% l’any 2008). Pa-

 de Catalunya se si-
tua per sota de la mitjana dels països de l’OCDE (44,2 per 10.000 habitants vs. 49, respectiva-
ment, l’any 2009), i de la recomanació de l’OMS (80 llits per 10.000 habitants), però per sobre de 
la mitjana del conjunt de l’Estat (32 llits per 10.000 habitants l’any 2009). 

                                                
88 L’atenció hospitalària és el segon nivell d’atenció sanitària i s’ofereix a través de la xarxa hospitalària d’utilització pública (XHUP) i 
d’alguns dels recursos d’atenció sociosanitària i d’atenció psiquiàtrica i de salut mental. La XHUP està formada pels centres hospitalaris 
que contracta el CatSalut per a la prestació de serveis.  
89 CatSalut (2011). Memòria del CatSalut 2010. Barcelona: Departament de Salut, p. 75. 
90 La taxa global de llits hospitalaris s’ha calculat a partir de la informació publicada a Ministeri de Sanitat i Política Social (2011). Catá-
logo Nacional de Hospitales 2010: actualizado a 31 de diciembre de 2009. Madrid (llits per CCAA) i a Departament de Salut (2011). 
Memòria del CatSalut 2010. Barcelona: Generalitat de Catalunya (referència poblacional de l’RCA l’any 2009). S’ha de tenir present 
que el Catàleg nacional d’hospitals recull tots els centres sanitaris que estan autoritzats per actuar sota la denominació genèrica 
d’hospitals (centres amb internaments), independentment dels aspectes o les característiques peculiars d’organització, funcionament o 
finalitat assistencial. De la mateixa manera, les dades fan referència al nombre de llits instal·lats (incloent les incubadores) i, per tant, a 
la dotació fixa de l’hospital en disposició de ser utilitzada encara que una part no ho estigui en la data de referència per raons diferents. 
La taxa global de llits hospitalaris a l’OCDE i Espanya l’any 2009 apareix publicada a OECD (2011). Health at a glance 2011: OECD in-
dicators. OECD Publishing. Consulta març de 2012. 

http://www.msc.es/ciudadanos/prestaciones/centrosServiciosSNS/hospitales/docs/CNH2010.pdf�
http://www.msc.es/ciudadanos/prestaciones/centrosServiciosSNS/hospitales/docs/CNH2010.pdf�
http://www10.gencat.cat/catsalut/archivos/publicacions/memories/2010/10_catsalut.pdf�
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ral·lelament, la taxa bruta d’hospitalització es contreu per tercer any consecutiu fins a situar-se en 
97,4 per mil contactes de residents malalts a Catalunya. 

Quant a la consulta externa, la tendència vers l’increment de l’activitat en els centres de la XHUP 
en detriment de la dels CAP II s’ha d’emmarcar en el procés d’integració funcional dels centres 
hospitalaris i els CAP II en un únic nivell assistencial a l’entorn de les consultes externes dels hos-
pitals d’aguts, de manera que les diferents unitats d’atenció especialitzada puguin compartir recur-
sos humans i materials. Tanmateix, cal advertir que, en comparació amb l’any anterior, l’augment 
d’activitat en les consultes externes de la XHUP se suavitza (11,4% l’any 2009 vs. 7% el 2010), 
mentre que la seva reducció en els CAP II guanya en intensitat (-9,2% l’any 2009 vs. -17,2% el 
2010). 

Addicionalment, les sessions en hospitals de dia (i.e. dispositius que presten atenció en un mateix 
dia) i les intervencions de cirurgia menor ambulatòria (CmA) (i.e. no es preveu reanimació ni ob-
servació postquirúrgica) van experimentar un increment al llarg del 2010, mentre que les mesures 
de contenció en les urgències hospitalàries91

TAULA V-6. Activitat en l’atenció hospitalària. Catalunya, 2008-2010 

 va retrotreure l’indicador d’activitat fins a nivells equi-
parables als dels anys 2007 i 2008. 

ATENCIÓ HOSPITALÀRIA 2008 2009 2010 % variació 
2009 - 2010 

Contactes d'hospitalització convencional i d'in-
tervencions de CMA1 757.987 757.311 755.126 -0,3 

Taxa bruta d'hospitalització 99,5 98,1 97,4 -0,7 
Primeres visites en consultes externes hospita-
làries en centres de la XHUP 3.076.894 3.428.011 3.667.618 7,0 

Visites en consultes externes hospitalàries en 
CAP II 1.721.347 1.562.396 1.293.240 -17,2 

Sessions d'hospital de dia 800.826 768.007 820.526 6,8 
Intervencions de CmA2 259.514 259.743 299.057 15,1 
Urgències ateses 3.422.847 3.512.697 3.388.098 -3,5 

Unitats: taxa bruta per 1.000 habitants (hospitalització) i nombres absoluts (resta d’indicadors). 
Nota: el concepte “contacte” designa cada vegada que una persona malalta accedeix a un hospital general d’aguts per rebre qualsevol 
tipus d’assistència finançada pel CatSalut, és a dir, el 77,1% dels contactes l’any 2010 (el 77,5% l’any anterior), independentment de si 
es van produir en centres hospitalaris públics o privats amb serveis concertats. L’hospitalització convencional i la CMA s’analitzen con-
juntament perquè els procediments de CMA poden requerir un ingrés hospitalari. La taxa bruta d’hospitalització es basa en el nombre 
de contactes finançats pel CatSalut per regió sanitària (RS) de residència, mentre que el nombre de contactes inclou també els de les 
persones amb residència no específica o fora de Catalunya. L’activitat de consulta externa està constituïda per les visites a diverses 
especialitats mèdiques finançades pel CatSalut als hospitals d’aguts i per les visites als CAP II. 
1 Cirurgia major ambulatòria. 
2 Cirurgia menor ambulatòria. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de CatSalut (2011). Memòria del CatSalut 2010. Barcelona: Departament de Salut, i de 
CTESC (2011). Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2010. Barcelona. 

2.3.3. Atenció sociosanitària 
Quant a l’atenció sociosanitària92

                                                
91 Entre aquestes mesures, destaca la redistribució dels fluxos d’urgències de baixa intensitat cap als centres d’urgències d’atenció 
primària (CUAP), la racionalització de l’adequació entre oferta i demanda a través de la implementació del triatge únic per a tota la xar-
xa hospitalària, i l’increment dels llits dedicats a l’hospitalització de pacients subaguts i postaguts durant els períodes de màxima activi-
tat per tal de descongestionar els serveis d’urgències hospitalàries. 

 amb internament, l’any 2010 s’ha produït una reducció important 
del nombre de llits disponibles per a 10.000 persones grans. Com que la dotació d’aquest recurs 

92 L’atenció sociosanitària s’adreça a les persones dependents, no autosuficients a nivell funcional i que requereixen un ajut, una vigi-
lància o cura especial (persones grans, amb malalties cròniques i/o en situació terminal). Es facilita mitjançant l’internament (unitats de 
llarga durada dels centres sociosanitaris o unitats de mitjana durada de convalescents, cures pal·liatives o polivalents dels hospitals 
d’aguts o psiquiàtrics monogràfics o bé un conjunt de dispositius alternatius a l’internament (atenció ambulatòria dels hospitals de dia 
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s’ha mantingut pràcticament estable entre els anys 2009 i 2010 (8.988 i 8.991, respectivament), la 
diferència està relacionada amb el creixement demogràfic de la població de més de 65 anys 
d’edat. A diferència de l’any anterior, la reducció de llits de llarga durada (i.e. rehabilitació, profilaxi 
de complicacions i tractament de malalties cròniques de llarga evolució) no s’ha vist compensada 
per l’increment dels de mitjana durada (i.e. recuperació funcional –convalescència- o tractament 
de malalties en fase terminal –cures pal·liatives), encetat temps enrere.  

Per la seva banda, el volum d’activitat dels recursos sociosanitaris d’internament s’incrementa no-
tablement al llarg del 2010, però menys intensament que l’any anterior com a conseqüència, so-
bretot, de l’estancament en el nombre d’episodis de llarga durada. Els episodis de mitjana durada 
experimenten un creixement important (inferior al de l’any 2009) principalment a l’entorn de 
l’atenció convalescent. 

TAULA V-7. Recursos en l’atenció sociosanitària. Catalunya, 2008-2010 

ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA 2008 2009 2010 % variació           
2009 - 2010 

Internament         

Centres sociosanitaris 98 96 96 0,0 
Llits sociosanitaris 73,9 73,8 72,6 -1,7 
    Llarga durada 49,5 47,0 45,6 -3,0 
    Mitjana durada 24,4 26,9 27,0 0,5 
       Convalescència 16,1 18,5 18,6 0,4 
       Cures pal·liatives 3,0 3,1 3,1 0,0 

       Polivalent 5,4 5,2 5,3 0,9 
Alternatives a l'internament         
Unitats d'hospital de dia sociosanitari 72 73 73 0,0 
Places d'hospital de dia sociosanitari 16,8 16,4 16,0 -1,9 
PADES 73 81 95 17,3 
ETODA 6 6 6 0,0 

UFISS 65 65 64 -1,5 
    Geriatria 32 31 30 -3,2 
    Cures pal·liatives 23 23 23 0,0 
    Mixta 10 11 11 0,0 
EAIA 78 79 73 -7,6 
    Trastorns cognitius 30 30 25 -16,7 

    Geriatria 27 28 27 -3,6 
    Cures pal·liatives 15 15 15 0,0 
    Polivalent 6 6 6 0,0 

Unitats: nombres absoluts (centres, unitats d’hospital de dia sociosanitari, PADES i ETODA) i taxa per 10.000 habitants de 65 i més 
anys (llits i places).  
Nota: la taxa de llits sociosanitaris i les places d’hospital de dia sociosanitaris s’ha calculat sobre la base del nombre de persones de 65 
anys i més que hi havia a Catalunya a cadascun dels anys de referència segons les dades de l’Idescat (padró continu). Les dades so-
bre les unitats de llarga durada també inclouen les persones malaltes de llarga durada amb diagnòstic de sida. Les dades sobre les uni-
tats de mitjana durada convalescent també inclouen les unitats de mitjana durada psicogeriàtrica per a persones malaltes d’Alzheimer i 
altres demències. S’han considerat com a EAIA de trastorns cognitius cinc unitats que encara es contracten com UFISS de trastorns 
cognitius. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de CatSalut (2010). Memòria del CatSalut 2009. Barcelona: Departament de Salut i de 
CTESC (2010). Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2009. Barcelona. 

                                                                                                                                                            
sociosanitaris, atenció domiciliària dels programes d’atenció domiciliària – equips de suport (PADES) i dels equips de teràpia en atenció 
directa ambulatòria (ETODA), i atenció de les unitats funcionals interdisciplinàries sociosanitàries (UFISS) i els equips d’avaluació inte-
gral ambulatòria (EAIA). 
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D’altra banda, pel que fa als recursos sociosanitaris alternatius a l’internament, destaca la reducció 
del nombre de places d’hospital de dia per a 10.000 persones grans. En aquest cas també 
s’hauria de tenir en compte que tant el nombre absolut de centres (96 els anys 2009 i 2010) com 
el de places (1.991 el 2009 vs. 1.988 el 2010) roman pràcticament estable, per la qual cosa la ten-
dència a la baixa en l’indicador relatiu podria estar relacionada amb pressions d’ordre demogràfic.  

L’activitat dels hospitals de dia sociosanitaris –interdisciplinària i de règim diürn- descriu, per se-
gon any consecutiu, una evolució a la baixa i ja suma un decreixement del 12% des del 2008. Tal 
com es va comentar a la Memòria corresponent a l’any 2010, s’assisteix a un canvi de tendència 
en aquest sentit. 

Quant a la resta d’alternatives a l’internament, es constata el desenvolupament dels programes 
d’atenció domiciliària – equips de suport (PADES), els quals incrementen considerablement la se-
va presència per segon any consecutiu en passar de 73 unitats el 2008 a 81 el 2009 i a 95 el 
2010. Contràriament, però, tant les unitats funcionals interdisciplinàries sociosanitàries que actuen 
en l’àmbit hospitalari (UFISS) (i.e. valoració de pacients ingressats en hospitals d’aguts o psiquià-
trics) com, sobretot, els equips d’avaluació integral ambulatòria (EAIA) (i.e. atenció de pacients en 
règim de consulta ambulatòria especialitzada) experimenten una evolució negativa a expenses 
dels recursos de caràcter específicament geriàtric i, en el cas dels EAIA, també adreçats a 
l’atenció de trastorns cognitius. Per la seva banda, el nombre d’equips d’observació directa ambu-
latòria (ETODA) per al tractament de la tuberculosi roman estable des de fa anys.  

En termes d’activitat, el nombre d’episodis assistencials dels PADES s’incrementa en una línia de 
continuïtat amb el reforçament, l’any 2010, dels recursos disponibles en aquest espai de l’atenció 
sociosanitària. De la mateixa manera, es constata un augment en el nombre d’episodis de les 
UFISS  com a conseqüència de la intensificació de l’activitat desenvolupada en les unitats mixtes, 
el nombre absolut de les quals roman estable. El creixement de l’activitat en les unitats mixtes 
compensa sobradament la contracció que es produeix en les unitats específicament pal·liatives. 
L’activitat geriàtrica de les UFISS també s’intensifica al llarg del 2010, atès que puja el nombre 
d’episodis i baixa el d’unitats. Finalment, l’activitat dels EAIA no consta a la Memòria del CatSalut 
2010.93

                                                
93 CatSalut (2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memòria del CatSalut 2010. Barcelona: Departament de Salut. Consulta març de 2012. 
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TAULA V-8. Activitat en l’atenció sociosanitària. Catalunya, 2008-2010 

ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA 2008 2009 2010 % variació 
2009 - 2010 

Internament         
Episodis assistencials  34.522 40.636 42.800 5,3 
    Episodis de llarga durada 12.031 13.915 13.925 0,1 
    Episodis de mitjana durada 22.491 26.721 28.875 8,1 

       Episodis de convalescència 16.882 20.420 22.337 9,4 
       Episodis de cures pal·liatives 5.609 6.301 6.538 3,8 
       Episodis polivalents  -  -  -  - 
Alternatives a l'internament         
Episodis hospital de dia sociosanitari 6.250 5.674 5.503 -3,0 
Episodis PADES 13.110 13.000 13.497 3,8 

Episodis ETODA 203 198 170 -14,1 
Episodis UFISS 19.122 24.226 25.677 6,0 
    Episodis de geriatria 12.820 13.415 14.039 4,7 
    Episodis de cures pal·liatives 4.482 5.574 4.805 -13,8 
    Episodis d’unitats mixtes 1.820 5.237 6.833 30,5 
EAIA  -  -  -  - 

Unitats: nombres absoluts. 
Nota: Les dades sobre les unitats de llarga durada també inclouen les persones malaltes de llarga durada amb diagnòstic de sida. En 
relació amb les unitats de mitjana durada, fins a l’any 2007 les xifres d’activitat de les unitats de convalescència englobaven les de les 
unitats polivalents, atès que es tracta de recursos que atenen indistintament persones malaltes tributàries de cures pal·liatives i, fona-
mentalment, convalescents. A partir de l’any 2008, però, els registres de mitjana durada polivalents es reparteixen entre els serveis de 
convalescència i els de cures pal·liatives segons la tipologia de les persones ateses. Les dades sobre les unitats de mitjana durada 
convalescent també inclouen les unitats de mitjana durada psicogeriàtrica per a persones malaltes d’Alzheimer i altres demències. 
L’activitat fa referència al nombre d’episodis assistencials, i s’entén per episodi l’atenció a una persona per una mateixa causa en una 
mateixa unitat o per part d’un mateix equip assistencial (els/ les pacients reingressats es comptabilitzen com un nou episodi). En el cas 
de les unitats d’internament de cures pal·liatives i de les UFISS, només es recull informació retrospectiva dels episodis assistencials 
dels/de les pacients que han estat donats d’alta pels equips corresponents. L’activitat del EAIA no consta en la informació del Departa-
ment de Salut. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de CatSalut (2010). Memòria del CatSalut 2009. Barcelona: Departament de Salut i de 
CTESC (2010). Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2009. Barcelona. 

2.3.4. Atenció en salut mental 
Dins l’àmbit de l’atenció en salut mental94 amb internament, l’any 2010 es produeix –per segon any 
consecutiu- un increment en el nombre de centres d’hospitalització psiquiàtrica, els quals passen 
de 29 a 41. En el llistat de centres publicats a la Memòria de CatSalut 201095

                                                
94 L’atenció a la salut mental a Catalunya es basa en un model integral i interdisciplinari que prioritza la inserció de les persones malal-
tes en la comunitat. El Departament de Salut disposa d’una xarxa de salut mental amb diversos recursos que combinen possibilitats 
d’internament i de rehabilitació. Els serveis d’internament de salut mental es presten des dels hospitals psiquiàtrics (centres hospitalaris 
monogràfics) conjuntament amb els serveis de psiquiatria dels hospitals generals i dels centres sociosanitaris autoritzats. Els serveis 
alternatius a l’internament engloben l’atenció ambulatòria dels centres de salut mental infantils i juvenils (CSMIJ) i d’adults (CSMA) i de 
les corresponents consultes perifèriques, els hospitals de dia psiquiàtrics (que tenen un règim d’hospitalització diürna sense interna-
ment i busquen aconseguir el màxim nivell de reinserció familiar, social i laboral de les persones que pateixen trastorns mentals), i dels 
centres de dia d’atenció psiquiàtrica i salut mental (que s’adrecen a la població que pateix trastorns mentals severs sense descompen-
sacions agudes amb l’objectiu d’aconseguir un grau determinat d’autonomia mentre continuen integrades en el seu medi sociofamiliar). 
Els centres de dia per a la població infantil i juvenil són bàsicament centres d’educació especial. 
95 CatSalut (2011). Memòria del CatSalut 2010. Barcelona: Departament de Salut, p. 108. 

 hi apareix un nou 
centre psiquiàtric (la Unitat polivalent de l’Hospital de Llobregat) al mateix temps que la Fundació 
Sociosanitària Barcelona es desdobla, d’una banda, en l’Hospital Duran i Reynals de l’Hospital de 
Llobregat i, de l’altra, en la Clínica Secretari Coloma de Barcelona. Contràriament, el nombre de 
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llits d’hospitalització psiquiàtrica es redueix en 28 unitats (de 4.285 l’any 2009 a 4.257 el 2010), 
mentre que la taxa per 10.000 habitants es manté estable.  

Quant a l’activitat d’atenció psiquiàtrica en internament, val a destacar la reducció de les altes o 
contactes en els hospitals generals (-20%), així com l’efecte arrossegador d’aquesta davallada en 
el conjunt de l’activitat hospitalària per motius de salut mental (-5,5%). La categoria diagnòstica 
més freqüent, amb el 24,4% dels contactes, correspon als “trastorns esquizofrènics”. 

TAULA V-9. Recursos en l’atenció en salut mental. Catalunya, 2008-2010 

ATENCIÓ EN SALUT MENTAL 2008 2009 2010 % variació           
2009 - 2010 

Internament         
Centres d'hospitalització psiquiàtrica 38 39 41 5,1 

Llits d'hospitalització psiquiàtrica 5,6 5,6 5,6 0,0 
Alternatives a l'internament         
Atenció ambulatòria         
    CSMIJ 46 50 50 0,0 
    CSMA 73 74 74 0,0 
    Consultes perifèriques infantils i juvenils 24 21 21 0,0 

    Consultes perifèriques d'adults 14 13 13 0,0 
Hospitals de dia psiquiàtrics         
    Centres infantils i juvenils 21 22 22 0,0 
    Centres d’adults 27 27 27 0,0 
    Places infantils i juvenils 3,1 3,1 3,1 0,0 
    Places d’adults 1,1 1,0 1,0 0,0 

Centres de dia de salut mental         
    Centres infantils i juvenils 7 7 7 0,0 
    Centres d’adults 60 60 61 1,7 
    Places infantils i juvenils 1,9 1,8 1,8 0,0 
    Places d’adults 3,0 3,0 3,1 2,0 

Unitats: nombres absoluts (centres), taxa per 10.000 habitants (llits), taxa per 10.000 habitants de fins a 18 anys d’edat (places de cen-
tres infantils i juvenils) i taxa per 10.000 habitants de més de 18 anys d’edat (places de centres d’adults).  
Nota: les dades sobre internament fan referència als centres psiquiàtrics monogràfics autoritzats i als centres que presten serveis 
d’internament psiquiàtric (serveis de psiquiatria dels hospitals generals i dels centres sociosanitaris autoritzats). La taxa de llits 
d’hospitalització psiquiàtrica s’ha calculat sobre la base del nombre de persones inscrites en l’RCA a 31 de desembre de l’any anterior 
a cadascun dels anys de referència. La taxa de places dels hospitals de dia de salut mental i dels centres de dia de salut mental s’ha 
calculat sobre la base del nombre de persones de fins a 18 anys (centres infantils i juvenils) i de més de 18 (centres d’adults) que hi 
havia a Catalunya a cadascun dels anys de referència segons les dades de l’Idescat (padró continu). 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de CatSalut (2010). Memòria del CatSalut 2009. Barcelona: Departament de Salut i de 
CTESC (2010). Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2009. Barcelona. 

L’atenció en salut mental a través d’alternatives a l’internament mostra, en la seva diversitat, unes 
xifres molt estables que suggereixen una tendència general vers el manteniment de la dotació ac-
tual de recursos. Es manté el nombre de centres ambulatoris de salut mental, tant infantil i juvenil 
(CSMIJ) com d’adults (CSMA), així com el nombre de les consultes perifèriques que atenen la po-
blació de zones de menys densitat demogràfica o més difícil accés, després dels ajustaments 
efectuats l’any anterior.  

Es constata una intensificació de l’activitat ambulatòria que, en termes quantitatius, es tradueix en 
un increment del 6,2% respecte de les atencions proporcionades l’any 2009, i es manté la tendèn-
cia observada en les darreres edicions de la Memòria que el CTESC elabora, particularment des-
tacable en relació amb la població infantil i jove. La categoria diagnòstica més freqüent dels CSMIJ 
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és la “reacció d’adaptació” (el 21,8%), i la dels CSMA, els “trastorns d’ansietat dissociatiu i soma-
tomorf” (el 25,9%). 

Pel que fa als hospitals de dia psiquiàtrics i als centres de dia de salut mental predomina 
l’estabilitat dels recursos, llevat dels centres de dia adreçats a persones adultes, que passen de 60 
a 61, i de les places assignades per a 10.000 persones, que s’incrementen el 2% en augmentar de 
1.823 a 1.863 entre els anys 2009 i 2010. La Memòria del CatSalut 2010 no reporta l’activitat 
d’aquestes modalitats no hospitalàries d’atenció a la salut mental. 

TAULA V-10. Activitat en l’atenció en salut mental. Catalunya, 2008-2010 

ATENCIÓ EN SALUT MENTAL 2008 2009 2010 % variació 
2009 - 2010 

Internament 22.439 21.854 20.650 -5,5 
    Altes/contactes hospitals psiquiàtrics 13.954 13.783 14.196 3,0 
    Altes/contactes hospitals generals 8.485 8.071 6.454 -20,0 
Alternatives a l'internament         
Pacients atesos en atenció ambulatòria  199.875 213.582 226.801 6,2 

    Pacients atesos en CSMIJ 41.787 49.089 54.442 10,9 
    Pacients atesos en CSMA 158.088 164.493 172.359 4,8 
Altes hospitals de dia psiquiàtrics 3.461 3.831  - - 
    Altes infantils i juvenils 844 959  -  - 
    Altes d’adults 2.617 2.872  -  - 
Altes centres de dia de salut mental  -  -  -  - 

    Centres infantils i juvenils  -  -  -  -  
    Centres d’adults 1.244 1.279  -  - 

Unitats: nombres absoluts. 
Nota: les dades d’activitat dels anys 2008 i 2009 fan referència a les “altes” hospitalàries i les del 2010 als “contactes”, és a dir,  a les 
vegades que una persona malalta accedeix a un hospital. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de CatSalut (2010). Memòria del CatSalut 2009. Barcelona: Departament de Salut i de 
CTESC (2010). Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2009. Barcelona. 

2.3.5. Atenció a les drogodependències96

L’any 2010 es duen a termes diversos canvis relacionats amb la gestió i provisió dels centres 
d’atenció i seguiment ambulatori a les drogodependències (CAS) en la línia de la integració funci-
onal de les xarxes de drogodependències i de salut mental, i s’obre un nou centre d’atenció ambu-
latòria, CAS Fòrum, ubicat a la Unitat de Psiquiatria del Centre Fòrum, que se suma als 66 que ja 
hi havia el 2009. El nombre de visites individuals als CAS disminueix el 2,5% però creix el de des-
intoxicacions ambulatòries. Entre els pacients que han iniciat tractaments l’any 2010, destaquen 
els que tenen problemes relacionats amb el consum d’alcohol (el 45,8% dels casos), seguits de la 
cocaïna, l’heroïna, el tabac i el cànnabis. 

 

Els registres d’activitat disponibles posen de manifest una tendència creixent del nombre de desin-
toxicacions realitzades en les unitats hospitalàries, que s’incrementen el 5% en relació amb l’any 
anterior. L’alcohol va ser un any més la droga que va generar el nombre més elevat d’altes per 

                                                
96 El Departament de Salut disposa d’una xarxa d’atenció a les drogodependències (XAD) amb 66 centres d’atenció i seguiment (CAS). 
Els CAS són centres d’atenció ambulatòria a les drogodependències que desenvolupen activitats de prevenció, atenció, suport i incor-
poració social a través de diferents modalitats de tractament. La XAD també disposa de centres de reducció de danys, sales de con-
sum supervisat, unitats mòbils i equips de carrer, unitats hospitalàries de desintoxicació (UHD), unitats de patologia dual (UPD) i cen-
tres de crisi, i treballa en col·laboració amb les comunitats terapèutiques i pisos de reinserció gestionats pel Departament de Benestar i 
Família. 
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desintoxicacions hospitalàries, amb el 57,9% dels casos, seguida de la cocaïna, l’heroïna, el càn-
nabis i el tabac. 

TAULA V-11. Activitat en l’atenció a les drogodependències. Catalunya, 2008-2010 

ATENCIÓ A LES DROGODEPENDÈNCIES 2008 2009 2010 % variació 
2009-2010 

Visites individuals CAS 462.846 470.460 458.513 -2,5 
Desintoxicacions ambulatòries 6.580 6.336 6.724 6,1 
Desintoxicacions hospitalàries 1.066 1.078 1.132 5,0 

Unitats: nombres absoluts  
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de CatSalut (2010). Memòria del CatSalut 2009. Barcelona: Departament de Salut, i de 
CTESC (2010). Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2009. Barcelona. 

2.3.6. Donació i trasplantament 
L’any 2011 es realitzen a Catalunya 892 trasplantaments d’òrgans sòlids, és a dir, el 19,4% més 
que l’any anterior, i s’assoleix un nou rècord d’activitat després de la davallada conjuntural del 
2010.97

TAULA V-12. Activitat de donació i trasplantament. Catalunya, 2009-2011 

 El nombre de donants cadàver vàlids també s’incrementa considerablement (el 18,4%) i 
passa de 201 a 238. Aquesta xifra absoluta es tradueix en una de les taxes per milió de població 
(pmp) de donació cadàver més elevades del món (31,6 a Catalunya i 35,5 en el conjunt de l’Estat) 
tot i la tendència decreixent del traumatisme cranioencefàlic (TCE) entre les causes de mort de les 
persones donants com a conseqüència de la millora dels resultats de sinistralitat per accident en 
carretera. 

Les campanyes de sensibilització i altres mesures de conscienciació també incideixen sobre 
l’activitat de donació i trasplantament. De fet, l’any 2011 el percentatge de negatives familiars a la 
donació va recular des del 21,1% de l’any anterior al 15,5%, la segona xifra més baixa de la sèrie 
1998-2011, i per al 2012 un dels objectius de l’Organització Catalana de Trasplantaments 
(OCATT) consisteix a  augmentar el nombre de donants cadàver. 

Com s’ha comentat en edicions anteriors de la Memòria, l’activitat de donació i trasplantament a 
Catalunya se situa al capdavant d’Espanya i el món, però continua existint un desequilibri entre 
l’oferta i la demanda d’òrgans per a trasplantaments. L’any 2011 la llista d’espera global per a 
trasplantament d’òrgans sòlids s’ha reduït el 6,7%, però encara acumula 1.267 pacients. Addicio-
nalment, el nombre de persones en llista d’espera per a trasplantament cardíac s’ha incrementat el 
16,7% i per a trasplantament pulmonar, el 8,8%. 

A diferència d’altres anys, en el moment de realització d’aquesta edició de la Memòria no es dis-
posava de les dades actualitzades sobre trasplantaments de teixits humans. 

DONACIÓ I TRASPLANTAMENT 2009 2010 2011 % variació 
2010 - 2011 

Trasplantaments d'òrgans sòlids 844 747 892 19,4 
Trasplantaments de teixits 10.740 14.103  -  - 
Llistes d'espera 1.283 1.354  -  - 

Unitats: nombres absoluts. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’OCATT (2012). Activitat de donació i trasplantament d’òrgans i teixits a Catalunya, 2011. 
Barcelona: Departament de Salut i de CTESC (2011). Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2010. Barcelona: Generalitat de 
Catalunya. 

                                                
97 Organització Catalana de Trasplantaments (2012). Activitat de donació i trasplantament d’òrgans i teixits a Catalunya, 2011. Barce-
lona: Departament de Salut. Consulta març de 2012. 

http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Minisite/Trasplantament/Actualitat/Activitat_donacio_%20i_%20trasplantament_%20a_%20Catalunya_%202011.pdf�
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2.3.7. Llistes d’espera garantides 
L’any 2011 hi ha setze intervencions quirúrgiques98

L’any 2011, però, el CatSalut treballa en l’elaboració d’un nou model d’accés a les intervencions 
quirúrgiques programades amb l’objectiu de millorar l’accés dels pacients als serveis sanitaris.

 que tenen un temps d’espera màxim garantit 
de sis mesos a la xarxa sanitària pública catalana. Si la intervenció no es pot realitzar en el temps 
compromès en el centre on està programada, el CatSalut ha de proposar un altre centre on es pu-
gui dur a terme en un termini màxim de trenta dies.  

99

En total, el juny del 2011 hi ha 69.624 intervencions quirúrgiques amb temps màxim d’espera ga-
rantit pendents de ser realitzades (sense comptar les vasectomies i la septoplàstia, que es monito-
ren a part).

 
Es tracta d’un model que incrementa la participació de l’àmbit clínic en el seguiment i la gestió de 
la llista d’espera, que pretén fer el procés de priorització més explícit i transparent i que advoca 
per una proactivitat més gran en l’assoliment dels terminis de garantia.  

Les llistes d’espera més nombroses el juny del 2011 per als procediments quirúrgics en garantia 
(Decret 345/2002, de 24 de desembre) correspon a les operacions de cataractes, amb 23.644 
persones malaltes en espera (el 39,8% més que el mes de juny del 2010), seguides a distància 
per les operacions de pròtesi de genoll, amb 5.803 persones (el 25,8% més), les de galindons, 
amb 6.149 persones (el 18,9% més) i les artroscòpies, amb 5.803 persones (el 18,3% més). 

100 Aquest xifra representa un increment del 29,9% respecte el mes de juny de l’any an-
terior i redunda en la tendència a l’alça del 42% constatada en les llistes d’espera d’operacions no 
urgents l’any 2011. Pel que fa al temps mitjà d’espera (4,30 mesos),101

TAULA V-13. Llistes d’espera garantides. Catalunya, 2009-2011 

 s’ha donat una dilació del 
4,6%, que es tradueix en una diferència temporal de 6 dies més, aproximadament. 

Quant a les proves diagnòstiques, el decret que havia d’establir els terminis màxims d’accés a de-
terminades proves continua en frase de tramitació al 2011, però el CatSalut en feia el monitoratge. 
La llista d’espera global, el juny del 2011, de les proves sol·licitades per primera vegada és de 
135.648 persones, és a dir, el 6% menys que el juny del 2010, i el temps mitjà d’espera és de 44 
dies, quatre menys que dotze mesos abans. 

LLISTES D'ESPERA Des. 2009 Juny 2010 Juny 2011 
% variació 
juny 2010 - 
juny 2011 

Intervencions quirúrgiques 50.705 53.610 69.624 29,9 
Proves diagnòstiques 122.891 144.317 135.648 -6,0 

Unitats: nombres absoluts. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades publicades a la “Consulta interactiva de la llista d’espera d’operació quirúrgica i temps mitjà 
d’espera per regions sanitàries” i a la “Consulta interactiva de la llista d’espera de proves diagnòstiques per regions sanitàries” del Cat-
Salut i de CTESC (2011). Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2010. Barcelona: Generalitat de Catalunya. 

Tal com s’assenyala a l’edició anterior de la Memòria (MSEL 2010), els temps d’espera no es dis-
tribueixen equitativament per les regions sanitàries de Catalunya. Així, pel que fa a les proves di-
                                                
98 Aquestes intervencions són l’alliberament del canal carpià (nervi del canell), l’amigdalectomia, l’artroscòpia, les cataractes, la circum-
cisió, la colecistectomia (extirpació de la vesícula biliar), el hàl·lux valg (galindó), l’herniorràfia femoral (intervenció d’hèrnia inguinal), la 
histerectomia (extirpació de l’úter), la prostatectomia (extirpació de la pròstata), la pròtesi de genoll, la pròtesi de maluc, el quist piloni-
dal (quist del sacre), les varices, les vasectomies i la septoplàstia. 
99 CatSalut (2011). Accessibilitat dels pacients als serveis sanitaris: nou model d’accés a les intervencions quirúrgiques programades, 3 
d’octubre de 2011. Barcelona: Departament de Salut. Consulta març de 2012. 
100 Per a més informació vegeu la Consulta interactiva de la llista d’espera d’operació quirúrgica i temps mitjà d’espera per regions sani-
tàries. Consulta març de 2012. 
101 CatSalut (2011). Accessibilitat dels pacients als serveis sanitaris: nou model d’accés a les intervencions quirúrgiques programades, 
3 d’octubre de 2011. Barcelona: Departament de Salut. Consulta març de 2012. 

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2011/10/05/11/12/90d6413c-8d1b-4e2c-ab45-8cbd834fabe3.pdf�
http://www10.gencat.cat/catsalut/cat/servcat_espera_reg.htm�
http://www10.gencat.cat/catsalut/cat/servcat_espera_reg.htm�
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2011/10/05/11/12/90d6413c-8d1b-4e2c-ab45-8cbd834fabe3.pdf�
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agnòstiques, la forquilla temporal va dels 13 dies de l’Alt Pirineu i Aran als 61 dies de Lleida o els 
51 de la Catalunya Central. 

2.4. Despesa sanitària  

2.4.1. Despesa sanitària pública de la Generalitat de Catalu-
nya 

El pressupost de l’Agrupació Salut de l’any 2011 és de 9.865,8 milions d’euros, el 3,1% menys que 
l’any 2010 i redueix 0,6 punts percentuals la seva participació en el pressupost total de la Genera-
litat fins a situar-se en el 25,1%, la participació més baixa del període analitzat. El pressupost de 
Salut també s’ha reduït com a percentatge del PIB (del 4,9% al 4,5%) i en termes per càpita (de 
1.355 euros per persona a 1.309 euros). 

TAULA V-14. Pressupost de despeses de salut i del total del sector públic de la Generalitat de Cata-
lunya per als anys 2007-2011 

  2007 2008 2009 2010 2011 
Variació  

2010-2011 

Agrupació Salut 8.831,9 9.357,5 9.721,0 10.177,0 9.865,8 -3,1 
Total sector públic 32.218,6 34.750,0 36.985,1 39.699,3 39.354,0 -0,9 
Salut  / sector públic 27,4 26,9 26,3 25,6 25,1 -0,6 
Salut / PIB 4,2 4,3 4,7 4,9 4,5 -0,3 
Salut per càpita (euros) 1.225 1.271 1.300 1.355 1.309 -3,4 
Unitats: despeses consolidades en milions d’euros, salut per càpita en euros i la resta en percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya i Idescat. 

El seguiment de l’execució de despeses de l’Agrupació Salut mostra una trajectòria diferent de la 
que es presenta en la taula anterior, que recull l’evolució de les despeses a nivell pressupostari. 
Per als anys considerats, s’observa que les obligacions reconegudes en salut tenen un import mà-
xim l’any 2009 (12.022,9 milions d’euros), amb una desviació sobre les despeses pressupostades 
del 23,7%, que s’explica per la regularització de concerts i de despesa farmacèutica. Per a l’any 
2010 es constata un esforç de contenció de les despeses, ja que les obligacions reconegudes 
(9.532,2 milions d’euros) són inferiors a les de l’any anterior i a les del pressupost inicial. Final-
ment, les obligacions reconegudes per a l’any 2011 se situen en un import (9.810,9 milions 
d’euros) lleugerament inferior al del pressupost inicial, però superior al de les obligacions recone-
gudes de l’any 2010. Aquest darrer fet es produeix a causa de la regularització de la despesa far-
macèutica. 

En la taula de la pàgina següent es presenta el pressupost de l’Agrupació Salut per articles i sub-
sectors. El total consolidat mostra que la partida amb més recursos és la de despeses corrents de 
béns i serveis que, amb 4.628,9 milions d’euros, representa el 46,9% del total. En aquesta partida 
s’hi inclouen els serveis sanitaris que el CatSalut compra per a la col·lectivitat a través dels con-
certs. La segona partida en valor és la de remuneracions del personal que, amb un pressupost de 
3.486,3 milions d’euros, representa el 35,3% del total. Les assignacions principals d’’aquest article 
pressupostari corresponen a l’ICS i a la resta de sectors. Segueixen en ordre d’importància les 
transferències corrents que, amb 1.412,9 milions d’euros, representen el 14,3% del pressupost. A 
nivell consolidat, aquest import correspon a les prestacions farmacèutiques. Amb el pressupost 
corresponent a les despeses financeres (34,6 milions d’euros), aquestes partides sumen el total 
de les despeses per operacions corrents de l’Agrupació Salut que, amb 9.562,7 milions d’euros, 
representen el 96,9% del pressupost total. La resta del pressupost està explicat per les operacions 
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de capital que, amb 255,4 milions d’euros, representen el 2,6% del pressupost total, i per les ope-
racions financeres, que representen el 0,5% de les despeses totals. 

En el gràfic de les taxes de creixement dels articles pressupostaris de l’Agrupació Salut per a l’any 
2011 respecte de l’any 2010 s’aprecia que la reducció global del pressupost del 3,1% és el resultat 
d’una disminució que afecta tant les operacions corrents (-2,1%) com les operacions de capital (-
32,5%). Pel que fa a les operacions corrents, les partides que redueixen els seus recursos són les 
remuneracions de personal (-3,0%) i les transferències corrents (-13,1%); pel que fa a les operaci-
ons de capital, tan les inversions reals (-35,3%) com les transferències de capital (-12,1%) es ve-
uen afectades negativament. En canvi, les operacions financeres augmenten la seva dotació amb 
una taxa del 80,8% a causa principalment de la variació de passius financers (96,9%). 
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TAULA V-15. Resum del pressupost de despeses per articles i subsectors de l’Agrupació Salut per al 2011 

  
Total consolidat Despeses  

consolidables Generalitat CatSalut ICS Resta de  
subsectors1 Import % 

Total (no financeres+financeres) 9.865.757 100,0 13.891.557 9.127.908 8.931.644 2.771.845 2.925.918 

I. Remuneracions del personal 3.486.285 35,3 0 40.812 25.938 1.904.954 1.514.581 

II. Despeses corrents de béns i serveis 4.628.878 46,9 2.064.217 19.981 4.586.410 853.723 1.232.981 

III. Despeses financeres 34.621 0,4 0 0 0 0 34.621 

IV. Transferències corrents 1.412.954 14,3 11.461.271 8.805.185 4.058.273 168 10.598 

Operacions corrents (I+II+III+IV) 9.562.737 96,9 13.525.487 8.865.978 8.670.620 2.758.845 2.792.781 

VI. Inversions reals 217.056 2,2 21.667 596 135.086 13.000 90.041 

VII. Transferències de capital 38.308 0,4 209.627 191.697 56.238 0 0 

Operacions de capital (VI+VII) 255.364 2,6 231.295 192.293 191.324 13.000 90.041 

Operacions no financeres corrents+capital) 9.818.102 99,5 13.756.782 9.058.271 8.861.945 2.771.845 2.882.822 

VIII. Variació d'actius financers 4.729 0,0 134.623 69.637 69.699 0 16 

IX. Variació de passius financers 42.927 0,4 153 0 0 0 43.080 

Operacions financeres (VIII+IX) 47.656 0,5 134.776 69.637 69.699 0 43.096 
Unitats: imports en milers d’euros. 
(1) Inclou entitats autònomes administratives, entitats de dret públic, societats mercantils i consorcis. 
Font: Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2011. 
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GRÀFIC V-11. Taxes de creixement dels articles pressupostaris de l’Agrupació Salut per a l’any 2011 
respecte de l’any 2010 

 

Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2010 i 2011. 

 

Els pròxims dos gràfics analitzen de forma separada el pressupost del Servei Català de la Salut. El 
primer representa la classificació econòmica del pressupost mentre que el segon representa la 
classificació funcional. En el primer s’observa que les partides de més valor econòmic són la com-
pra de béns i serveis (els concerts, principalment), que representa el 46,9% del pressupost total, el 
contracte programa amb l’ICS, que representa el 30,2% del total, i les prestacions farmacèutiques, 
que representen el 14,4% del pressupost total. En termes relatius i amb relació a l’any 2010, les 
partides que més perden són les de farmàcia (1,1 punts percentuals) i les despeses i aportacions 
de capital (0,7 punts percentuals), mentre que les que més augmenten són la medicació hospitalà-
ria amb dispensació ambulatòria (1,2 punts percentuals) i el contracte programa amb l’ICS (1 punt 
percentual). En termes absoluts, les partides que més perden són la compra de béns i serveis 
(328,2 milions d’euros) i les prestacions farmacèutiques (194,7 milions d’euros) mentre que l’única 
que guanya és la medicació hospitalària (86 milions d’euros). 

La classificació funcional del pressupost del CatSalut mostra que l’atenció especialitzada és la par-
tida amb més valor econòmic i representa el 56,3% del total, seguida de l’atenció primària, que re-
presenta el 17,6% del total, i de les prestacions farmacèutiques, que representen el 14,4% del 
pressupost total. En termes relatius i amb relació a l’any 2010, les funcions que més perden són 
les prestacions farmacèutiques (1,1 punts percentuals) i l’atenció primària (0,9 punts percentuals), 
mentre que la que més guanya és la medicació hospitalària amb dispensació ambulatòria (1,7 
punts percentuals). En termes absoluts, la funció que més perd és l’atenció especialitzada (316,3 
milions d’euros), mentre que la que més guanya és la medicació hospitalària (121,7 milions 
d’euros). 
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GRÀFIC V-12. Classificació econòmica del pressupost del CatSalut 2011 

 

Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir del Pressupost de Salut per a l’any 2011 del Departament de Salut. 

 

GRÀFIC V-13. Classificació funcional del pressupost del CatSalut 2011 

 

Unitats: percentatges. 
Nota: La medicació hospitalària amb dispensació ambulatòria en aquest gràfic representa una part més important del pressupost que 
en el gràfic anterior perquè inclou la despesa per aquest concepte que és pròpia de l’ICS. 
Font: Pressupost de salut per a l’any 2011 del Departament de Salut. 

El pressupost sanitari per grups de malalties, que recull a l’entorn del 80% del pressupost de 
l’Agrupació Salut, revela pocs canvis en el període 2007-2010. Les malalties que ocupen les posi-
cions capdavanteres són les relatives a l’aparell circulatori, les neoplàsies, els trastorns mentals i 
el sistema nerviós, cadascuna de les quals representa més d’un 10% del pressupost sanitari per 
grups de malalties. Les que més han crescut en termes absoluts són les lesions i emmetzinaments 
(35,5 milions d’euros), les neoplàsies (34,2 milions d’euros) i les malalties del sistema nerviós 
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(33,9 milions d’euros). També s’ha de dir que cap de les partides analitzades ha reduït el seu 
pressupost. 

TAULA V-16. Pressupost sanitari públic per grups de malalties. Catalunya, 2007-2010 

  2007 2008 2009 2010 

Total  7.148.890 100,0 7.520.924 100,0 7.656.135 100,0 7.930.248 100,0 

Aparell circulatori 1.133.938 15,9 1.132.965 15,1 1.141.760 14,9 1.151.108 14,5 

Neoplàsies 764.893 10,7 762.036 10,1 814.007 10,6 848.203 10,7 

Trastorns mentals 773.171 10,8 769.222 10,2 730.682 9,5 746.588 9,4 

Sistema nerviós 495.789 6,9 651.258 8,7 706.873 9,2 740.822 9,3 

Aparell respiratori 680.172 9,5 695.521 9,2 675.082 8,8 703.056 8,9 

Lesions i emmetzinaments 612.220 8,6 612.279 8,1 612.042 8,0 647.542 8,2 

Aparell digestiu 352.314 4,9 538.717 7,2 535.938 7,0 560.095 7,1 

Aparell genitourinari 504.197 7,1 515.494 6,9 509.275 6,7 534.461 6,7 

Aparell osteomuscular 397.323 5,6 421.732 5,6 428.960 5,6 446.650 5,6 

Endocrines 346.621 4,8 345.548 4,6 368.977 4,8 389.012 4,9 

Altres 1.088.252 15,2 1.076.152 14,3 1.132.539 14,8 1.162.711 14,7 
Unitats: milers d’euros i percentatges. 
Font: Pressupost de Salut, 2006-2010. Elaboració: Gabinet Tècnic. Direcció General de Planificació i Avaluació. Departament de Salut. 

Les pròximes dues taules tracten de despesa i envasos farmacèutics. Pel que fa als indicadors de 
consum i despesa farmacèutica s’observa un lleuger augment del nombre de receptes per habi-
tant, de 19,8 a 20,3, al mateix temps que disminueix l’import líquid per recepta, de 13,1 a 11,9 eu-
ros, i per habitant, de 259 a 242,2 euros. El percentatge d’aportació dels usuaris sobre el preu de 
venda al públic s’ha pogut mantenir en els nivells de l’any 2010 (5,1%) perquè el preu de venda al 
públic per habitant ha baixat de 273,3 a 255,1 euros. 

TAULA V-17. Principals indicadors de consum i despesa farmacèutica. Catalunya, 2006-2010 

  2007 2008 2009 2010 2011 Variació  
2010-2011 

Receptes per habitant 18,6 19,1 19,4 19,8 20,3 0,5 

Import líquid1 per recepta (euros) 13,3 13,4 13,3 13,1 11,9 -8,9 

Import líquid per habitant (euros) 247,2 256,1 258,3 259,0 242,2 -6,5 

% Receptes de pensionistes / total de receptes 71,7 72,6 72,1 73,0 73,3 0,4 

% Import líquid de pensionista / total import líquid 78,5 79,1 79,0 79,2 79,1 -0,1 

PVP per habitant (euros) 261,8 270,7 273,2 273,2 255,1 -6,6 

% d'aportació dels usuaris sobre el PVP 5,6 5,4 5,4 5,2 5,1 -0,1 
Unitats: nombre de receptes, euros i percentatges. 
(1) Import líquid: preu de venda al públic (PVP) menys l'aportació de l'usuari. 
Font: Gerència d'Atenció Farmacèutica i Prestacions Complementàries. CatSalut. 

La distribució dels envasos per grups de la classificació ATC mostra pocs canvis en el període 
2007-2011 analitzat. Les primeres posicions de la taula corresponen al sistema cardiovascular, al 
sistema nerviós i al tracte alimentari i metabolisme; els envasos d’aquests grups representen més 
del 60% dels envasos totals.  



CAPÍTOL V 

51 

TAULA V-18. Distribució dels envasos farmacèutics per grups de la classificació ATC (anatòmica – 
terapèutica - química). Catalunya 2007-2011 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Sistema cardiovascular 23,2 23,6 23,4 23,8 24,1 

Sistema nerviós 23,0 22,9 22,9 23,1 23,4 

Tracte alimentari i metabolisme 14,8 15,2 15,3 15,8 16,0 

Sistema musculoesquelètic 9,6 9,4 9,4 9,0 8,5 

Sistema respiratori 7,7 7,3 7,5 7,0 6,7 

Sang i òrgans hematopoiètics 5,7 5,8 5,8 5,9 5,9 

Òrgans dels sentits 4,3 4,3 4,4 4,5 4,6 

Antiinfecciosos per a ús sistèmic 4,2 4,0 3,9 3,6 3,5 

Sistema genitourinari i hormones sexuals 2,7 2,6 2,6 2,6 2,6 

Dermatològics 2,4 2,3 2,3 2,2 2,1 

Preparats hormonals sistèmics, excloent hor-
mones sexuals i insulines 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 

Agents antineoplàsics i immunomoduladors 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 

Productes antiparasitaris, insecticides i re-
pel·lents 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Diversos 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Unitats: percentatges. 
Font: Gerència d'Atenció Farmacèutica i Prestacions Complementàries. CatSalut. 

2.4.2. Despesa sanitària privada i despesa sanitària total 
A Catalunya la despesa privada en salut augmenta entre els anys 2009 i 2010 i se situa en 
3.028,5 milions d’euros. Representa el 29,3% de la despesa pública pressupostada en salut, una 
participació lleugerament inferior a la de l’any 2010, i el 3,42% de la despesa privada total, lleuge-
rament superior a la participació de l’any anterior. A Espanya, la despesa privada en salut dismi-
nueix en tots els indicadors analitzats, tot i que el percentatge de la despesa privada en salut so-
bre el total de la despesa privada és pràcticament igual al de l’any 2010. 

Es constata una importància de la despesa privada en salut lleugerament superior a Catalunya 
que a Espanya, ateses les participacions lleugerament més elevades a Catalunya de la despesa 
privada en salut sobre la despesa pública en salut i sobre la despesa privada total. 
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TAULA V-19. Despesa sanitària de les famílies. Catalunya i Espanya, 2007-2010 

Catalunya 2007 2008 2009 2010 

Despesa privada en salut 2.933,0 2.843,0 2.942,7 3.028,5 
% respecte de la despesa pública pressupostada en 
salut (comunitats autònomes i corporacions locals) 32,3 29,7 29,7 29,3 

% respecte del total de la despesa privada 3,20 2,99 3,17 3,42 
Espanya 2007 2008 2009 2010 

Despesa privada en salut 15.525,4 17.118,1 16.609,8 16.211,2 
% respecte de la despesa pública pressupostada en 
salut (comunitats autònomes i corporacions locals) 28,9 30,0 28,0 27,0 

% respecte del total de la despesa privada 2,98 3,20 3,20 3,17 
Unitats: milions d’euros i percentatge. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de pressupostos familiar de l’INE i del Ministeri d’Economia. 

Per la seva banda, el Servei Català de Salut dóna dades de la despesa sanitària privada superiors 
a les que provenen de l’Enquesta de pressupostos familiars, que són les que s’han comentat en 
els paràgrafs anteriors. La darrera dada publicada pel CatSalut és per a l’any 2009 i xifra la des-
pesa sanitària privada en 5.094,4 milions d’euros. La font del CatSalut per a la despesa privada en 
salut és la Comptabilitat regional d’Espanya. 

A partir de les dades del Servei Català de la Salut, es pot apreciar que per a l’any 2009 la despesa 
sanitària total representa el 7,6% del PIB, que és la suma del pes de la despesa sanitària pública 
sobre el PIB, del 5,1%, i de la despesa sanitària privada, del 2,5%. Es constata que aquestes par-
ticipacions han tingut una evolució positiva en el període 2007-2009. 

TAULA V-20. Despesa sanitària total a Catalunya per organismes, 2007-2009 

  

2007 2008 2009 

Import Distribució Import Distribució Import Distribució 

Despesa sanitària total  14.475,2             100,0     15.274,4             100,0     15.691,6             100,0    

Percentatge sobre el PIB             6,9     -              7,1     -              7,6     -  

Generalitat de Catalunya     8.831,9               61,0        9.357,5               61,3        9.721,0               62,0    

Corporacions locals        236,2                  1,6           191,4                  1,3           197,3                  1,3    

Mutualitats públiques        447,5                  3,1           469,3                  3,1           428,8                  2,7    

Administració de l'Estat        189,9                  1,3           181,5                  1,2           250,1                  1,6    

Despesa sanitària pública     9.705,5               67,0     10.199,7               66,8     10.597,2               67,5    

Percentatge sobre el PIB             4,6     -              4,7     -              5,1     -  

Assegurances  
lligades a la salut     1.155,4                  8,0        1.235,6                  8,1        1.283,0                  8,2    

Despesa privada en salut 
de les famílies     3.614,3               25,0        3.839,1               25,1        3.811,4               24,3    

Despesa sanitària privada     4.769,7               33,0        5.074,7               33,2        5.094,4               32,5    

Percentatge sobre el PIB             2,3     -              2,4     -              2,5     -  
Unitats: milions d’euros i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir del Servei Català de la Salut i de l’Idescat. 

El Servei Català de la Salut també publica a la seva pàgina web la despesa total, pública i privada, 
en salut sobre el PIB i en dòlars dels EUA en paritat de poder de compra per als anys 2007-2009 
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de Catalunya, Espanya, la UE-15 i l’OCDE. Es comprova que les dades de despesa sanitària de 
Catalunya sobre el PIB són superiors a les que s’han donat en aquest apartat, però l’interès 
d’aquestes dades no rau tant en el seu valor en un moment del temps com en la seva evolució i la 
comparació entre les diferents zones representades. 

Pel que fa a l’evolució de les dades, es comprova que aquesta evolució és positiva per a totes les 
variables i per a tots els territoris. Tan sols hi ha evolució negativa en el percentatge de la despesa 
privada en salut de la UE-15 de l’any 2007 al 2008 i en la despesa privada en salut per càpita 
d’Espanya de l’any 2008 al 2009. 

En relació amb la situació de Catalunya respecte dels altres territoris s’observa el següent: 

La despesa total en salut sobre el PIB és inferior a qualsevol dels altres territoris i això ve 
provocat per una participació menor de la despesa pública, atès que la despesa privada en 
salut es mostra superior (a excepció de la UE-15, on és igual). 
 

• La despesa en salut per càpita presenta els mateixos resultats que l’indicador anteri-
or a excepció de la despesa total per càpita de l’any 2009 respecte d’Espanya, que 
és superior en el cas català, i a excepció de la despesa privada per càpita respecte 
de l’OCDE, que és superior en el cas català en tot el període considerat. 

Per tant, Catalunya es mostra com una comunitat on el pes de la sanitat privada és significatiu, no 
només a Espanya sinó en relació amb el conjunt de la UE-15 i l’OCDE. Això permet dir que Cata-
lunya, amb els patrons de sanitat privada d’altres territoris, segurament tindria una pressió encara 
superior sobre la despesa pública en salut. 

TAULA V-21. Despesa total, pública i privada en salut sobre el PIB i en US$. Comparació internaci-
onal 2007-2009 

  

Despesa en salut 

Sobre el PIB Per càpita en US$ paritat poder de compra 

Despesa total 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

Catalunya 7,9 8,3 9,0 2.718 2.859 3.172 
Espanya 8,5 9,0 9,5 2.735 2.971 3.068 
UE-15 9,2 9,5 10,4 3.376 3.593 3.762 
OCDE 8,7 9,0 9,8 2.867 3.070 3.255 

Despesa pública 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

Catalunya 5,3 5,6 6,2 1.817 1.928 2.172 
Espanya 6,1 6,5 7,0 1.955 2.157 2.259 
UE-15 6,9 7,3 8,1 2.608 2.786 2.932 
OCDE 6,1 6,3 7,0 2.063 2.224 2.352 

Despesa privada 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

Catalunya 2,6 2,7 2,8 901 931 1.000 
Espanya 2,4 2,5 2,5 780 814 809 
UE-15 2,3 2,2 2,3 768 807 830 
OCDE 2,6 2,7 2,8 804 846 903 

Unitats: percentatges i dòlars. 
Font: Servei Català de la Salut.. 
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3. Educació  

3.1. Context 
El sentit i la mesura de les transformacions que està experimentant el sistema educatiu català s’ha 
d’entendre en un context global més general, singularitzat per dos processos paral·lels, però no 
necessàriament connectats. D’una banda, la internacionalització progressiva de l’espai educatiu a 
escala europea i mundial, en la línia d’avançar conjuntament cap a posicionaments cada vegada 
més comuns quant a la concepció, la provisió i els outputs dels sistemes educatius. De l’altra, la 
crisi econòmica i financera mundial i, sobretot, l’impacte que genera en les decisions dels governs 
en l’àmbit socioeconòmic i educatiu. 

A nivell mundial, l’OCDE constata l’existència de processos de transformació dels sistemes educa-
tius i les funcions desenvolupades pels actors socials implicats en aquest àmbit (famílies, adminis-
tracions públiques i empreses, entre d’altres), així com una revalorització progressiva de 
l’educació derivada dels beneficis relatius que aporta als individus i les famílies i de les conse-
qüències de la crisi econòmica i financera sobre el mercat de treball (i.e. atur creixent). 

L’informe Education at a Glance 2011102

Finalment, pel que fa a la despesa en educació, l’OCDE reporta un increment de la despesa de les 
institucions educatives per estudiant a l’ensenyament primari, secundari i postsecundari no univer-
sitari entre els anys 2000 i 2008; contràriament, l’educació superior presenta una evolució més ir-
regular donades les dificultats per incrementar la despesa per estudiant a un ritme equivalent al 
del creixement del nombre d’efectius en aquest nivell educatiu (cosa que no succeeix a Espanya, 
on s’incrementa la despesa per estudiant com a conseqüència, en part, de la reducció en el nom-
bre de matriculacions a l’educació superior al llarg d’aquest període temporal). 

 posa de manifest aquests i altres corrents generals de 
canvi amb exemples ben concrets sobre l’evolució que experimenten a) el nivell educatiu de la po-
blació i el nombre de persones que estudien, b) el reconeixement dels beneficis econòmics i soci-
als de l’educació, i c) la despesa pública i privada en educació. 

En relació amb el nivell educatiu de la població, l’OCDE constata, entre els anys 1995 i 2008, un 
increment important de persones que tenen com a mínim estudis secundaris superiors (particu-
larment a Espanya, Xile, Corea, Grècia, Itàlia, Irlanda i Portugal); una millora generalitzada en 
l’accés als estudis universitaris (que en el cas de països com Espanya i Hongria es veu lleugera-
ment descompensada pel foment de la formació professional); la reproducció de la divisió de 
l’alumnat en branques del coneixement en funció del gènere (fins i tot a països que, com Espanya, 
Dinamarca, Eslovènia, Estònia, Islàndia, Polònia i la República Eslovaca, registren una presència 
més important de les dones a les enginyeries, la fabricació i la construcció); i l’allargament pro-
gressiu del temps d’escolarització en coincidència amb la crisi econòmica i financera actual. 

En el terreny del reconeixement dels beneficis econòmics i socials de l’educació, l’OCDE confirma 
que els guanys econòmics relatius de les persones amb estudis superiors s’han incrementat al 
llarg dels últims deu anys (i a països com Espanya les dones obtenen millors retorns financers que 
els homes); que les persones amb estudis superiors milloren les perspectives d’estar ocupades, 
malgrat la reducció de les diferències relatives al llarg de la última dècada; que el retorn públic net 
de les persones amb estudis superiors (via ingressos tributaris addicionals) supera tres vegades 
les inversions públiques fetes en aquest nivell educatiu; i que el cost de contractació de persones 
amb estudis superiors es redueix fins i tot en aquells països en què, com Espanya i Nova Zelanda, 
la contractació de persones no graduades continua sent comparativament cara, d’acord amb les 
dades del 2008. 

                                                
102 OCDE (2011). Education at a glance 2011: OECD indicators. OECD Publishing. Consulta maig de 2012. 

http://www.oecd.org/dataoecd/61/2/48631582.pdf�
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D’altra banda, també es produeix un increment generalitzat del percentatge del PIB destinat a 
educació, que varia segons el nivell educatiu (a Espanya, Islàndia i Israel, per exemple, 
l’increment més rellevant es produeix a l’educació infantil). Quant a la despesa privada en educa-
ció, es constata que el seu pes relatiu ha esdevingut progressivament més important al llarg del 
període 2000-2008. En aquest sentit, l’informe Education at a glance 2011 planteja la importància 
d’analitzar els canvis en la distribució públicoprivada del finançament educatiu per tal de determi-
nar si afecta negativament l’accés a l’ensenyament. 

A nivell europeu, l’Estratègia Europa 2020, adoptada pel Consell Europeu de 17 de juny de 2010 i 
resumida en el lema “creixement intel·ligent, creixement sostenible i creixement integrador”103

L’Agenda per a les noves habilitats per a les noves ocupacions

 ob-
serva amb interès la formació de les persones i, conseqüentment, situa la millora del nivell educa-
tiu entre els cinc objectius de la UE per a l’any 2020. La consecució d’aquesta millora se centra en 
els resultats i, en aquest sentit, s’estableix la reducció de l’abandonament escolar del 15% actual 
al 10%, així com l’augment del percentatge de persones de 30 a 40 anys amb estudis superiors o 
equivalents del 31% actual a, com a mínim, el 40% al final del període. 

104

La Comissió Europea constata la relació positiva que s’estableix entre el nivell formatiu de les per-
sones i la seva inserció laboral i, paral·lelament adverteix que, si bé en els darrers anys s’ha avan-
çat positivament en aquest sentit, encara queden marges de millora considerables.

 i el marc estratègic Educació i 
formació professional 2020 proporcionen als governs europeus un conjunt de línies d’acció i 
d’objectius comuns per tal de desenvolupar, amb la implicació de tots els actors (administracions i 
poders públics, agents socials, empreses i famílies), la millora de la qualificació i l’ocupabilitat de 
les persones.  

105

TAULA V-22. Evolució dels principals objectius en l’àmbit de l’educació i la formació professional. 
OCDE, Unió Europea, Espanya i Catalunya, 2006-2011 

 Catalunya, i 
la resta de l’Estat, participen en aquests processos de transformació través dels seus sistemes 
educatius, tal com s’observa a la taula següent. 

Estratègia Eu-
ropa 2020 

El percentatge d'abandonament escolar prematur1 hauria de ser inferior al 10% 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

UE 15,5 15,1 14,9 14,4 14,1  - 

Espanya 30,5 31,0 31,9 31,2 28,4  - 

Catalunya  28,6 31,6 33,2 31,9 29,0 26,0 

El percentatge de la població de 30 a 34 anys amb estudis superiors hauria de ser del 40% 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

UE 28,9 30,0 31,1 32,3 -  - 

Espanya 38,1 39,5 39,8 39,4 40,6  - 

Catalunya  37,4 38,3 41,0 39,9 41,3 41,3 

Marc estratè-
gic ET 2020 

El 15% dels adults (25-64 anys) hauria de participar en l'aprenentatge permanent 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

UE 9,7 9,5 9,4 9,3 (p) 9,1  - 

Espanya 10,4 10,4 10,4 10,4 10,8  - 

                                                
103 COM (2010), de 03.03.2010. Consulta abril de 2012. 
104 Comissió Europea (2010). New skills for new jobs: a report by the Expert Group on New Skills for New Jobs prepared for the Euro-
pean Commission. Consulta maig de 2012. 
105 Comissió Europea (2010). Progress towards the common european objectives in education and training: indicators and benchmarks 
2010/2011. Consulta maig de 2012. 

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/documents/pdf/20100303_1_es.pdf�
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&eventsId=232&furtherEvents=yes&langId=es�
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&eventsId=232&furtherEvents=yes&langId=es�
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/report10/report_en.pdf�
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/report10/report_en.pdf�
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Catalunya  9,7 9,1 8,9 9,9 10,0 9,3 

Com a màxim, el 15% dels joves de menys de 15 anys hauria de tenir un baix rendiment 

  2003 2006 2009 

Comprensió lectora       

OCDE 19,0 20,1 19,0 

Espanya 21,0 25,7 20,0 

Catalunya  19,2 21,2 13,0 

Matemàtiques       

OCDE 21,0 25,0 22,0 

Espanya 23,0 21,0 23,7 

Catalunya  19,4 21,0 19,0 

Ciències       

OCDE - 16,0 18,0 

Espanya - 20,0 18,2 

Catalunya  - 18,6 16,0 

Com a mínim, el 95% dels nens entre 4 anys i l'edat d'escolarització obligatòria han de parti-
cipar en educació infantil 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

UE 86,9 88,9 90,1 90,1 -  - 

Espanya 97,1 98,4 98,7 99,4 -  _ 

Catalunya  96,4 96,5 99,5 100,0 100,0 100,0 
Unitats: percentatges. 
(1) S’entén per abandonament prematur la situació de la població de 18 a 24 anys que té com a màxim l’educació secundària obligatò-
ria i que no continua estudiant. 
(2) El Departament d’Ensenyament considera que les taxes d’escolarització a partir dels 3 anys són del 100%, atès que l’escolarització 
a aquesta edat és una pràctica universal en el sistema educatiu català. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Eurostat, Ministeri d’Educació, Cultura i Esports, Institut d’Avaluació, Departament d’Ensenyament, 
Idescat i Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu. 
 

Es pot destacar que, un any més, Catalunya assoleix els objectius establerts en l’àmbit de 
l’educació infantil i superior però que, contràriament, roman a una distància considerable 
d’aconseguir els de l’educació secundària, tot i la tendència positiva dels tres darrers cursos esco-
lars. En aquest sentit, resulta interessant fixar-se en l’evolució positiva que experimenta a Catalu-
nya l’indicador referent a l’abandonament escolar prematur: ha passat del 33% l’any 2008 al 26% 
actual, el valor més baix des del tombant de segle. De la mateixa manera, s’observa un empitjo-
rament de l’objectiu 2020 en l’àmbit de l’aprenentatge permanent, molt probablement relacionat 
amb els efectes de la crisi financera i econòmica sobre el mercat de treball. 

També sobresurt, en sentit positiu, la millora dels resultats obtinguts per l’alumnat de Catalunya a 
la darrera avaluació PISA (2009) de l’OCDE. L’evolució dels resultats es comenta a la Memòria 
socioeconòmica i laboral de Catalunya 2010,106

                                                
106 CTESC (2011). 

 però es pot subratllar que, si bé és veritat que 
s’avança en termes d’equitat, no succeeix el mateix en termes d’excel·lència. Alhora, el 2009 Ca-
talunya assoleix l’objectiu europeu previst per al 2020 en l’àmbit de la competència lectora, però 
no així en el de matemàtiques ni en el de ciències, malgrat posicionar-se per sobre de la mitjana 
d’Espanya i l’OCDE. 

Condicions de vida. Dins Memòria socioeconómica i laboral de Catalunya 2010. Barcelona: Generalitat de Catalun-
ya. Consulta maig de 2012. 

http://www.ctesc.cat/memoria2010/m2010_cap_v.pdf�
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La consecució a Catalunya dels objectius educatius de l’Estratègia Europa 2020 es poden veuen 
si més no condicionats pel context actual de crisi econòmica i financera mundial i per la concreció 
dels seus impactes en el conjunt de l’Estat. El programa Educació de la Generalitat de Catalunya 
de l’any 2011 pressuposta 5.837 milions d’euros de despesa, un 7,5% menys que l’any 2010, fet 
que comporta que sigui el primer pressupost que preveu una reducció de la despesa des de l’inici 
de la crisi. L’any 2011, el Govern de la Generalitat comença a impulsar l’adopció d’un conjunt de 
mesures amb la finalitat d’adaptar, el curs 2011-2012, el funcionament del sistema educatiu català 
a les possibilitats i restriccions pressupostàries. Entre aquestes mesures, les més destacables 
són: 

• La paralització del pla de digitalització de l’aula (EduCat 1x1), que consistia en dotar cada 
d’alumne d’un ordinador portàtil. 

• L’eliminació de la sisena hora lectiva a primària a la majoria dels centres públics on s’havia im-
plementat, i la reordenació de les plantilles docents. 

• La restricció de la substitució de les baixes del personal laboral de les escoles bressol, 
l’educació especial, el personal tècnic de l’educació infantil i el professorat de religió i del per-
sonal docent. 

• La reducció de la partida del pressupost destinada a les universitats públiques catalanes a tra-
vés de la retallada de la despesa corrent i les inversions. 

• L’increment de les taxes universitàries corresponents als estudis de grau i de màster i a la re-
petició d’assignatures. 

• La reducció de l’oferta de màsters el 30% en dos cursos acadèmics (2011-2012 i 2012-2013) a 
través de la desaparició, la fusió o el compartiment de cursos entre universitats. 

3.2. Ensenyaments de règim general 
Alumnat i professorat 

El curs 2010-2011 el nombre d’alumnes dels ensenyaments de règim general creix a un ritme su-
perior al del nombre de professorat (2,2% vs. 1,3%) tal com havia succeït, per primera vegada, el 
curs escolar anterior (2,4% i 0,8%). Aquestes dades confirmen una tendència de contenció anun-
ciada en l’àmbit educatiu, atès que, fins fa poc, l’increment en la dotació de professorat en els cur-
sos 2007-2008 i 2008-2009 havia estat superior a l’increment registrat en el nombre d’alumnes 
(5,1% vs. 3,6% i 3,4% vs. 3,2%, respectivament). 

D’altra banda, tal com queda reflectit en la taula següent, l’increment de l’alumnat es reparteix de 
manera desigual en funció de la titularitat: en el sector públic es registra una evolució positiva en 
tots els ensenyaments llevat de l’educació especial (en què tots els centres privats són concer-
tats), mentre que en el sector concertat i en el privat no concertat s’observa una diversitat de ten-
dències en funció del tipus d’ensenyament. 

Destaca l’increment en el nombre d’alumnes matriculats que experimenten els PQPI, tant de titula-
ritat pública com privada. Quant a la titularitat pública, les variacions positives més rellevants es 
produeixen en els cicles formatius; a la titularitat privada concertada, en els cicles formatius i el 
batxillerat (és a dir, als ensenyaments secundaris postobligatoris); i a la titularitat privada no con-
certada a l’educació primària. 

Aquestes xifres donen com a resultat global un increment, per tercer any consecutiu, del pes rela-
tiu de l’escola pública en detriment de l’escola privada. L’escola pública creix en nombre d’alumnat 
el 3,5% i acull el 65,2% de l’alumnat en comparació amb el 64,4% del curs anterior. Aquest canvi 
podria estar relacionat, d’una banda, amb l’expansió de la formació professional en un context de 
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difícil inserció en el mercat de treball i, de l’altra, amb els efectes de la crisi econòmica sobre les 
estratègies d’escolarització de les famílies catalanes. 

Alhora, cal destacar els resultat de les polítiques de foment de la formació professional, així com 
de continuïtat educativa de l’alumnat amb més dificultats de promoció escolar: l’alumnat dels cicles 
formatius, tant de grau mig (CFGM) com superior (CFGS) i dels programes de qualificació profes-
sional inicial (PQPI) creix amb intensitat gràcies també a la participació del sector concertat i pri-
vat. 
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TAULA V-23. Alumnat i professorat en els ensenyaments de règim general per nivells educatius. Catalunya, curs 2010-2011 

  

Alumnat Professorat 
Variació respecte el curs anterior 

Alumnat 

Professorat 
Total 

Titularitat 
Total 

Titularitat 
Total 

Titularitat 

Pública Privada 
concertada 

Privada no 
concertada Pública Privada Pública Privada 

concertada 
Privada no 
concertada 

Total 1.241.826 65,2 29,0 5,8 108.409 67,3 32,7 2,2 3,5 -0,2 0,5 1,3 

Educació 
infantil 1r 
cicle 

88.552 59,1 8,0 32,9 

64.089 67,9 32,1 

2,9 6,0 -0,7 -1,4 

2,1 Educació 
infantil 2n 
cicle 

241.875 68,3 29,2 2,5 1,3 2,5 -1,4 1,1 

Educació 
primària 442.494 65,9 32,4 1,7 3,2 4,4 -0,1 23,6 

Educació 
especial (1) 6.369 42,3 57,7 0,0 1.575 51,7 48,3 -3,7 -1,1 -5,5  -  0,5 

ESO 276.689 61,2 37,6 1,2 

42.745 67,0 33,0 

0,9 1,6 -0,1 -2,3 

0,2 

PQPI (2) 7.047 63,3 0,0 36,7 12,2 10,2  -  15,8 

Batxillerat 84.289 64,7 14,6 20,7 -0,9 0,3 2,3 -6,4 

CFGM 48.344 75,4 19,2 5,5 6,0 7,8 2,1 -2,9 

CFGS 46.167 70,6 21,5 7,9 6,0 6,1 5,1 7,2 

Unitats: nombres absoluts en el total d’alumnat i professorat i percentatges en la distribució per titularitat d’alumnat i professorat i en la variació respecte del curs anterior. 
Nota: No inclou l’alumnat a distància.  
(1) La distribució de l’alumnat del primer cicle d’educació infantil és  provisional i es basa en un càlcul aproximat per part del Departament d’Ensenyament. Per aquest motiu, la distribució total de 
l’alumnat segons titularitat també és provisional i aproximativa. 
(2) Tots els centres privats d’educació especial són concertats. 
(3) El finançament que reben els PQPI no és un concert, sinó una subvenció, per la qual cosa l’alumnat que assisteix a aquests cursos en centres privats apareix a la columna del sector privat no 
concertat. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Ensenyament. 
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Quant a l’alumnat estranger,107

Paral·lelament, destaca la distribució desigual de l’alumnat estranger a la xarxa escolar segons la 
titularitat. Així, el curs 2010-2011 el sector públic acollia el 83,95 de l’alumnat estranger dels ense-
nyaments de règim general de Catalunya.

 el curs 2010-2011 es produeix una intensificació del ritme de crei-
xement que contrasta amb la desacceleració observada en el curs anterior (2,1% vs. 0,5%). Tan-
mateix, no s’assoleix el creixement registrat en les fases anteriors d’incorporació d’aquest alumnat 
al sistema educatiu català.  

La distribució d’alumnat estranger per nivell educatiu presenta poques variacions en comparació 
amb els cursos escolars anteriors. En qualsevol cas, es confirma la disminució de la presència re-
lativa de l’alumnat estranger en els nivells inicials i, contràriament, l’increment en els nivells mitjans 
corresponents a l’educació secundària. Aquests moviments podrien estar relacionats amb factors 
socioeconòmics (el retorn de moltes persones al sistema educatiu com a conseqüència dels efec-
tes de la crisi financera i econòmica sobre el mercat de treball) i personals (l’accés a l’educació 
postobligatòria de les cohorts d’alumnat estranger com a conseqüència de les estratègies educati-
ves familiars i/o personals del propi alumnat). 

108

TAULA V-24. Alumnat estranger per nivell educatiu. Catalunya, cursos 2009-2010 i 2010-2011 

 

  

Curs 2009-2010 Curs 2010-2011 Variació 

Alumnat 
estranger 

% sobre 
el total 

d'alumnat 

% en el 
sector 
públic 

Alumnat 
estranger 

% sobre 
el total 

d'alumnat 

% en el 
sector 
públic 

Alumnat 
estranger 

(1) 

% sobre 
el total 

d'alumnat 
(2) 

% en el 
sector 
públic     

(2) 

Total 155.845 12,9 83,9 159.073 12,9 83,9 2,1 0,0 -0,1 

Educació 
infantil 28.434 8,8 85,8 28.589 8,7 87,3 0,5 -0,1 1,4 

Educació 
primària 60.489 14,1 86,4 60.446 13,7 86,3 -0,1 -0,4 -0,1 

Educació 
especial 1.147 17,3 54,1 1.206 18,9 54,1 5,1 1,6 0,0 

ESO 48.454 17,7 80,8 49.149 17,8 80,1 1,4 0,1 -0,7 

Batxillerat 6.930 8,1 87,0 7.563 9,0 86,3 9,1 0,8 -0,8 

CFGM 6.731 14,8 83,2 7.958 16,5 83,7 18,2 1,7 0,5 

CFGS 3.660 8,4 74,0 4.162 9,0 74,2 13,7 0,6 0,2 
Unitats: nombres absoluts (“Alumnat estranger” al curs 2009-2010 i al curs 2010-2011), percentatges (“% sobre el total d’alumnat” i “% 
en sector públic” al curs 2009-2010 i al curs 2010-2011, i “Alumnat estranger” a Variació) i punts percentuals (“% sobre el total 
d’alumnat” i “% en el sector públic” a Variació). 
Font: elaboració pròpia a partir de Departament d’Ensenyament. 

Educació infantil 

El curs 2010-2011 el nombre d’alumnes d’educació infantil creix respecte del curs anterior (el 2,9% 
en el cas del primer cicle i l’1,3% en el del segon cicle).  

L’increment de la taxa d’escolarització de l’alumnat d’educació infantil (en concret, als quatre anys) 
és un dels objectius de l’Estratègia Europa 2020. Els resultats de PISA confirmen la importància 
que té l’educació infantil en la producció d’èxit escolar i el foment de la continuïtat educativa inde-
pendentment del perfil socioeconòmic de l’alumnat. A Catalunya, la taxa d’escolarització als quatre 

                                                
107 D’acord amb el Departament d’Ensenyament, per alumnat estranger s’entén els/les alumnes que no tenen la nacionalitat espanyola. 
108 Aquesta xifra no inclou els PQPI. 
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anys és del 100% segons dades del Departament d’Ensenyament, de manera que s’acompleix, 
amb escreix, l’objectiu europeu del 95%. 

D’altra banda, la taxa d’escolarització a edats inferiors (de zero a tres anys) és comparable a la 
dels cursos escolars anteriors, amb algunes variacions: el 9,9% en el cas dels infants de menys 
d’un any (el 8,8% el curs 2008-2009 i el 9,2% el 2009-2010), el 36,9% en el cas dels nens i nenes 
d’un any (el 35,8% i el 34,9%, respectivament) i el 54,9% en el cas dels de dos anys (el 56,6% i el 
56,3%, respectivament). Aquestes xifres situen Catalunya en les primeres posicions del rànquing 
mundial conjuntament amb Bèlgica, Dinamarca, França, Islàndia, Itàlia i els països escandinaus, 
on conviuen diferents models d’educació i cura infantil.109

Educació primària 

 

Una de les mesures de l’Acord estratègic sobre aquesta etapa educativa era l’avançament de 
l’aprenentatge de llengües estrangeres, en particular, l’anglès. Segons dades facilitades pel De-
partament d’Ensenyament, el curs 2010-2011 el percentatge d’alumnes del segon cicle d’educació 
infantil (de tres a cinc anys) que estudia anglès és molt diferent en funció de la titularitat del cen-
tres: el 45,7% en els centres públics i el 84,4% en els privats. El curs escolar anterior aquests per-
centatges van ser del 43,5% i el 81%, respectivament. 

El curs 2010-2011 el nombre total d’alumnes d’educació primària creix el 3,2% respecte del curs 
anterior. Aquest augment té lloc bàsicament en els centres públics (12.284 matriculacions més), 
atès que en el sector privat l’increment en termes absoluts és comparativament petit (1.461 matri-
culacions més) i en el concertat es produeix una involució (96 matriculacions menys). Com a resul-
tat, augmenta el percentatge d’alumnes matriculats en centres públics en comparació amb el curs 
escolar anterior (65,9% vs. 65,1%). 

La taula següent mostra els indicadors principals de rendiment escolar a l’educació primària, que 
presenten variacions poc rellevants d’un curs respecte de l’altre, tant pel que fa a les taxes 
d’idoneïtat i repetició com a la distribució dels valors en funció de la titularitat dels centres. 

TAULA V-25. Indicadors de rendiment a l’educació primària. Catalunya, cursos 2008-2009 a 2010-
2011 

Curs 

Taxa d'idoneïtat a Primària 
Taxa de repetició a 6è 

7 anys 9 anys 11 anys 

Total Centres 
públics 

Centres 
privats Total Centres 

públics 
Centres 
privats Total Centres 

públics 
Centres 
privats Total Centres 

públics 
Centres 
privats 

2009-
2010 97,8 97,5 98,4 94,5 93,6 96,2 92,0 90,7 94,2 1,6 1,6 1,6 

2010-
2011 97,8 97,5 98,4 94,9 94,1 96,4 91,9 90,6 94,3 1,2 1,1 1,4 

Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Ensenyament. 

Addicionalment, el curs 2010-2011 s’ha aplicat per tercera vegada la prova de competències a 
l’alumnat de sisè d’educació primària de Catalunya. La novetat principal d’aquesta edició és que 
s’ha ampliat la informació facilitada a les famílies i els centres per tal de millorar els processos 
d’orientació de l’alumnat. En el primer cas, l’informe de resultats conté el nivell assolit pels nois i 
noies a cada habilitat específica (i no només en les competències bàsiques) i, en el segon cas, els 
centres reben informació detallada de cada ítem de les proves. Una altra novetat consisteix en 

                                                
109 OCDE (2012). Education at a glance 2011: OECD indicators. OECD Publishing, p. 292-294. 

http://www.oecd.org/dataoecd/61/34/48631055.pdf�
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l’obligatorietat de fer deures d’estiu per a l’alumnat situat en el nivell baix de cada competència i en 
el lliurament d’aquest treball de reforç al tutor/a de primer d’ESO.110

Educació secundària obligatòria 

 

La prova és de caràcter extern i censal i això ha permès avaluar més de 61.000 alumnes de 2.101 
centres educatius. Se n’ha exclòs el 8,2% de l’alumnat, que té necessitats educatives específi-
ques; el 5,5% d’aquest xifra està format per nois i noies amb necessitats educatives especials, 
mentre que el 2,7% restant són nois/noies d’incorporació recent al sistema educatiu.  

Els resultats globals posen de manifest una millora respecte del curs escolar anterior: en llengua 
catalana, la puntuació mitjana és 3,5 punts més alta (de 73,7 a 77,2); en llengua castellana 2,4 
punts (de 71,2 a 73,6), en matemàtiques 2,7 punts (de 78,2 a 80,9) i en llengua anglesa 9,2 punts 
(de 71,4 a 80,6). De la mateixa manera, s’ha donat un transvasament d’alumnat del nivell baix al 
nivell mitjà i del nivell mitjà al nivell alt, a diferència del curs anterior, quan es va observar una ten-
dència cap a la dispersió de resultats. Aquests canvis, però, podrien estar condicionats per les ca-
racterístiques de les proves i les preguntes de cada any. 

Tot i aquesta millora general, cal posar de manifest que a l’entorn del 22% de l’alumnat (el 18,5% 
en matemàtiques) no assoleix el nivell bàsic de competències per passar a l’educació secundària 
amb garanties d’èxit. Alhora, els resultats de la prova constaten l’existència de desigualtats educa-
tives persistents en funció del nivell socioeconòmic, la titularitat i el funcionament del centre, d’una 
banda, i del sexe i la nacionalitat de l’alumnat, de l’altra. 

El curs 2010-2011 hi ha 276.689 alumnes matriculats a l’ESO en la modalitat presencial a Catalu-
nya. Aquesta xifra, que representa el 0,9% més que el curs anterior, reforça la tendència a l’alça 
constatada per aquest nivell educatiu en edicions anteriors de la Memòria. Tal com ha succeït en 
l’educació primària, l’increment de l’alumnat a l’ESO és resultat de les incorporacions produïdes en 
els centres públics (2.734 matriculacions més), atès que en els sectors concertat i privat el nombre 
d’alumnes s’ha reduït (112 i 76, respectivament). Com a resultat d’això, el pes relatiu de la titulari-
tat pública a l’ESO –mesurada en termes d’alumnat- ha augmentat del 60,8% al 61,2%. 

D’altra banda, l’oferta modular de l’Institut Obert de Catalunya (IOC) per obtenir el graduat en ESO 
(GES) ha atret 5.218 alumnes,111 pràcticament el mateix nombre de persones que van decidir ma-
tricular-se en aquests ensenyaments a distància el curs escolar anterior (5.086).112

Paral·lelament, s’incrementa de nou i de manera important el nombre d’alumnes estrangers matri-
culats en el tercer trimestre dels ensenyaments a distància de GES, els quals passen de 441 efec-

 D’aquest total 
d’alumnes, el 42,1% són dones, si bé entre les cohorts d’edat més avançades (de 40 a 49 anys, 
d’una banda, i de 50 anys i més, de l’altra), les dones sobrepassen el 50% de les matriculacions. 

En línia de continuïtat amb el curs escolar anterior, més de la meitat de l’alumnat matriculat en els 
ensenyaments a distància de GES té més de 25 anys (el 58,5%). Segueix la cohort de 20 a 24 
anys d’edat, que concentra el 26,1% de l’alumnat. Aquesta distribució per edats, repetida per se-
gon any consecutiu, suggereix que l’educació a distància podria consolidar-se com una via 
d’accés a l’educació formal per part de les persones amb una edat teòrica no corresponent a 
aquesta etapa formativa i afavorir així no només l’obtenció del GES, sinó també de l’accés als es-
tudi de batxillerat i de cicles formatius de grau mitjà (CFGM). En aquest sentit, el nombre 
d’alumnes que va obtenir el GES el curs 2009-2010 ha estat de 1.393. 

                                                
110 Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu (2011). L’avaluació de sisè d’educació primària 2011: síntesi de resultats. Qua-
derns d’avaluació, 20. Barcelona: Departament d’Ensenyament. Consult abril de 2012. 
111 Dades estadístiques dels “Ensenyaments a distància” disponibles a “Informació estadística dels anys 2004-2011” del lloc web del 
Departament d’Ensenyament. Consulta abril de 2012. 
112 L’IOC estructura les matèries del GES en mòduls trimestrals progressius i independents, de manera que el nombre d’alumnes fluc-
tua al llarg del curs escolar. En aquesta Memòria s’opta per utilitzar com a referent la xifra corresponent al tercer trimestre del curs 
(5.218 alumnes), que és més elevada que la del primer trimestre i segon trimestre (5.016 i 4.900 alumnes, respectivament). 

http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Consell%20superior%20d%27avalua/Pdf%20i%20altres/Static%20file/quaderns20.pdf�
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tius el curs 2009-2010 (el 8,6% del total d’alumnes) a 541 el curs 2010-2011 (el 10,4%). Pràctica-
ment la meitat d’aquests alumnes (el 46,6%) són originaris de l’Amèrica Central i del Sud, seguits 
per gairebé un terç (el 32%) del Magrib i, amb distància, de la Unió Europea (el 8,9%). Val a des-
tacar que l’alumnat del Magrib ha incrementat la seva presència relativa en aquest modalitat de 
formació, atès que el tercer trimestre del curs escolar anterior representava el 27% de l’alumnat 
estranger. L’increment de l’oferta de places no presencials de l’ESO era una de les actuacions que 
recollia l’Acord estratègic juntament amb d’altres destinades a millorar l’èxit escolar i reduir 
l’abandonament escolar prematur.  

En relació amb els resultats escolars, l’any 2010 s’ha dut a terme l’avaluació general de diagnòstic 
(AGD) de segon d’ESO a Espanya113

Un altre aspecte destacable de l’estudi des d’una perspectiva global és el comportament homoge-
ni del sistema educatiu espanyol: la variabilitat dels resultats entre comunitats autònomes i entre 
centres escolars d’una mateixa comunitat autònoma és considerablement inferior a la variabilitat 
de resultats que es produeix dins dels centres. Aquest resultat planteja la necessitat d’analitzar 
amb profunditat allò que succeeix en les escoles i en les aules des del punt de vista organitzatiu 
(i.e. autonomia dels centres) i relacional (i.e. atenció individualitzada), tal com es recomanava en 
l’Informe sobre el risc de fracàs escolar a Catalunya elaborat pel CTESC.

 a través d’un conjunt de proves escrites relacionades amb 
quatre competències bàsiques del currículum: comunicació lingüística, matemàtiques, coneixe-
ment i interacció amb el món físic, i competència social i ciutadana. Els resultats de l’informe po-
sen de manifest que el nivell competencial mitjà de l’alumnat de Catalunya se situa a l’entorn de la 
mitjana del conjunt de l’Estat. Els resultats en competència matemàtica, però, són els més desfa-
vorables mentre que els de coneixement i interacció amb el món físic són els més favorables. 

Al mateix temps, l’AGD permet explicar la variabilitat en el rendiment escolar de l’alumnat en fun-
ció de factors de tipus econòmic, social i cultural. Concretament, el nivell d’estudis i la professió 
dels progenitors, d’una banda, el nivell de recursos i -sobretot- el nombre de llibres de les llars, de 
l’altra, són les variables que més influència tenen sobre el nivell d’adquisició de competències bà-
siques per part de l’alumnat.  

114

                                                
113 Institut d’Avaluació (2011). 

 

Addicionalment, durant la redacció d’aquesta Memòria, el Departament d’Ensenyament disposa de 
l’actualització de diversos indicadors de rendiment a quart d’ESO corresponents al curs 2010-
2011. Tal com s’observa a la taula següent, al llarg dels darrers cursos escolars es produeix una 
millora constant de la taxa d’idoneïtat, la taxa de repetició i la taxa de graduació a 4rt d’ESO. Pel 
que fa a les diferències segons titularitat, només es disposa de les dades corresponents a la taxa 
d’idoneïtat. En aquest sentit, s’observa que la taxa d’idoneïtat a quart d’ESO és més elevada en 
els centres privats que no pas en els públics. 

 

 

 

 

 

Evaluación general de diagnóstico 2010: Educación Secundaria Obligatoria: segundo curso: informe de 
resultados. Madrid: Ministeri d’Educació. Consulta abril de 2012. 
114 CTESC (2011). Informe sobre el risc de fracàs escolar. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Consulta abril de 2012. 
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TAULA V-26. Indicadors de rendiment a 4rt d’ESO. Catalunya, cursos 2006-2007 a 2010-2011 

Curs 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Taxa d'idoneïtat  

Total 69,1 69,2 70,1 70,3 

Centres públics n.d. n.d. 64,2 64,4 

Centres privats  n.d. n.d. 78,9 79,1 

Taxa de repetició  10,0 9,9 9,5 9,0 

Taxa de graduació (1) 77,9 79,5 81,8 n.d. 
Unitats: percentatges. 
(1) La taxa de graduació està calculada sobre l’alumnat matriculat. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Ensenyament. 

La millora del rendiment a 4rt d’ESO podria explicar almenys una part del creixement sostingut 
dels outputs que genera el sistema: entre els cursos 2007-2008 i 2009-2010 es constata un incre-
ment del 9,9% en el nombre d’alumnes que aconsegueixen graduar-se en ESO (de 49.696 a 
51.340). És a dir, el sistema educatiu millora la seva capacitat d’acreditar formalment l’adquisició 
de competències bàsiques i, per tant, d’afavorir les transicions de l’alumnat cap a etapes educati-
ves postobligatòries i/o al mercat de treball.115

Quant a l’abandonament prematur dels estudis,

 

116

TAULA V-27. Abandonament prematur dels estudis. Catalunya, Espanya i UE 27, 2008-2011 

 la taula següent permet constatar l’existència de 
diferències molt importants entre Catalunya (i Espanya) i la UE 27, malgrat la millora experimenta-
da, en aquest sentit en els darrers anys. Addicionalment, cal tenir present que l’abandonament en 
els homes és més elevat que en les dones (34,6% vs. 23,2% l’any 2010 a Catalunya).  

  2008 2009 2010 2011 

Catalunya 33,2 31,9 29,0 26,0  

Espanya 31,9 31,2 28,4   - 

UE 27 14,9 14,4 14,1   - 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat. 

Batxillerat 

Tal com s’assenyalava en l’edició anterior d’aquesta Memòria, l’increment de l’alumnat matriculat a 
batxillerat en els cursos 2008-2009 (+0,4%) i 2009-2010 (+1,1%) contrastava amb la pèrdua conti-
nuada d’efectius d’aquest nivell formatiu durant l’etapa anterior, caracteritzada per un determinat 
context econòmic i social que afectava negativament la continuïtat en els estudis per part del jo-
vent.  

Tanmateix el curs 2010-2011 el nombre d’alumnes de batxillerat torna a registrar una davallada (-
0,9%) i es trenca, almenys conjunturalment, amb aquesta tendència a l’alça. Tot i això, no es pot 
qüestionar l’avenç positiu que està experimentant el sistema educatiu català en el foment de la 
continuïtat dels estudis més enllà dels obligatoris. Com es veurà més endavant, les dades referi-
des als cicles formatius corroboren aquesta idea. 

                                                
115 En el darrer informe anual sobre l’educació mundial, l’OCDE (2011) alerta en contra de l’exclusió laboral que pateixen les persones 
joves sense credencials escolars bàsiques en aquells països en què l’educació secundària obligatòria s’ha ampliat recentment. Vegeu 
OCDE (2011). Education at a glance 2011: OECD indicators. OECD Publishing. Consulta maig de 2012. 
116 L’indicador fa referència al percentatge de població de 18 a 24 anys d’edat que ha assolit com a màxim la primera etapa de 
l’educació secundària respecte al total de la població del mateix grup d’edat. 
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Pel que fa a les modalitats en què es pot cursar el batxillerat, el curs 2010-2011 el 47,2% de 
l’alumnat ha optat per les humanitats i ciències socials, el 46,7% per les ciències i la tecnologia i el 
6,1% per les arts. La distribució de les modalitats segons titularitat (pública, privada concertada i 
privada no concertada) no és homogènia i presenta algunes particularitats. Així, a grans trets, a 
mesura que s’incrementa la participació privada en els ensenyaments de batxillerat també ho fa el 
pes d’alumnat que cursa ciències i tecnologia, i el contrari succeeix en relació amb les arts. 

En comparació amb els cursos anteriors, s’observa, en el conjunt del batxillerat i per segona ve-
gada consecutiva, un tímid increment del pes de la modalitat artística (el curs 2009-2010 concen-
trava el 5,8% de l’alumnat), com també una petita davallada en les humanitats i les ciències soci-
als (que comptava amb el 48,6% de l’alumnat el curs anterior) que té com a contrapartida una re-
cuperació del pes de les ciències i la tecnologia (el 45,6% el curs anterior). Si bé la dimensió 
d’aquests canvis és relativament modesta, no s’han de menysprear des d’una perspectiva més 
general i longitudinal, atesa la vinculació que hi ha entre l’opció del batxillerat, els estudis superiors 
que trien els alumnes i la configuració del teixit productiu del país.  

D’altra banda, la presència de les noies en el batxillerat de ciències i tecnologia sembla haver-se 
estabilitzat a l’entorn del 44%. Entre els cursos 2007-2008 i 2009-2010 es va incrementar el pes 
relatiu de les noies dins d’aquesta modalitat formativa, en passar del 43,6% al 44,4%; enguany, 
però, el protagonisme de les noies es manté en el 44,1%. Cal tenir en compte que la modalitat de 
ciències i tecnologia engloba tant les ciències de la natura i la salut com la tecnologia, per la qual 
cosa és probable que el biaix de gènere a nivell intern sigui més gran. 

Addicionalment, cal considerar l’alumnat que cursa estudis de batxillerat en la modalitat a distàn-
cia. El segon semestre117

Aquesta decisió, tal com es va comentar en l’edició anterior d’aquesta Memòria, ha generat críti-
ques per part d’alguns actors de la comunitat educativa. Addicionalment, el Síndic de Greuges va 
analitzat d’ofici aquesta supressió i conclou que la decisió del Departament d’Ensenyament per se 
no suposa una vulneració de drets, si bé constata que en determinats casos pot afectar negativa-
ment l’equitat en l’accés.

 del curs 2010-2011 hi ha 1.391 alumnes matriculats, el 8,6% més que el 
segon semestre del curs 2009-2010, que ja havia registrat un increment del 6,5% en relació amb 
l’any anterior. Pel que fa al perfil de l’alumnat, les dones representen el 52,6% del total i, a diferèn-
cia de l’ESO a distància, les persones de menys de 25 anys en són la majoria (el 68,2%). 
L’alumnat estranger hi té un pes relatiu del 8,1%. Quant a les modalitats, les humanitats i ciències 
socials constitueix l’opció més nombrosa (reuneix el 55,6% de l’alumnat), seguida per les ciències 
i la tecnologia (el 30,2%) i les arts (el 14,2%), que tenen una presència especialment rellevant si 
es compara amb el batxillerat presencial. 

El batxillerat en règim nocturn és una altra modalitat que permet a determinats col·lectius accedir a 
aquesta formació. En els darrers cursos el Departament d’Ensenyament ha decidit eliminar aques-
ta modalitat d’alguns instituts en el marc d’una reorganització més àmplia de l’oferta de batxillerat, 
que afecta alguns centres amb una demanda feble, amb una única línia de batxillerat i que estan 
ubicats en territoris on hi ha altres centres que imparteixen aquests ensenyaments. Paral·lelament, 
s’ha potenciat la modalitat a distància per tal de facilitar l’accés a l’educació a les persones que, 
entre d’altres coses, compaginen els estudis amb el treball.  

118

D’acord amb les dades facilitades pel Departament d’Ensenyament, el curs 2010-2011, vint insti-
tuts ofereixen el batxillerat nocturn, és a dir, onze menys que el curs 2009-2010 i vint-i-nou menys 
que el curs 2008-2009, i sumen 1.911 alumnes matriculats (el 31,2% menys que el curs anterior). 

 

                                                
117 El batxillerat a l’IOC presenta peculiaritats respecte de la forma tradicional dels centres presencials. Per tal de facilitar l'adaptació a 
les circumstàncies personals, familiars i laborals de l’alumnat, les matèries s'organitzen i s’avaluen per semestres. En aquesta Memòria 
s’opta per utilitzar com a referent la xifra d’alumnat corresponent al segon semestre del curs (1.391 alumnes), que és més petita que la 
del primer trimestre semestre (1.870). 
118 Vegeu CTESC (2011). Capítol V, Condicions de vida. Dins Memòria socioeconòmica i laboral 2010. Barcelona: Generalitat de Cata-
lunya. Consulta abril de 2012. 
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Finalment, i pel que fa al rendiment escolar, les taxes de graduació a segon de batxillerat mostren 
una evolució positiva, tal com succeeix a quart d’ESO. Alhora, val a destacar que l’alumnat matri-
culat en els centres públics es gradua en menor mesura que no pas l’alumnat matriculat en els 
centres privats. 

TAULA V-28. Taxa de graduació a segon de batxillerat. Catalunya, cursos 2007-2008 a 2009-2010 

:Curs 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

Taxa de graduació 
Total 74,2 78,7 84,0 
C. públics 69,6 74,6 80,6 
C. privats  80,8 84,4 89,2 

Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Ensenyament. 

Formació professional reglada 

Els programes de qualificació professional inicial (PQPI) s’integren en la formació professional ini-
cial a través dels canvis introduïts per la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible en de-
terminats preceptes de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació. 

El curs 2010-2011 es van matricular un total de 7.047 alumnes en els PQPI, el 12,2% més que el 
curs anterior. El curs 2011-2012 torna a créixer el nombre d’alumnes matriculats (7.088), però més 
modestament (el 0,6%). La valoració d’aquesta tendència positiva s’ha de posar en relació amb 
les dificultats addicionals que representa atreure cap al sistema educatiu un perfil d’alumnat que 
ha experimentat el fracàs escolar en l’ESO. 

La major part de l’alumnat (el 61,6%) està matriculat en centres de titularitat pública el curs 2011-
2012. Tot i això, el nombre de matriculacions en centres privats creix el 5,2% en relació amb el 
curs anterior, quan el percentatge d’alumnat en centres públics era el 63,3%. 

Els PQPI permeten obtenir una qualificació de nivell 1 del Catàleg de qualificacions professionals i 
per aquest motiu es defineixen pel perfil professional a què donen lloc, sempre a nivell d’auxiliar. 
El curs 2011-2012 s’identifiquen i es defineixen 26 perfils professionals agrupats en 14 famílies 
professionals, tal com es posa de manifest en els gràfics següents. Les famílies que concentren 
un percentatge més gran d’alumnat són comerç (el 16,5%), instal·lació i manteniment (l’11,9%), 
administració i gestió (el 10,8%) i hoteleria i turisme (el 10,4%).  

Val a destacar que el curs 2011-2012 les noies només representen un terç de l’alumnat matriculat 
en els PQPI (concretament, el 31,6%). Aquest fet sembla coherent amb la concepció dels PQPI 
com una via alternativa per garantir la continuïtat educativa de l’alumnat amb més dificultats de 
promoció escolar, atès que la major part d’aquest alumnat són nois. Alhora, no es pot obviar que 
les famílies professionals amb una presència relativa més gran de noies són imatge personal (el 
94,4%), comerç (el 63,6%) i administració i gestió (el 54,4%). Contràriament, la presència de nois 
és aclaparadora a transport i manteniment de vehicles (el 99,2%), fabricació mecànica (l’99%), 
instal·lació i manteniment (el 97,9%) i electricitat i electrònica (el 96,7%), fusta, moble i suro (el 
94,4%), informàtica i comunicacions (el 92,5%) i edificació i obra civil (el 91,7%). 
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GRÀFIC V-14. Alumnat dels PQPI per família professional. Catalunya, cursos 2010-2011 i  2011-2012 

1. Evolució del nombre d’alumnes 

 

Unitats: nombres absoluts. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament 
d’Ensenyament. 

2. Alumnat segons sexe 

 

Unitats: nombres absoluts. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament 
d’Ensenyament. 

D’acord amb les dades facilitades pel Departament d’Ensenyament, el curs 2010-2011 es reincor-
pora al sistema educatiu el 39% de l’alumnat matriculat en els PQPI (és a dir, 2.205 nois i noies), 
mentre que en els cursos 2008-2009 i 2009-2010 s’hi va reincorporar el 35% i el 36%, respectiva-
ment. Aquestes xifres constaten una tendència positiva en el funcionament dels PQPI des de 
l’entrada en funcionament d’aquesta modalitat de formació professional 

L’any 2011 s’han publicat cinc nous currículums formatius que s’apliquen de forma experimental a 
partir del curs actual: auxiliar de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics, auxiliar de 
fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques, auxiliar de fabricació mecànica, auxiliar 
d’hoteleria: cuina i càtering i auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restaurant i bar. En aquest sen-
tit, s’han establert correspondències entre els continguts dels mòduls formatius que integren el 
currículum i els continguts de diverses unitats formatives d’alguns dels CFGM de la mateixa famí-
lia professional. D’aquesta manera, l’alumnat que ha superat un PQPI podrà capitalitzar la forma-
ció realitzada i una part li serà reconeguda en el cicle formatiu.119

Per tal de facilitar l’accés als cicles formatius s’han previst diferents vies des d’altres etapes edu-
catives, així com a través de la superació de proves d’accés específiques contemplades a la LOE. 
Els gràfics següents mostren la procedència de l’alumnat de cicles formatius els tres darrers cur-
sos escolars. Destaca la recuperació del nombre d’alumnes que accedeixen als CFGM i CFGS a 
través de l’ESO i el batxillerat, respectivament, que es posicionen com a les principals vies d’accés 

 

D’altra banda, val a emfasitzar que a partir del curs 2005-2006 la formació professional inicial ex-
perimenta un creixement cada vegada més intens que assoleix el seu moment àlgid en el curs 
2009-2010, quan el nombre d’alumnes dels cicles formatius de grau mitjà (CFGM) creix l’11% i el 
de grau superior (CFGS) el 9,9%. El curs 2010-2011 es manté la tendència vers l’expansió 
d’aquesta modalitat formativa, si bé és veritat que d’una forma més moderada: tant els CFGM com 
els CFGS matriculen el 6% més d’alumnes respecte del curs anterior. 

L’increment i extensió territorial de l’oferta de cicles formatius ha coincidit en el temps amb 
l’impacte que ha tingut la crisi econòmica i financera en el mercat de treball a través de la creació 
d’atur. D’aquesta manera els cicles formatius esdevenen per a moltes persones una oportunitat 
per capitalitzar el seu temps fora del mercat de treball.  

                                                
119 Vegeu l’Informe qualitatiu de seguiment de l’Acord Estratègic, de 30 de juny de 2011. Consulta abril de 2012. 
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a aquests estudis professionalitzadors.120 Tot i això, les proves d’accés continuen canalitzant una 
part important del flux d’alumnes dels cicles formatius.121

GRÀFIC V-15. Procedència de l’alumnat que accedeix a la formació professional inicial. Catalunya, 
cursos 2008-2009 a 2010-2011 

 

1. Cicles formatius de grau mitjà 

 

Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de Departament 
d’Ensenyament. 

2. Cicles formatius de grau superior 

 

 

 

 

 

 

 

Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de Departament 
d’Ensenyament. 

 

El curs 2010-2011 hi ha més homes que dones estudiant cicles formatius (52.199 vs. 49.304), pe-
rò el ritme de creixement de les dones en aquests estudis professionalitzadors ha estat més intens 
que el dels seus iguals masculins (6,2% vs. 5,9%). Independentment d’aquest fet, la distribució de 
l’alumnat per famílies professionals segons sexe expressa un biaix de gènere molt evident que 
després es trasllada al mercat de treball. 

Concretament, hi ha famílies professionals tradicionalment feminitzades en què les dones consti-
tueixen la immensa majoria, com ara imatge personal; serveis socioculturals i a la societat; tèxtil, 
confecció i pell; i sanitat. Alhora, hi ha famílies professionals tradicionalment masculinitzades en 
què la sobrerepresentació dels homes és molt elevada, com ara manteniment de vehicles auto-
propulsats; fabricació mecànica, fusta i moble; i electricitat i electrònica. 

En relació amb el curs escolar anterior, s’observa un creixement important, en termes percentuals, 
de l’alumnat que accedeix als CFGM de les famílies indústries alimentàries; tèxtil, confecció i pell; 
serveis socioculturals i a la comunitat; i sanitat (que incrementa el nombre d’alumnes en 1.855 uni-
tats). Quant als CFGS, les tendències en aquest sentit inclouen els serveis socioculturals i a la 
comunitat; el tèxtil, confecció i pell; les activitats agràries; les activitats físiques i esportives; entre 
d’altres.  

 

 

                                                
 
120 L’alumnat matriculat en CFGM que prèviament ha superat el mòdul C dels PQPI i que, per tant, obté el GES, es comptabilitza a la 
via d’accés “ESO”. De la mateixa manera, l’alumnat matriculat en CFGS que prèviament ha superat un CFGM es comptabilitza a la via 
d’accés “prova d’accés” i, en cas d’haver cursat el batxillerat, a la via d’accés “batxillerat”. 
121 Des del curs 2010-2011 el concepte “procedència” remet a la titulació de l’alumnat que es matricula per primera vegada als cicles 
formatius. És per aquest motiu que la repetició de curs deixa de comptabilitzar-se com a via d’accés a aquests ensenyaments. 
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En sentit contrari, s’observen reduccions percentuals importants en els CFGM de les famílies pro-
fessionals comerç i màrqueting; edificació i obra civil; comunicació, imatge i so; i administració. Pel 
que fa als CFGS la minva d’alumnes es constata en les famílies professionals sanitat (on es dóna 
una reducció de 2.200 alumnes matriculats); fusta i moble; edificació i obra civil; i indústries ali-
mentàries. 
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TAULA V-29. Alumnat de CFGM i CFGS per famílies professionals. Total i dones. Catalunya, cursos 2009-2010 i 2010-2011 

 

  

Alumnat curs 2009-2010 Alumnat curs 2010-2011 Variació curs anterior 

CFGM CFGS CFGM CFGS CFGM CFGS 

Total Dones Total Dones Total Dones Total Dones Total Dones Total Dones 

Total 45.597 40,7 43.563 48,9 48.344 41,3 46.167 48,4 6,0 7,6 6,0 4,9 

Activitats agràries 908 15,7 574 21,4 954 13,9 677 21,0 5,1 -7,0 17,9 15,4 

Activitats físiques i esportives 1.257 19,6 2.181 21,4 1.301 18,5 2.449 19,7 3,5 -2,0 12,3 3,6 

Activitats marítimopesqueres 175 10,3 210 11,4 172 5,8 201 7,5 -1,7 -44,4 -4,3 -37,5 

Administració 6.377 67,8 6.079 68,7 5.935 67,4 6.337 66,7 -6,9 -7,5 4,2 1,1 

Arts gràfiques 583 38,6 316 33,9 621 38,5 323 34,1 6,5 6,2 2,2 2,8 

Comerç i màrqueting 1.880 58,6 2.613 43,4 1.698 55,4 2.819 44,1 -9,7 -14,7 7,9 9,5 

Comunicació, imatge i so 321 47,0 2.214 36,0 295 41,0 2.384 35,7 -8,1 -19,9 7,7 6,8 

Edificació i obra civil 166 7,2 1.427 24,0 152 7,2 1.287 22,8 -8,4 -8,3 -9,8 -14,0 

Electricitat i electrònica 4.773 1,8 3.277 3,9 4.503 2,2 3.343 3,6 -5,7 15,3 2,0 -6,2 

Fabricació mecànica 1.471 2,0 1.054 5,7 1.489 1,7 1.119 6,3 1,2 -10,3 6,2 18,3 

Fusta i moble 482 3,5 61 8,2 509 4,1 48 10,4 5,6 23,5 -21,3 0,0 

Hoteleria i turisme 2.191 30,6 1.636 62,5 2.353 28,1 1.659 59,4 7,4 -1,2 1,4 -3,5 

Imatge personal 2.906 95,2 804 94,8 3.093 94,2 850 95,3 6,4 5,4 5,7 6,3 

Indústries alimentàries 509 38,9 225 42,2 705 37,9 209 38,8 38,5 34,8 -7,1 -14,7 

Informàtica 5.177 9,0 3.987 10,6 5.381 8,4 3.934 9,0 3,9 -3,2 -1,3 -15,4 

Manteniment de vehicles autopro-
pulsats 4.338 1,5 1.192 1,3 4.471 1,5 1.313 1,4 3,1 1,6 10,2 12,5 

Manteniment i serveis a la produc-
ció 2.320 2,1 1.373 16,2 2.348 35,0 1.504 11,6 1,2 -27,1 9,5 -22,0 

Química 678 47,8 1.616 45,6 715 44,5 1.722 46,2 5,5 -1,9 6,6 7,9 

Sanitat 6.625 82,3 7.766 81,7 8.480 78,5 5.566 72,9 28,0 22,2 -28,3 -36,1 
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Serveis socioculturals i a la comuni-
tat 2.373 89,5 4.854 87,1 3.055 86,7 8.221 89,9 28,7 24,8 69,4 74,7 

Tèxtil, confecció i pell 87 87,4 104 94,2 114 82,5 140 91,4 31,0 23,7 34,6 30,6 
Unitats: nombres absoluts (total) i percentatges (dones i variació). 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Ensenyament. 
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Els esforços de les administracions i els agents socials per revaloritzar la formació professional 
s’han de situar en el nou context socioeconòmic de Catalunya. El II Pla general de formació profes-
sional va haver de modificar les prioritats establertes inicialment per tal de centrar els esforços en 
determinades actuacions, sobretot de la línia A (adaptació i innovació dels dispositius i recursos de 
l’FP a les noves necessitats de l’economia catalana). 

No en va, el curs 2011-2012 el Departament d’Ensenyament ofereix tres noves titulacions: el CFGM 
de gestió administrativa adaptada a l’àmbit jurídic (150 places) i els CFGS d’eficiència energètica i 
energia solar tèrmica (180 places) i de desenvolupament d’aplicacions web (300 places).122 De la 
mateixa manera, el nou Mapa de l’oferta de formació professional a Espanya123

També cal tenir present l’articulació de la mobilitat transfronterera entre l’alumnat de la formació 
professional. Així, en la convocatòria 2011, les administracions catalanes han subvencionat projec-
tes Erasmus i Leonardo Da Vinci amb una subvenció màxima inicial de 130.600 i 283.682 euros, 
respectivament (150.750 i 262.638,6 euros l’any 2010). Contràriament, però, en la data de publica-
ció de l’

 argüeix la necessitat 
de crear 200.000 noves places en els propers anys per tal de donar resposta a les demandes de la 
societat i els sectors productius. Concretament, es preveu incrementar el nombre de places en els 
sectors de la distribució i transport, en l’àmbit de les persones en situació de dependència i 
l’educació, en l’àrea de la salut i en sectors emergents com la producció agroecològica i la indústria 
alimentària. 

D’altra banda, tal com ha succeït a la resta d’ensenyaments secundaris ressenyats, els darrers cur-
sos s’ha potenciat la formació professional a distància, de conformitat amb l’acció clau 2.4 del II Pla 
general de formació professional i la mesura 19 de l’Acord estratègic. Segons les dades del Depar-
tament d’Ensenyament, el segon semestre del curs 2010-2011 gairebé es duplica per segona ve-
gada consecutiva el nombre d’alumnes matriculats en els CFGM, en passar de 649 alumnes el curs 
2008-2009 a 1.246 el curs següent, i d’aquí i als 2.180 d’enguany. Els CFGS també experimenten 
una evolució positiva en termes d’alumnat matriculat, encara que en unes proporcions més modes-
tes (de 4.273 alumnes a 5.561) després del fort creixement que van experimentar el curs escolar 
anterior. 

Pel que fa al sexe de l’alumnat, cal destacar que el 60% de les persones que fan CFGM i el 72% de 
les que fan CFGS a distància són dones, de les quals el 83,8% i el 72%, respectivament, té més de 
vint-i-quatre anys. Aquestes xifres suggereixen la rellevància que tenen els ensenyaments a distàn-
cia per a una part de la població que, per motius de gènere i/o edat, troba en aquesta modalitat una 
oportunitat per a la professionalització de les seves carreres.  

El biaix de gènere constatat en els cicles formatius presencials es reprodueix, intensificat, en la mo-
dalitat a distància. Per posar només alguns exemples, es constata que el 83% de l’alumnat del 
CFGM de gestió administrativa són dones i que, en canvi, només l’1,4% ho són en el CFGM 
d’equips i instal·lacions electrotècniques i cap en equips electrònics de consum. Alhora, el 97,6% de 
l’alumnat del CFGS d’educació infantil són dones vs. l’11,8% del CFGS d’administració de sistemes 
informàtics. 

Informe qualitatiu de seguiment de l’Acord estratègic (el 30 de juny de 2011) la Unitat de 
Programes Internacionals d’FP (UPIFF) no havia realitzat cap activitat de suport a la mobilitat inter-
nacional als centres i tampoc no s’havien dut a terme accions de formació o estímul del professorat 
en aquest àmbit degut a les restriccions pressupostàries.124

El Departament d’Ensenyament disposa de l’evolució del nombre d’alumnes que superen els CFGM 
i CFGS i obtenen el títol de tècnic/ca i de tècnic/ca superior, respectivament, en l’especialitat cor-

 

                                                
122 Departament d’Ensenyament (2011). Roda de premsa: oferta estudis postobligatoris curs 2011-2012, de 6 de maig de 2011. Barcelo-
na: Generalitat de Catalunya. Consulta abril de 2012. 
123 Ministeri d’Educació (2011). Mapa de la oferta de formación profesional en España. Madrid. Consulta abril de 2012. 
124 Vegeu l’Informe qualitatiu de seguiment de l’Acord estratègic, de 30 de juny de 2011. Consulta abril de 2012. 
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responent.125

GRÀFIC V-16. Alumnat que obté el títol de cicles formatius. Catalunya, cursos 2006-2007 a 2009-2010 

 Tal com s’observa en el gràfic següent, el nombre d’alumnes titulats/ades en cicles 
formatius presenta una evolució positiva al llarg dels últims cursos, sobretot pel que fa als CFGS, 
els quals -a diferència dels CFGM- mantenen aquesta tendència creixent fins a la darrera actualit-
zació estadística d’aquest indicador (curs 2009-2010). La participació del sector públic en la pro-
ducció i l’increment de titulats i titulades és més gran que la del sector privat. 

1. CFGM 

 
Unitats: nombres absoluts 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament 
d’Ensenyament. 

2. CFGS 

 
Unitats: nombres absoluts. 
Font: elaboració pròpia a patir del Departament d’Ensenyament. 

Finalment, i més enllà de determinar el nombre d’alumnes matriculats en els ensenyaments secun-
daris postobligatoris (l’stock d’alumnes), resulta d’interès conèixer quins són els outputs del sistema 
educatiu en termes de reconeixement institucional de competències acadèmiques vs. professionals 
en un moment caracteritzat precisament per la promoció de la formació professional.  

Com es pot observar en el gràfic següent –i en línia de continuïtat amb les tendències internacio-
nals esbossades en el context d’aquest apartat- el sistema educatiu català produeix un nombre pro-
gressivament creixent de credencials en formació professional, tant secundària (CFGM) com supe-
rior (CFGS), i en batxillerat, de manera que el nombre de titulacions en aquests nivells educatius 
s’incrementa el 18,2% entre els cursos 2007-2008 i 2009-2010.  

En la darrera actualització de la sèrie estadística, el nombre relatiu d’alumnes titulats i titulades en 
batxillerat (el 51,8%) continua sent superior al d’alumnes que obtenen la titulació tècnica (CFGM) o 
tècnica superior (CFGS) (el 48,3%). Això és així per una qüestió relacionada molt més amb els ren-
diments diferencials d’aquestes modalitats d’ensenyament (i.e. la taxa de titulació) que no pas amb 
l’accés (i.e. el nombre d’alumnes matriculats).  

                                                
125 L’estructura modular dels cicles formatius dificulta establir quants alumnes s’haurien de graduar en un curs determinat. És per això 
que el Departament d’Ensenyament proporciona el nombre absolut d’alumnat titulat en comptes de la taxa de titulació. 
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GRÀFIC V-17. Alumnat que supera i obté el títol de batxillerat, de tècnic/a (CFGM) i tècnic/a superior 
(CFGS). Catalunya, 2007-2008 a 2009-2010

 

Unitats: nombres absoluts. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Ensenyament. 

3.3. Ensenyaments de règim especial 
Els ensenyaments de règim especial registren un increment d’alumnat respecte del curs anterior 
(concretament, el 5,1%) amb l’única excepció de la dansa, tal com s’observa en el gràfic següent. 
En termes absoluts, els ensenyaments de règim especial que més augmenten el nombre d’alumnes 
matriculats són, un curs més, els de música (4.917 alumnes més), seguits a molta distància pels 
d’idiomes (954). 

Cal fer esment al biaix de gènere que té lloc en aquests ensenyaments, els quals atreuen a un 
alumnat que en la seva majoria (el 61,9%) està format per dones. Això passa sobretot en el cas de 
la dansa (el 94,1%), la conservació i restauració de béns culturals (el 86,9%) i els estudis superiors 
de disseny (el 72,3%). Els únics ensenyaments en què els homes predominen són els esports, on 
representen el 86,4% de les persones matriculades. 
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GRÀFIC V-18. Ensenyaments de règim especial. Catalunya, curs 2010-2011 

1. Distribució de l’alumnat per ensenyament 
segon sexe 

 

Unitats: nombres absoluts. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament 
d’Ensenyament. 

2. Variació de l’alumnat per ensenyament res-
pecte del curs anterior 

 

Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Ensenyament. 

 

3.4. Formació de persones adultes 
La formació de persones adultes descriu, el curs 2010-2011, una trajectòria positiva tant en termes 
d’infraestructura i personal docent com en termes d’alumnat. Com es pot observar en la taula se-
güent, aquesta tendència general de creixement té a veure sobretot amb l’expansió del sector pú-
blic (i.e. personal docent i alumnat presencial). En relació amb els centres, però, les aportacions del 
sector privat superen les del sector públic.  

Tal com s’ha reportat en edicions anteriors d’aquesta Memòria, les dones representen més de la 
meitat de l’alumnat d’aquesta modalitat formativa, concretament el 55,8%. Tanmateix, el nombre de 
dones, així com el d’alumnat atès en punts de suport de GES a distància, ha disminuït sensiblement 
(aquests últims després de l’increment del 60,3% el curs passat). 

TAULA V-30. Centres, alumnat i professorat de la formació de persones adultes. Catalunya, 
cursos 2009-2010 i 2010-2011 

  
Curs 2009-2010 Curs 2010-2011 Variació  

Total Públic Privat  Total Públic Privat  Total Públic Privat  

Centres 186 159 27 198 164 34 6,5 3,1 25,9 

Personal docent 1.679 1.344 335 1.713 1.407 306 2,0 4,7 -8,7 

Alumnat 
presenci-
al 

Total 71.943 69.440 2.503 72.573 70.201 2.372 0,9 1,1 -5,2 

No-
ies 40.896 39.849 1.047 40.495 39.531 964 -1,0 -0,8 -7,9 

Alumnat atès en 
punts de suport de 
GES1 a distància 

5.327 5.295 32 5.206 5.206 0 -2,3 -1,7 -100,0 

Unitats: nombre absolut de centres, personal docent i alumnat i variació en percentatges. 
(1) GES (graduat en educació secundària obligatòria). 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Ensenyament. 

D’altra banda, i a diferència dels cursos anteriors quan l’ensenyament amb més alumnat matriculat 
havia estat la formació en llengua catalana, durant el 2010-2011 l’opció que més alumnes concentra 
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és l’ensenyament instrumental (el 15%), seguida de la formació en llengua catalana (el 14%) i cas-
tellana (el 12%), el GES (el 12%) i la preparació per a les proves d’accés dels CFGS (l’11%). Pel 
que fa a les variacions respecte del curs anterior, s’observen algunes tendències negatives relacio-
nades fonamentalment amb l’aprenentatge de les llengües (català, castellà i francès) i d’altres de 
positives relacionades amb l’educació formal, com ara la formació per a l’obtenció del GES i per a 
les proves d’accés als cicles formatius, entre d’altres. Aquesta composició de lloc posa de manifest 
l’existència d’un interès envers les transicions formatives i la progressió educativa de la població 
adulta. 

TAULA V-31. Formació de persones adultes. Catalunya, curs 2010-2011 

1. Distribució de l’alumnat presencial per en-
senyament segons sexe  

 
Unitats: nombres absoluts. 
Font: elaboració pròpia a partir de Departament 
d’Ensenyament. 

2. Variació de l’alumnat presencial per ense-
nyament respecte del curs anterior 

 
Unitat: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de Departament d’Ensenyament. 

3.5. Ensenyament universitari 
- Durant la redacció d’aquesta memòria, el Departament d’Economia i Coneixement no disposa 

de les dades corresponents a l’oferta de cursos de graus, màsters, màsters interuniversitaris i 
doctorats pel curs 2011-2012, de manera que no es pot valorar amb exactitud la mesura de la 
implantació a Catalunya de l’estructura de les titulacions universitàries en desplegament en 
l’Espai d’educació superior (EEES). Tot i això, aquest desplegament ja havia finalitzat pràctica-
ment el curs anterior.126

- En relació amb els màsters, cal ressenyar que el Govern de la Generalitat i les universitats cata-
lanes aproven, en el marc de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), 451 pro-
grames per al curs 2011-2012, és a dir, el 7% menys que el curs anterior.

 

127 La nova programa-
ció s’emmarca en els compromisos adquirits en el document marc “Bases d’un nou sistema uni-
versitari català”,128

El curs 2011-2012, les branques que ofereixen un nombre més elevat de places són la de ciències 
socials i jurídiques (el 38,8% en els graus i el 38,3% dels màsters) i, a certa distància, la tècnica (el 
23,6% en els graus i el 18,1 en els màsters). La branca de les ciències ofereix el 14,7% de les pla-
ces dels màsters, però només el 7% de les places dels graus. A més, en relació amb els màsters, 

 el qual fixa la reducció de l’oferta de màsters en el 30% en dos anys. 

                                                
126 Vegeu CTESC (2011). Condicions de vida. Dins Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2010. Barcelona: Generalitat de Ca-
talunya. Consulta maig de 2012. 
127 Secretaria d’Universitats i Recerca (2011). El govern i les universitats aproven la programació oficial de màsters amb una oferta de 
451 pel curs 2011-2012, 6 d’octubre de 2011. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Consulta abril de 2012. 
128 Secretaria d’Universitats i Recerca (2011). Bases d’un nou model universitari català, 22 de juny de 2011. Barcelona: Generalitat de 
Catalunya. Consulta abril de 2012. 
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entre els cursos 2010-2011 i 2011-2012 es constata un increment de 3,5 punts percentuals en el 
nombre de places a la branca de ciències socials i jurídiques i, en canvi, una reducció d’1,2 punts 
percentuals a la de ciències. 

Pel que fa al volum d’alumnes matriculats en cicles i graus, l’últim curs amb dades actualitzades i no 
provisionals és el 2009-2010, quan el sistema universitari català va comptar amb 226.522 estudi-
ants; és a dir, l’1,9% més que el curs anterior. Tal com es posa de manifest en el gràfic següent, 
l’evolució d’aquest indicador presenta una gran diversitat interna. Així, les tres grans universitats 
públiques (la UB, la UAB i la UPC) descriuen una tendència descendent, mentre que les universitats 
privades i particularment la UOC, de caràcter virtual, atreuen un nombre creixent d’estudiants. La 
resta d’universitats mantenen a mig termini tendències relativament constants, o bé una recuperació 
del nombre d’alumnes matriculats en els darrers cursos escolars amb disposició de dades actualit-
zades. 

GRÀFIC V-19. Alumnat matriculat en les universitats de Catalunya (cicles i graus). Cursos 2005-2006 a 
2009-2010) 

 

Unitats: nombres absoluts. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Economia i Coneixement. 

- Amb l’objectiu de facilitar l’increment del nivell formatiu de les persones, s’han regulat diverses 
vies d’accés a la universitat mitjançant el Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre. El curs 
2011-2012, la major part de l’alumnat (el 62,4%%) hi accedeix a través de les proves d’accés a 
la universitat (PAU), seguit pels estudiants que ho fan amb una titulació tècnica superior en FP 
(CFGS, FP2 o MP3) (el 15,4%) i el canvi de carrera (el 12,8%). 

- El gràfic següent recull els increments rellevants que es donen en el nombre d’estudiants que 
accedeix a la universitat a través de les PAU (que augmenten el 4,5%), de les titulacions univer-
sitàries (el 33,5%) i de la prova d’accés per a persones de més de 25 anys (el 10,7%). Al mateix 
temps, es constata una disminució important dels/ de les estudiants que hi accedeixen a través 
d’una titulació tècnica superior (el 8,1% menys).  
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GRÀFIC V-20. Estudiants amb plaça assignada a la universitat per vies d’accés. Catalunya, cursos 
2010-2011 i 2011-2012 

 

Unitat: nombres absoluts. 
Nota: “Altres” inclou els/ les estudiants que accedeixen a la universitat a través de les proves d’accés per a persones més grans de 40 
anys (33 el curs 2011-2012) i per a persones més grans de 45 anys (126 el curs 2011-2012). 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Economia i Coneixement. 

- En relació amb les PAU –la principal via d’accés a la universitat-, l’any 2011 s’hi van matricular 
35.850 persones a les convocatòries de juny i setembre, de les quals van aprovar el 85,1%, és a 
dir, quatre punts percentuals per sota de l’any anterior. Durant l’elaboració d’aquesta Memòria 
no es disposa de la desagregació de dades relacionades amb la participació de l’alumnat a la 
fase específica i voluntària de la prova  que té per finalitat incrementar la nota d’accés a la uni-
versitat. 

TAULA V-32. Proves d’accés a la universitat (PAU). Catalunya, convocatòries 2008-2011 

    2008 2009 2010 2011 

Persones matriculades 

Total 26.903 28.386 31.294 35.850 

Homes 11.424 12.001 13.413 15.109 

Dones 15.488 16.385 17.881 20.741 

Persones presentades (1) 

Total 98,4 98,4 97,7 96,4 

Homes 98,4 98,7 97,8 96,6 

Dones 98,4 98,2 97,7 96,2 

Persones aprovades (2) 

Total 87,2 89,8 89,1 85,1 

Homes 87,0 90,3 89,5 85,8 

Dones 87,3 89,5 88,8 84,5 
Unitats: nombres absoluts (persones matriculades) i percentatges (persones presentades i persones aprovades). 
(1) i (2) El percentatge de persones presentades i de persones aprovades es calcula sobre el total de persones matriculades. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Economia i Coneixement. 

- Una via d’accés a la universitat amb una tendència creixent és la prova d’accés per a persones 
de més de 25 anys. Malgrat tenir un caràcter residual (representa només el 3,4% de les assig-
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nacions de places universitàries), val a dir que el 2011 es van matricular 4.536 persones a 
aquestes proves, és a dir, 137 més que a la convocatòria de l’any anterior. D’aquestes perso-
nes, s’hi van presentar a les proves el 87,1% i van ser aptes per entrar a la universitat el 50,4% 
(gairebé un punt percentual menys que al 2010). Una novetat de la convocatòria del 2010 és la 
prova d’accés a la universitat específica per a persones més grans de 45 anys, que enguany ha 
produït 664 matriculacions (503 el 2010) i 352 persones aptes (el 53%). 

- En relació a la taxa de rendiment de l’alumnat universitari,129

- El gràfic següent mostra l’evolució de les taxes de rendiment global (cicles i graus) de l’alumnat 
matriculat a les universitats públiques catalanes. Les universitats amb els millors resultats de 
rendiment continuen sent la UPF, la UAB i la UdG. 

 les dades facilitades pel Departa-
ment d’Economia i Coneixement permeten parlar d’un increment sostingut i generalitzat en totes 
les universitats públiques catalanes d’aquest indicador. Així, en el cas dels cicles, la taxa de 
rendiment mitjana de les universitats públiques el curs 2010-2011 és de 0,77, mentre que tres 
anys abans era de 0,72. En el cas dels graus l’evolució és més irregular però, en qualsevol cas, 
el curs 2010-2011 la taxa de rendiment mitjana de les universitats públiques catalanes se situa 
en 0,75.  

GRÀFIC V-21. Evolució de la taxa de rendiment universitari (cicles i graus) segons universitat i total. 
Catalunya, universitats públiques catalanes, cursos 2008-2009 a 2010-2011 

 

Unitat: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Economia i Coneixement. 

- Durant la redacció d’aquesta Memòria, el Departament d’Economia i Coneixement no disposa 
de l’actualització per al curs 2010-2011 dels indicadors de progressió de l’alumnat de les univer-
sitats públiques catalanes (percentatge d’estudiants que es titulen, que abandonen i que conti-
nuen estudiant). Tot i això, a la Memòria anterior es destacava l’augment del percentatge 
d’alumnat que abandona els estudis universitaris.130

                                                
129 Es tracta de la relació entre els crèdits superats respecte dels crèdits matriculats en un curs acadèmic determinat. 

 

130 Es tracta de l’alumnat que porta dos anys sense matricular-se en el mateix centre i no ha finalitzat els seus estudis. Vegeu CTESC 
(2011). Condicions de vida. Dins Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2010. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Consulta 
abril de 2012. 
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- Finalment, es pot afegir que l’EEES ha comportat una modificació de l’estructura i la concepció 
del estudis superiors però també un avenç molt important en el foment de la internacionalització 
de l’educació superior a nivell europeu. Una de les manifestacions d’aquesta internacionalització 
és la mobilitat de l’alumnat universitari. 

- Durant la redacció d’aquesta Memòria, el Departament d’Economia i Coneixement tampoc no 
disposa dels indicadors sobre mobilitat estudiantil per al curs 2010-2011. Pel que fa a la tendèn-
cia fins al curs anterior, la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2010 posava de ma-
nifest un increment de la mobilitat interuniversitària, tant pel que fa a l’alumnat català que marxa 
a d’altres països com de l’alumnat estranger que ve a estudiar a Catalunya, quantificat en el 
9,9% i el 2,5%, respectivament.131

3.6. Política de foment de l’estudi, beques i ajuts 

 

La política de foment de l’estudi, a través del sistema de beques i ajuts econòmics, és un dels ins-
truments que més contribueix a reforçar l’equitat dins el sistema educatiu. Les administracions pú-
bliques han incrementat progressivament l’import destinat a aquesta finalitat fins al curs 2009-2010, 
tal com es posa de manifest en la taula següent. Un any més, l’increment principal es registra en el 
nivell formatiu de l’educació postobligatòria no universitària. 

En relació amb la distribució interna de l’import atorgat el curs 2009-2010, l’educació universitària 
en concentra més de la meitat (el 62,6%), seguida de l’educació postobligatòria no universitària (el 
19,1%) i, molt a prop, de l’obligatòria (el 13,5%). En canvi, el nivell formatiu que concentra el per-
centatge més elevat d’alumnat becari i beneficiari és l’educació obligatòria (el 64,7%), seguida de 
l’universitària (el 23,6%) i la postobligatòria no universitària (l’11,6%). Cal destacar igualment que 
s’incrementa amb més intensitat el nombre d’alumnat becari i beneficiari que no pas el nombre de 
beques i ajuts i l’import atorgat. 

 

TAULA V-33. Beques i ajuts finançats per Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i la Generali-
tat de Catalunya i import atorgat. Catalunya, cursos 2008-2009 i 2009-2010 

  

Curs 2008-2009 Curs 2009-2010 Variació 

Beques 
i ajuts 

Becaris 
i benef.1 Import Beques 

i ajuts 
Becaris 
i benef.1 Import Beques 

i ajuts 
Becaris 
i benef.1 Import 

Total 241.506 150.289 121.664,6 273.346 203.377 145.668 13,2 35,3 19,7 

Educació obligatò-
ria2 133.444 101.648 24.608,7 142.864 131.677 26.693,2 7,1 29,5 8,5 

Educació postobli-
gatòria no universi-
tària3 

29.696 11.089 21.406,3 40.115 23.640 27.761,9 35,1 113,2 29,7 

Educació università-
ria4 78.366 37.552 75.649,6 90.367 48.060 91.212,8 15,3 28,0 20,6 

Unitats: nombre absolut de beques i ajuts i import en milers d’euros. 
(1) Benef. (beneficiaris). 
(2) S’hi inclouen els ajuts per a l’adquisició de llibres i material didàctic, però no els ajuts corresponents al programa de gratuïtat de lli-
bres, els quals es comptabilitzen a part. 
(3) Inclou el component de manteniment per a l’alumnat de PQPI i el suplement que concedeix el Ministeri d’Educació a l’alumnat becari, 
amb independència del tipus de beca que rebi, per sufragar les despeses més elevades vinculades a l’educació en poblacions o àrees 
metropolitanes més poblades. 

                                                
131 CTESC (2011). Condicions de vida. Dins Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2010. Barcelona: Generalitat de Catalunya. 
Consulta abril de 2012. 
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(4) Inclou el component de beca salari per a l’alumnat de grau en règim presencial, les bonificacions de preus per serveis acadèmics uni-
versitaris per a famílies nombroses de tres fills i, en el curs 2009-2010, els ajuts per a la matrícula en un màster oficial o títol propi de 
màster destinats a l’alumnat titulat universitari en situació legal de desocupació. Les dades d’educació universitària fan referència a les 
beques finançades pel Ministeri d’Educació per a l’alumnat matriculat a universitats de Catalunya, així com a les beques finançades per la 
Generalitat de Catalunya a dins i a fora d’aquesta Comunitat Autònoma, encara que en el curs 2009-2010 només s’hi van concedir a uni-
versitats catalanes. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri d’Educació. 

El Reial Decret 1721/2007, de 21 de desembre, estableix el règim de gestió de beques i ajuts a 
l’estudi finançats a càrrec dels pressupostos generals de l’Estat i que es concreta en els convenis 
de col·laboració que han de signar anualment el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i les adminis-
tracions autonòmiques competents. El conveni de col·laboració aplicable al curs 2009-2010132

A les dues noves modalitats de beques i ajuts atorgats el curs 2008-2009 (projecte de fi de carrera, 
d’una banda, i finalització de pràctiques a l’estranger, de l’altra), se sumen, en el curs 2009-2010, 
tres de noves: les beques salari per a l’alumnat d’ensenyaments de grau en règim presencial (les 
quals s’amplien a l’alumnat de CFGS en el curs 2010-2011), els ajut conjunturals previstos per a 
dos cursos per a la matriculació en un Màster oficial o títol propi de màster d’alumnat titulat universi-
tari en situació legal de desocupació i les Beques d’equitat i excel·lència acadèmica de la Generali-
tat de Catalunya adreçades a l’alumnat d’educació universitària (neixen amb un pressupost de més 
d’1.400.000 euros a partir del 25% de la recaptació obtinguda de l’increment de quatre punts en les 
taxes universitàries).

 (del 
qual es disposa de dades) assigna la convocatòria i el finançament de les beques i ajuts al Ministeri 
d’Educació amb càrrec als pressupostos generals de l’Estat, mentre que n’atribueix les funcions de 
selecció, adjudicació, pagament, inspecció, verificació, control i, si s’escau, resolució de recursos 
administratius a la Generalitat de Catalunya. Per aquest motiu, el Ministeri d’Educació ha finançat 
gairebé totes les beques i ajuts en els tres nivells formatius ressenyats: el 97,1% en l’educació obli-
gatòria, el 94% en la postobligatòria no universitària i el 95,25% en la universitària. 

A partir del curs 2007-2008, el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport subscriu anualment un conveni 
de col·laboració amb les comunitats autònomes per al finançament de llibres i material en els nivells 
obligatoris. En el cas de Catalunya, aquestes ajudes s’han concedit mitjançant dos sistemes dife-
rents: les ajudes per a l’adquisició de llibres de text i material didàctic complementari (incloses a la 
taula anterior i finançades íntegrament pel Ministeri) i el Programa cooperatiu per al foment de la 
reutilització dels llibres de text (o de gratuïtat de llibres). 

El caràcter universal d’aquest darrer programa (està destinat a tot l’alumnat dels centres que hi par-
ticipen) comporta que no s’hi inclogui en l’Estadística de beques i ajuts a l’estudi. Tanmateix, 
l’import que s’hi destina a aquesta finalitat és rellevant: 8.190.850 euros, el 17,1% més que el curs 
anterior, del qual la Generalitat finança pràcticament el 100% (8.188.200 euros). L’alumnat benefici-
ari del programa s’ha incrementat també el 17,1%, en passar de 279.773 persones a 327.634. 

Quant a la tipologia de beques i ajuts, el gràfic següent resumeix la distribució dels imports en els 
tres nivells formatius. Les beques i els ajuts que concentren una proporció més gran del pressupost 
destinat a l’educació obligatòria amb aquesta finalitat durant el curs 2009-2010 són, amb diferència, 
l’educació especial i els llibres i material; a l’educació postobligatòria no universitària, les compensa-
tòries i, amb distància, els llibres i material; i a l’educació universitària, l’exempció de preus seguida, 
a una distància considerable, la compensatòria, la mobilitat, la residència i el complement Erasmus.  

133

                                                
132 

 

Resolució EDU/1240/2010, de 13 d’abril, per la qual es dóna publicitat al Conveni de col·laboració entre el Ministeri d’Educació i la 
Generalitat de Catalunya per a la gestió de les beques i ajuts a l’estudi corresponents al curs acadèmic 2009-2010 (DOGC núm. 5615, de 
26.04.2010). Consulta abril de 2012. 
133 AGAUR (2011). Sistema català de beques universitàries: Beques Equitat i Beques Excel·lència Acadèmica. Barcelona: Generalitat de 
Catalunya, Secretaria d’Universitats i Recerca. Consulta abril de 2012. 

http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=531462&language=ca_ES�
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=531462&language=ca_ES�
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2011/10/24/13/04/3dbef0c2-9f82-4426-851e-8c1b6d8d05de.pdf�
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GRÀFIC V-22. Distribució de l’import atorgat en beques i ajuts del Ministeri d’Educació, Cultura i Es-
port i la Generalitat de Catalunya per nivell educatiu. Catalunya, curs 2009-2010 

 

Unitats: percentatges. 
(1) S’hi inclouen els ajuts per a l’adquisició de llibres i material didàctic però no els ajuts corresponents al programa de gratuïtat de llibres, 
els quals es comptabilitzen a part. 
(2) No és un tipus de beca sinó un suplement que concedeix el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports a l’alumnat becari, amb indepen-
dència del tipus de beca que rebi, per sufragar les despeses més elevades vinculades a l’educació en poblacions o àrees metropolitanes 
més poblades. 
(3) Inclou el component de manteniment per a l’alumnat de PQPI. 
(4) Les dades d’educació universitària fan referència a les beques finançades pel Ministeri d’Educació per a l’alumnat matriculat a univer-
sitats de Catalunya, així com a les beques finançades per la Generalitat de Catalunya a dins i a fora d’aquesta Comunitat Autònoma, en-
cara que en el curs 2009-2010 només s’hi van concedir a universitats catalanes. 
(5) La major part de la informació sobre idiomes no es refereix a la universitat en la qual està matriculat l’alumnat becari sinó al lloc de re-
sidència. 
(6) Inclou el component de beca salari per a l’alumnat de grau en règim presencial. 
(7) Inclou els ajuts per a la matrícula en un màster oficial o títol propi de màster destinats a l’alumnat titulat universitari en situació legal de 
desocupació. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. 
 

3.7. El finançament de l’educació 
El Programa Educació de la Generalitat de Catalunya de l’any 2011 pressuposta 5.837,8 milions 
d’euros de despesa, el 7,49% menys que l’any 2010 i és per tant, el primer pressupost que preveu 
una reducció de la despesa des de l’inici de la crisi.  

En termes de PIB, el Programa Educació se situa en el 2,78% i es redueix 0,29 punts percentuals 
respecte de l’any anterior. També passa que és la primera vegada, des de l’inici de la crisi, que es 
redueix aquesta magnitud. Les grans partides de despesa, que són l’educació general, l’educació 
universitària i la resta de despeses, també redueixen el seu pes en el PIB l’any 2011 però cal recor-
dar que aquest resultat ja es va donar l’any 2010 per a l’educació universitària. 

La participació de les despeses del Programa Educació en el pressupost total del sector públic de la 
Generalitat de Catalunya es redueix per tercer any consecutiu i l’any 2011 se situa en el 14,83%, 
1,06 punts percentuals menys que l’any 2010 i 1,78 punts percentuals menys que la participació de 
l’any 2008 (16,61%). 
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Les despeses del Programa Educació per càpita disminueixen per primera vegada des de que va 
començar la crisi i se situen en 774,3 euros per persona, el 7,83% menys que l’any 2010, quantitat 
que es troba per sota de la corresponent a l’any 2008. 

TAULA V-34. Pressupost de despeses del Programa educació de la Generalitat de Catalunya respec-
te del PIB, del total de despeses de la Generalitat i de la població, 2008-2011 

  2008 2009 2010 2011 Variació 2010-2011 

Programa Educació 5.770,3 6.028,3 6.310,5 5.837,8 -7,49 
Educació / PIB 2,71 2,95 3,07 2,78 -0,29 

Educació general 2,14 2,33 2,43 2,25 -0,18 
Educació universitària 0,49 0,53 0,52 0,44 -0,08 
Resta 0,09 0,10 0,12 0,08 -0,03 

Educació / Sector públic 16,61 16,30 15,90 14,83 -1,06 
Educació / Població 783,6 806,4 840,0 774,3 -7,83 
Unitats: despeses del programa en milions d’euros, despeses per càpita en euros i resta en percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya i Idescat. 

El pes de la despesa pública en educació a Espanya segueix la mateixa tendència que a Catalunya 
però la seva participació en el PIB és superior. L’any 2011 la despesa pública en educació a Espa-
nya se situa en el 3,66% del PIB. Les dades de la despesa pública a la UE-27 són de l’any 2009 i 
mostren uns registres superiors als espanyols, i per tant, superiors als de Catalunya. 

TAULA V-35. Despesa pública en educació sobre el PIB. Catalunya, Espanya i UE-27, 2008-2011 

 

2008 2009 2010 2011 

Catalunya 2,71% 2,95% 3,07% 2,78% 
Espanya 3,50% 3,82% 3,93% 3,66% 
UE-27 3,84% 4,20% - - 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE, Ministeri d’Economia i Hisenda i Eurostat. 

La distribució de les funcions del Programa Educació de l’any 2011 mostra alguns canvis respecte 
de l’any 2010. Es constata un augment d’1,9 punts percentuals de l’educació general, que se situa 
en el 81,1% de la despesa total, i una disminució d’1,1 punts percentuals de l’educació universitària, 
de 0,3 punts percentuals dels serveis suplementaris i de també de 0,3 punts percentuals de beques 
i ajuts. 
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GRÀFIC V-23. Distribució de les despeses segons les finalitats del Programa Educació de la Generali-
tat de Catalunya, 2011 

 
 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir del pressupostos de la Generalitat de Catalunya. 

Despesa privada en educació 
La despesa privada en educació a Catalunya l’any 2010 és de 1.184,8 milions d’euros, l’1% més 
alta que l’any 2009. La seva participació en el total de la despesa privada augmenta lleugerament  i 
se situa en l’1,34%. Tanmateix, el seu pes en termes de PIB es manté constant amb una participa-
ció del 0,57% i la seva participació respecte de la despesa pública en educació cau per segon any 
consecutiu i se situa en el 18,7%. 

A Espanya, la despesa privada en educació es comporta a grans trets com a Catalunya, però a di-
ferència del que passa a Catalunya, el pes de la despesa privada en educació sobre la despesa 
pública en educació per a l’any 2011 augmenta. Una altra diferència que també cal recordar és que 
a Espanya la despesa privada en educació va disminuir l’any 2009. 

Es constata que el pes de la despesa privada en educació a Catalunya és superior al pes que té a 
Espanya en qualsevol dels indicadors analitzats: percentatge respecte de la despesa pública en 
educació, percentatge respecte del total de la despesa privada i percentatge respecte del PIB. 

TAULA V-36. Despesa privada en educació en percentatge de la despesa pública i del total de la 
despesa privada. Catalunya i Espanya 2008-2010 

Catalunya 2008 2009 2010 Variació  
2009-2010 

Despesa privada en educació1 1.157,0 1.173,5 1.184,8 1,0 
% respecte de la despesa pública en educació2 19,9 19,3 18,7 -0,5 
% respecte del total de la despesa privada 1,22 1,26 1,34 0,07 
% respecte del PIB 0,54 0,57 0,57 0,01 

Espanya 2008 2009 2010 Variació  
2009-2010 

Despesa privada en educació3 4.826,6 4.744,9 5.169,4 8,9 
% respecte de la despesa pública en educació2 12,7 11,9 12,7 0,8 
% respecte del total de la despesa privada 0,90 0,91 1,01 0,10 
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% respecte del PIB 0,44 0,45 0,49 0,04 
Unitats: milions d’euros i percentatges. 
(1) No s'inclou la despesa en formació professional i ensenyaments de règim especial de grau mitjà per manca de representativitat. 
(2) No s'inclou la despesa en formació ocupacional. 
(3) No s'inclou la despesa en formació professional i ensenyaments de règim especial de grau mitjà per homogeneïtat de les dades amb 
Catalunya. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE i del Ministeri d’Economia i Hisenda. 
 

3.7.1. L’educació no universitària pública 
La despesa pública liquidada en educació no universitària l’any 2010 va ser de 5.282,3 milions 
d’euros, el 2,1% menys que l’any 2009. Recordem que l’any 2010 es va pressupostar un augment 
de les despeses en educació general en el Programa Educació, tal com es pot observar a la prime-
ra taula d’aquesta secció 3.8. 

Per grans apartats de despesa, les activitats d’ensenyament són les úniques que disminueixen la 
seva despesa i situen el seu import liquidat en 4.623,6 milions d’euros, el 4,6% menys que l’any 
2009. Les activitats annexes, amb un pressupost liquidat de 580,4 milions d’euros, i les beques, 
amb un pressupost liquidat de 78,3 milions d’euros, augmenten la seva despesa el 13,6% i el 
121,6%, respectivament. 

Les activitats d’ensenyament amb més dotació pressupostària, que són l’educació infantil de segon 
cicle i primària i l’educació secundària, redueixen el seu pressupost liquidat el 3,1% i el 6,2%, res-
pectivament. La reducció de les depeses de l’educació especial destaca per la seva elevada taxa 
de disminució, el 12,8%. Els únics ensenyaments que augmenten la seva despesa són els progra-
mes de qualificació professional inicial i els ensenyaments extraescolars. 

En el capítol d’activitats annexes, la partida que augmenta més la seva despesa en termes absoluts 
és l’administració general educativa, mentre que la partida que més redueix la seva dotació és la de 
formació del professorat. 

TAULA V-37. Despesa pública en educació no universitària (pressupost liquidat) per activitats. Cata-
lunya, 2008-2010 

  2008 2009 2010 

Variació 2009-2010 

Absoluta Relativa 

Total  (A+B+C) 5.070,4 5.393,1 5.282,3 -110,9 -2,1 
A. Activitats d'ensenyament 4.363,7 4.846,8 4.623,6 -223,2 -4,6 

Educació infantil 1r cicle 146,2 147,2 145,3 -1,9 -1,3 
Educació Infantil 2n cicle + primària 2.101,9 2.353,2 2.280,5 -72,7 -3,1 
Educació secundària 1.845,9 2.062,4 1.933,6 -128,8 -6,2 
Ensenyaments de règim especial 83,3 83,2 80,0 -3,3 -4,0 
Programes de qualificació professional inicial 7,3 17,2 17,9 0,6 3,7 
Educació especial 101,1 109,8 95,8 -14,0 -12,8 
Educació d'adults 36,4 31,3 29,7 -1,6 -5,2 
Educació compensatòria 27,1 35,2 33,4 -1,8 -5,2 
Ensenyaments extraescolars 14,6 6,7 7,4 0,7 9,8 
Altres activitats 0,0 0,3 - - - 

B. Activitats annexes 646,7 511,0 580,4 69,3 13,6 
Administració general educativa 483,7 327,8 402,6 74,8 22,8 
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Formació del professorat 42,9 51,3 45,6 -5,7 -11,1 
Menjador 45,7 52,2 52,3 0,1 0,2 
Transport 64,0 72,1 72,3 0,2 0,3 
Investigació educativa 3,4 0,3 0,4 0,1 25,1 
Altres 6,9 7,4 7,2 -0,2 -2,7 

C. Beques 60,0 35,3 78,3 43,0 121,6 
Unitats: milions d’euros i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Ensenyament. 

La distribució de la despesa pública en educació no universitària de les activitats d’ensenyament 
mostra els canvis següents: La despesa en educació infantil de segon cicle i primària guanya 0,8 
punts percentuals i se situa en el 49,3% del total, mentre que la despesa en educació secundària 
perd 0,7 punts percentuals i se situa en el 41,8% del total. Amb canvis més petits, s’observa 
l’augment de 0,1 punts percentuals de la despesa en educació infantil de primer cicle i la disminució 
de 0,2 punts percentuals de l’educació especial. 

GRÀFIC V-24. Distribució de la despesa pública en educació no universitària (pressupost liquidat) de 
les activitats d’ensenyament. Catalunya 2010 

 
 

Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Ensenyament. 

La despesa pública en educació no universitària per capítols i activitats principals permet observar 
que la partida amb més recursos és la de personal que, amb 3.082,9 milions d’euros, disminueix el 
3%, seguida de la dels concerts que, amb 1.073,9 milions d’euros, disminueix el 4,8%. Les altres 
partides que disminueixen són les d’inversions (-31,1%) i els actius financers (-14,8%). També tro-
bem tres capítols de despesa que augmenten la seva despesa liquidada: béns i serveis (18,4%), al-
tres transferències corrents (11,6%), que inclouen les beques, i transferències de capital (8,1%). 
Vegeu la taula V-38.   

La despesa pública en educació no universitària per tipus de despesa mostra que la despesa cor-
rent explica la major part de la despesa total amb un import de 5.052,6 milions d’euros, que passa 
del 2,46% del PIB l’any 2009 al 2,41% l’any 2010. En canvi, la despesa de capital és una part petita 
de la despesa total amb un import de 229,7 milions d’euros, que es redueix per segon any consecu-
tiu, i passa del 0,16% del PIB l’any 2008 al 0,11% l’any 2010. Vegeu la taula V-39. 
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La despesa pública en educació per tipus de centres mostra com el 79% de la despesa total cor-
respon als centres públics, la major part de la qual és de tipus corrent (74,7%) i la resta és de capi-
tal (4,3%). La resta de despesa (21%) correspon als centres privats i és tota de tipus corrent. No-
més la despesa corrent dels centres públics augmenta en termes absoluts i ho fa per valor de 3,6 
milions d’euros. La despesa de capital dels centres públics es redueix en 74,1 milions d’euros i la 
despesa corrent dels centres privats es redueix en 40,3 milions d’euros. Vegeu la taula V-40.   

TAULA V-38. Despesa pública en educació no universitària (pressupost liquidat) per capítols i activi-
tats principals. Catalunya, 2010 

2010 A. Activitats  
d'ensenyament 

B. Activitats  
annexes C. Beques Total (A+B+C) 

Total 4.623,6 580,4 78,3 5.282,3 
Personal 2.901,0 181,8 0,0 3.082,9 
Béns i serveis 220,0 176,6 3,2 399,8 
Concerts 1.073,9 0,0 0,0 1.073,9 
Altres transferències corrents 205,6 215,2 75,1 496,0 
Inversions 167,6 6,1 0,0 173,7 
Transferències de capital 55,4 0,3 0,0 55,7 
Actius financers 0,0 0,3 0,0 0,3 

Variació 2009-2010 A. Activitats  
d'ensenyament 

B. Activitats  
annexes C. Beques Total (A+B+C) 

Total -4,6 13,6 121,6 -2,1 
Personal -3,0 -3,8 - -3,0 
Béns i serveis 7,6 35,8 0,3 18,4 
Concerts -4,8 - - -4,8 
Altres transferències corrents -10,8 18,5 133,6 11,6 
Inversions -30,7 -40,3 - -31,1 
Transferències de capital 7,8 133,3 - 8,1 
Actius financers -100,0 409,0 - -14,8 

Unitats: milers d’euros i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Ensenyament. 

TAULA V-39. Despesa pública en educació no universitària (pressupost liquidat) per tipus de despe-
sa. Catalunya, 2008-2010 

  

Despesa % sobre el PIB 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Total 5.070,4 5.393,1 5.282,3 2,36 2,60 2,52 
Despesa corrent 4.732,6 5.089,3 5.052,6 2,20 2,46 2,41 
Despesa de capital 337,8 303,8 229,7 0,16 0,15 0,11 

PIB 215.181,0 207.237,0 209.727,0 100,00 100,00 100,00 
Unitats: milions d’euros i percentatges del PIB. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Ensenyament. 
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TAULA V-40. Despesa pública en educació no universitària (pressupost liquidat) per tipus de cen-
tres. Catalunya, 2008-2010 

  

Despesa Pes sobre el total 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Total (A+B) 5.070,4 5.393,1 5.282,3 100,0 100,0 100,0 
A. Centres públics 4.008,3 4.245,7 4.175,2 79,1 78,7 79,0 

Despesa corrent 3.670,5 3.941,9 3.945,5 72,4 73,1 74,7 
Despesa de capital 337,8 303,8 229,7 6,7 5,6 4,3 

B. Centres privats 1.062,1 1.147,4 1.107,1 20,9 21,3 21,0 
Despesa corrent 1.062,1 1.147,4 1.107,1 20,9 21,3 21,0 
Despesa de capital 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Unitats: milions d’euros i percentatge sobre el total. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Ensenyament. 

L’evolució de la despesa pública liquidada en educació no universitària per alumne feta per la Ge-
neralitat de Catalunya mostra que aquesta es redueix a tots els nivells educatius analitzats (infantil 
de primer cicle, infantil de segon cicle més primària i secundària) amb independència del fet que el 
tipus de centre sigui públic o concertat. 
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GRÀFIC V-25. Evolució de la despesa pública liquidada en educació no universitària per alumne1 feta 
per la Generalitat de Catalunya per nivells educatius i tipus de centre. Catalunya, 2008-20102 

 

 
 
Unitats: euros per alumne. 
(1) La despesa per alumne es calcula sobre la mitjana ponderada de dues terceres parts dels alumnes del curs precedent més una terce-
ra part dels alumnes del curs corrent per a cada exercici. 
(2) La despesa per alumne dels centres públics d’Infantil de primer cicle correspon als centres que són titularitat de la Generalitat de Ca-
talunya. La despesa per alumne feta per la Generalitat de Catalunya en els centres de primer cicle d’educació infantil de titularitat munici-
pal és de 2.716 euros l’any 2008, 2.528 euros l’any 2009 i 2.294 euros l’any 2010. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Ensenyament. 

Els centres públics tenen una despesa pública mitjana per alumne de 5.233 euros, sent la despesa 
de l’educació infantil de primer cicle la més alta (8.255 euros), seguida de la secundària (5.904 eu-
ros) i de la corresponent a l’educació infantil de segon cicle més primària (4.774 euros). 

Els centres concertats tenen una despesa pública per alumne mitjana de 2.946 euros, sent la des-
pesa de l’educació secundària la més elevada (3.611 euros), seguida de la infantil de segon cicle 
més primària (2.609 euros) i de la corresponent a l’educació infantil de primer cicle (895 euros). 

3.7.2. Educació universitària pública 
L’any 2010 la despesa liquidada de les universitats públiques és de 1.588,7 milions d’euros, el 3,2% 
superior a la de l’any 2009. Totes les universitats públiques han augmentat les seves despeses li-
quidades. Com que els ingressos liquidats totals són de 1.652,5 milions d’euros, l’1,6% superiors 
als de l’any 2009, es genera un romanent de 63,8 milions d’euros, que és el 26,9% inferior al de 
l’any 2009. 
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TAULA V-41. Pressupost liquidat de les universitats públiques per capítols de despesa i d’ingressos. 
Catalunya 2008-2010 

  

2008 2009 2010 Variació  
2009-2010 Import Import Import Distribució 

Total ingressos 1.538,1 1.626,0 1.652,5 100,0 1,6 
Taxes i altres 315,2 320,8 345,4 20,9 7,7 
Transferències corrents 925,6 1.033,5 1.037,6 62,8 0,4 
Ingressos patrimonials 12,0 15,4 11,9 0,7 -22,9 
Alienació d'inversions reals 13,4 0,0 0,0 0,0 -60,0 
Transferències de capital 237,0 231,7 231,4 14,0 -0,1 
Actius financers -0,7 -0,3 -5,4 -0,3 1592,5 
Passius financers 35,6 24,8 31,6 1,9 27,1 

Total despeses 1.513,9 1.538,7 1.588,7 100,0 3,2 
Despeses de personal 886,6 944,4 946,9 59,6 0,3 
Béns corrents i serveis 222,0 238,6 255,5 16,1 7,1 
Financeres 2,3 2,2 2,7 0,2 24,6 
Transferències corrents 51,3 54,5 63,0 4,0 15,6 
Inversions reals 320,7 285,1 294,0 18,5 3,1 
Transferències de capital 5,2 5,7 9,1 0,6 59,0 
Actius financers 0,4 0,3 1,2 0,1 338,0 
Passius financers 25,3 7,9 16,1 1,0 105,0 

Romanent 24,2 87,3 63,8 4,0 -26,9 
Unitats: milions d’euros i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Economia i Coneixement. 

La partida amb més recursos de les despeses de les universitats públiques catalanes és la de per-
sonal, que, amb 946,9 milions d’euros, augmenta el 0,3% respecte d l’any passat, seguida de les 
inversions reals, que, amb 294 milions d’euros, augmenten el 3,1%, i seguida dels béns i serveis, 
que, amb 255,5 milions d’euros, augmenten el 7,1%. No hi ha cap partida de despesa que es redu-
eixi. 

Per la banda dels ingressos, el capítol amb més recursos és el de les transferències corrents que, 
amb 1.037,6 milions d’euros, augmenta el 0,4% respecte de l’any 2009, seguit de les taxes i altres, 
que, amb 345,4 milions d’euros, augmenten el 7,7%, i de les transferències de capital, que, amb 
231,4 milions d’euros, disminueixen el 0,1%. El creixement del capítol d’actius financers tan elevat 
s’atribueix a la Universitat Politècnica de Catalunya, que té una disminució d’actius financers per 
romanents incorporats de 6,5 milions d’euros. 

L’anàlisi dels indicadors de la capacitat de finançament de les universitats públiques catalanes mos-
tra com la disminució del romanent de l’any 2010 s’explica per una disminució de les transferències 
rebudes sobre les despeses financeres, que no es compensa per l’escàs augment que han tingut 
els ingressos propis. 
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TAULA V-42. Dèficit o capacitat de finançament de les universitats públiques catalanes, 2008-2010 

  2008 2009 2010 

Ingressos propis1 / Despeses no financeres (%) 22,9 22,0 22,7 

Transferències rebudes2 / Despeses no financeres (%) 78,1 82,7 80,8 

Dèficit no financer3 / Despeses no financeres (%) 1,0 4,6 3,5 

Dèficit no financer (en euros) 15,1 70,9 55,0 

Romanent4 (en euros) 24,2 87,3 63,8 
Unitats: dèficit no financer i romanent en milions d’euros i resta en percentatges. 
(1) Suma de taxes i altres, ingressos patrimonials i alienació d'inversions reals. 
(2) Suma de transferències corrents i de capital. 
(3) Ingressos propis més transferències rebudes menys despeses no financeres. 
(4) Diferència entre els ingressos totals i les despeses totals. També equival a la suma dels ingressos financers nets i del dèficit no finan-
cer. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Economia i Coneixement. 

La suma de les transferències corrents i de les inversions autoritzades de la Generalitat a les uni-
versitats catalanes és de 835,1 milions d’euros l’any 2011, el 18,2% menys que l’any 2010, i es re-
dueix per segon any consecutiu des de l’inici de la crisi; aquesta evolució coincideix amb la de les 
despeses pressupostades en el Programa Educació. Les transferències corrents també porten dos 
anys consecutius de reducció, mentre que les inversions autoritzades en porten tres. 

TAULA V-43. Transferències corrents i inversions autoritzades de la Generalitat a les universitats ca-
talanes1, 2008-2011 

  

Despesa Taxes de creixement 

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 

Total 962,0 1.034,9 1.021,0 835,1 11,1 7,6 -1,3 -18,2 
Transferències corrents 848,3 942,3 935,8 791,6 7,9 11,1 -0,7 -15,4 
Inversions autoritzades 113,7 92,6 85,2 43,5 42,4 -18,5 -8,0 -48,9 

Unitats: milions d’euros. 
(1) Aquesta taula inclou la Universitat Oberta de Catalunya. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Economia i Coneixement. 

Les despeses liquidades de les universitats públiques catalanes per alumne/a són de 13.271 euros 
l’any 2010, el 0,9% menys que l’any 2009 i disminueixen per segon any consecutiu des de l’inici de 
la crisi. Aquest resultat, igual que el de l’any anterior, es dóna perquè l’augment de les despeses és 
inferior a l’augment del nombre d’alumnes. 

TAULA V-44. Pressupost liquidat de les universitats públiques catalanes per alumne/a a temps com-
plet, 2008-20101 

 

2008 2009 2010 

Despesa total 13.597 13.386 13.271 
Taxa de creixement 7,9 -1,6 -0,9 

Despesa no financera 13.366 13.316 13.126 
Taxa de creixement 7,2 -0,4 -1,4 

Unitats: despesa en milions d’euros i despesa per alumne/a en euros. 
(1) La despesa per alumne/a es calcula sobre la mitjana ponderada de 2/3 parts dels alumnes del curs precedent més 1/3 part dels alum-
nes dels curs corrent per a cada exercici comptable, excepte per a l’any 2010, ja que, per falta de dades del curs 2010-2011, el nombre 
d’alumnes correspon íntegrament al curs 2009-2010. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Economia i Coneixement. 
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La despesa total per alumne/a de les universitats UPC (18.211 euros), UPF (16.726 euros), UAB 
(14.137 euros) i UdL (13.642 euros) és més alta que la despesa mitjana, mentre que la despesa de 
les universitats URV (11.490 euros), UdG (10.907 euros) i UB (10.631 euros) està per sota. 

La despesa per alumne/a de les universitats UB,UdL i UdG  té la mateixa evolució que la despesa 
per alumne/a mitjana. En canvi, la despesa per alumne/a de la URV no ha deixat d’augmentar en 
els darrers anys. La resta d’universitats han vist com la seva despesa per alumne/a s’ha reduït tan 
sols en un dels dos darrers anys del període estudiat, bé el 2009 (UPC i UPF) o bé el 2010 (UAB). 

TAULA V-45. Despesa total per alumne/a a temps complert de les universitats públiques catalanes 
per universitat, 2008-20101 

  2008 2009 2010 Variació 2009-2010 

Total d’ universitats 13.597 13.386 13.271 -0,9 
UPC 18.372 18.095 18.211 0,6 
UPF 15.663 15.394 16.726 8,6 
UAB 13.749 14.186 14.137 -0,3 
UdL 15.333 14.431 13.642 -5,5 
URV 10.880 11.393 11.490 0,8 
UdG 12.147 11.920 10.907 -8,5 
UB 11.413 10.844 10.631 -2,0 

Unitats: euros. 
(1) La despesa per alumne/a es calcula sobre la mitjana ponderada de 2/3 parts dels alumnes del curs precedent més 1/3 part dels alum-
nes dels curs corrent per a cada exercici comptable, excepte per a l’any 2010, ja que, per falta de dades del curs 2010-2011, el nombre 
d’alumnes correspon íntegrament al curs 2009-2010. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Economia i Coneixement. 

La UPC té una despesa per alumne/a superior a la mitjana en tots els capítols analitzats excepte en 
el de les despeses financeres. La UPF té una despesa per alumne/a superior a la mitjana en tots 
els capítols analitzats excepte en el de personal. La UAB té una despesa per alumne/a superior a la 
mitjana en tots els capítols analitzats excepte en el de béns i serveis i inversió. La UdL té una des-
pesa per alumne/a superior a la mitjana en els capítols de personal i béns i serveis. La URV té una 
despesa per alumne/a superior a la mitjana en béns i serveis i en transferències corrents. La UdG té 
una despesa per alumne superior a la despesa mitjana en actius financers. L’única universitat que 
no té cap capítol de despesa per sobre de la mitjana és la UB. 

TAULA V-46. Despesa per alumne/a a temps complet de les universitats públiques catalanes per ca-
pítols de despesa i universitat, 20101 

  Mitjana UPC UPF UAB UdL URV UdG UB 

TOTAL 13.271 18.211 16.726 14.137 13.642 11.490 10.907 10.631 
I. Personal 7.910 9.777 7.896 8.732 8.568 6.505 7.220 6.938 
II. Béns i serveis 2.135 2.685 4.075 2.075 2.297 2.388 1.614 1.558 
III. Financera 23 69 29 29 9 9 6 5 
IV. Transferències corrents 527 575 543 575 440 585 305 519 
VI i VII. Inversió 2.532 4.993 3.728 2.447 2.259 1.913 1.595 1.571 
VIII i IX. Despeses financeres 145 113 453 279 69 90 166 41 

Unitats: euros. 
(1) La despesa per alumne/a es calcula, per falta de dades del curs 2010-2011, amb el nombre d’alumnes del curs 2009-2010. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Economia i Coneixement. 
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4. Habitatge 

4.1. Context 
L’evolució del sector de l’habitatge segueix especialment condicionada per l’accessibilitat als recur-
sos que obté a través del sistema financer. D’acord amb el Banc d’Espanya134

Així, en la Cimera de caps d’estat i de govern del 26 d’octubre de 2011, s’acorda actuar en tres di-
reccions. Primer, s’acorda  per a Grècia l’acceptació voluntària pel sector privat d’una rebaixa del 
valor nominal del deute al voltant del 50%. En segon lloc, s’acorda una ampliació del fons 
d’estabilitat financera (EFSF). I, tercer, es dissenya un programa de recapitalització dels bancs més 
grans, que inclou l’exigència d’un Core Tier 1 del 9% i posar a valor de mercat totes les carteres de 
deute públic.

, tot i els esforços de 
transparència exigits a les entitats financeres en relació amb les seves exposicions al sector immo-
biliari des de mitjan 2010, el deteriorament del context macroeconòmic i financer a Espanya i a 
l’àrea euro des de la segona meitat del 2011 ha agreujat l’impacte en els balanços bancaris de les 
incerteses respecte dels actius relacionats amb el sector de la construcció i promoció immobiliària, i 
en particular sobre el sòl i les promocions en curs, activitats la demanda de les quals segueix molt 
dèbil. 

La realització de proves de resistència per part de l’Autoritat bancària europea, amb els resultats 
publicats el 15 de juliol, no van tranquil·litzar els mercats. Tot i que el Banc Central Europeu va 
anunciar el 7 d’agost la reactivació del seu Programa per als mercats de valors, iniciant la compra 
de deute públic italià i espanyol, el cert és que a partir de setembre es va tornar a posar en evidèn-
cia la dificultat per part de les entitats financers de captar fons en els mercats majoristes internacio-
nals. 

135

Pel que fa al crèdit a l’activitat de la construcció, s’intensifica la reducció a Espanya tant del crèdit a 
activitats productives de la construcció com a activitats productives immobiliàries, el 14,0% i el 5,5% 

 

En aquest context, el sistema financer espanyol continua durant l’any 2011 el seu procés de rees-
tructuració i recapitalització. La necessitat de millorar la seva solvència segueix alimentant els re-
cels de les institucions financeres a l’hora de facilitar finançament a famílies i empreses. 

El BCE ha augmentat el tipus d’interès central des de l’1% fins a l’1,5% el juliol del 2011 per reduir-
lo de nou en la segona meitat de l’any fins a l’1%, la qual cosa ha permès un lleuger increment de 
l’Euribor del 0,7% al llarg de l’any fins a situar-se en el mes de desembre del 2011 en el 2,0%, si bé 
amb una tendència a la baixa a partir del mes d’agost en qué va arribar a un nivell màxim del 2,2%. 

Les entitats de crèdit espanyoles han traslladat aquest petit repunt de l’Euríbor al mercat hipotecari 
espanyol, amb un increment mitjà del tipus d’interès mitjà a 3 anys al llarg de l’any del 0,6% , amb 
una modesta tendència a l’alça al llarg de l’any, que situa aquest tipus d’interès el mes de desembre 
en el 3,6%. 

Aquest increment mitjà dels tipus d’interès hipotecaris, l’esgotament de l’efecte anticipació de com-
pra d’habitatge derivada del canvi de la fiscalitat en la compra d’habitatge que va tenir lloc el 2010 i 
la mala evolució de l’ocupació, han fet caure de nou, com en el 2009, el crèdit a les famílies per a 
l’adquisició i la rehabilitació d’habitatge, amb una reducció del 0,9% al llarg del 2011. Així, el valor 
de les noves hipoteques per habitatge constituïdes a Espanya s’ha reduït el 2011, al voltant del 
35%. Paral·lelament s’incrementa, lleugerament, el rati de crèdit dubtós sobre el crèdit atorgat a les 
famílies per compra d’habitatge i rehabilitació, que se situa en el 2,8%.  

                                                
134 Informe de estabilidad financiera, núm. 04/2012. Madrid: Banc d’Espanya. 
135 Per a una descripció de les mesures preses per l’Autoritat monetària europea al llarg del 2011, vegeu el capítol I d’aquest Memòria. 
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respectivament, element que mostra l’empitjorament continuat al 2011 de la qualitat creditícia de les 
empreses d’aquests sectors, on s’ha incrementat també el percentatge de crèdit de dubtós cobra-
ment, fins al 17,7% en el cas de les activitats productives de la construcció, i fins al 20,9% en les 
activitats immobiliàries. 

A més, cal tenir present que, com a conseqüència de les diferents proves d’esforç i transparència 
exigides a les institucions financeres, s’ha posat de manifest que a desembre del 2011 el sector 
bancari espanyol havia elevat fins al 60% (184 milers de milions d’euros ) la part potencialment pro-
blemàtica136

TAULA V-47. Crèdit i crèdit dubtós atorgat a famílies i empreses residents en relació amb habitatge i 
construcció per entitats de crèdit1. Espanya, 2009-2011 

 de tot el crèdit concedit a les activitats de la construcció i de la promoció immobiliària. 

  2009 2010 2011 
Variació    

2009-2010 2010-2011 

Crèdit a les famílies per a adquisició i rehabilitació d'habitatge 654.566 662.798 656.503 1,3% -0,9% 

Crèdit a activitats productives de la construcció 130.438 114.519 98.505 -12,2% -14,0% 

Crèdit a activitats productives immobiliàries 322.984 315.782 298.267 -2,2% -5,5% 

1. TOTAL CRÈDIT 1.107.988 1.093.099 1.053.275 -1,3% -3,6% 

Crèdit a les famílies per a adquisició i rehabilitació d'habitatge 18.879 16.038 18.286 -15,0% 14,0% 

Crèdit a activitats productives de la construcció 11.069 13.888 17.393 25,5% 25,2% 

Crèdit a activitats productives immobiliàries 32.544 44.138 62.366 35,6% 41,3% 

2. TOTAL CRÈDIT DUBTÓS 62.492 74.064 98.045 18,5% 32,4% 

Crèdit a les famílies per a adquisició i rehabilitació d'habitatge 2,9% 2,4% 2,8% -16,1% 15,1% 

Crèdit a activitats productives de la construcció 8,5% 12,1% 17,7% 42,9% 45,6% 

Crèdit a activitats productives immobiliàries 10,1% 14,0% 20,9% 38,7% 49,6% 

TOTAL CRÈDIT DUBTÓS SOBRE CRÈDIT (2/1) 5,6% 6,8% 9,3% 20,1% 37,4% 
Unitats: milions d’euros. 
(1) Les entitats de crèdit inclouen bancs, caixes d’estalvis, cooperatives de crèdit i establiments financers de crèdit. 
Font: Butlletí estadístic del Banc d’Espanya. 
 

Per tant, el repunt dels tipus d’interès, l’empitjorament de les condicions creditícies a les famílies per 
a la compra d’habitatge, i les persistents dificultats de l’activitat econòmica, amb taxes d’atur eleva-
des, han mantingut dèbil la demanda d’habitatge (o la disposició al pagament) per part dels com-
pradors al llarg del 2011, ja sigui per motius residencials o per motius d’inversió, tot i la caiguda dels 
preus dels habitatges. 

En aquest context, des de l’inici de la crisi del sector de l’habitatge ha tingut lloc un destacat incre-
ment en el nombre d’execucions hipotecàries. En el període 2007-2011 s’han acumulat 65.670 exe-
cucions hipotecàries a Catalunya;, si bé assoleixen un màxim el 2010, l’execució d’hipoteques es 
redueix de forma significativa  l’any 2011, amb una reducció del 24,2%. 

 

 

 

                                                
136 Vegeu l’Informe de estabilidad  financiera, núm. 4/2012. Informació disponible a la pàgina web del Banc d’Espanya. Els actius proble-
màtics inclouen el crèdit dubtós (per raons de morositat o altres), els préstecs subestàndard i els actius adjudicats per processos judicials 
d’execució o per altres processos de liquidació de deutes. 
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TAULA V-48. Nombre d’execucions hipotecàries. Catalunya, 2007-2011 

  2007 2008 2009 2010 2011 2007-2011 
Nombre d'execucions hipotecàries 4.538 11.240 18.053 18.112 13.727 65.670 
Taxa de creixement - 147,7% 60,6% 0,3% -24,2% - 
Unitats: nombre, i percentatge. 
Nota: inclou execucions hipotecàries d’habitatges i locals comercials. 
Font: Consell General del Poder Judicial. 
 

En aquest sentit, la Generalitat de Catalunya, a través d’Ofideute, disposa d’un servei d’informació i 
assessorament adreçat a les famílies que no poden fer front al pagament dels préstecs hipotecaris i 
es troben, per aquesta causa, en risc de perdre el seu domicili habitual, amb l’objectiu principal 
d’evitar els desnonaments provocats per la falta de pagament dels crèdits hipotecaris. 

4.2. Evolució del mercat i del preu 
El mercat de l’habitatge a Catalunya aprofundeix la recessió l’any 2011: 

• El mercat d’habitatge lliure nou accelera el 2011 la caiguda dels preus, intensifica la caiguda 
del volum de les transaccions realitzades i acumula en els anys 2006-2011 una caiguda del 
preu per metre quadrat del 28,3% i de les transaccions realitzades, del 76,1%. 

• El mercat d’habitatge de compra de segona mà, intensifica el 2011 la caiguda dels preus, 
redueix el nombre de transaccions i acumula en els anys 2006-2011 una caiguda del preu 
del 22,3% i una reducció en el nombre de transaccions, del 70,7%. 

• El mercat de lloguer lliure experimenta per tercer any consecutiu una caiguda del preu del 
lloguer, i segueix incrementant el nombre de contractes; en l’acumulat dels anys 2006-2011, 
i recollint part de la demanda que no pot accedir al mercat de compra, el preu del lloguer 
s’ha reduït amb menys intensitat, el 0,6%, mentre que s’ha més que duplicat el nombre de 
contractes amb un increment del 125,0%. 

• Finalment, les dades sobre l’evolució del mercat d’habitatge protegit a Catalunya, publicades 
pel Ministeri de Foment, indiquen també un retrocés en aquest mercat per al 2011, amb un 
increment del preu mitjà, del 2,3% i una reducció del nombre de transaccions, del 22,1%. En 
els anys 2006-2011 aquest mercat acumula un creixement dels preus del 13,9% i una re-
ducció del nombre de transaccions del 50,0% (vegeu la taula següent). 

TAULA V-1. Evolució del preu mitjà de l’habitatge protegit, i del nombre de transaccions immobilià-
ries d’habitatge protegit nou. Catalunya, 2006-2011 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Preu de l’habitatge protegit 1.134,6 1.193,2 1.269,5 1.242,0 1.263,5 1.292,1 
Transaccions d'habitatge protegit nou 2.499,0 1.911,0 1.929,0 1.546,0 1.603,0 1.249,0 
Unitats: euros per metre quadrat i nombre de transaccions immobiliàries. 
Font: Ministeri de Foment. 

La Cambra de Contractistes de Catalunya (CCOC) estima que el valor de la construcció residencial 
ha experimentat una caiguda en termes reals del 15%, cinc punts inferior a la caiguda del valor de 
tota la construcció, del 20,4% (vegeu la taula següent). 

Dins del sector de la construcció, per quart any consecutiu, tots els seus components mostren taxes 
de creixement negatives. Els edificis no residencials de nova construcció alenteixen el ritme de cai-
guda del 2010 amb una reducció de la seva producció del 8,5%, mentre que la rehabilitació i el 
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manteniment d’edificis, i sobretot l’obra civil intensifiquen la caiguda en termes reals del valor de la 
seva producció, del 3,5% i del 55,0%, respectivament. 

Així, la construcció residencial manté pràcticament el pes relatiu en el còmput global del sector de la 
construcció, amb un pes del 17,0%, i passa a ocupar el segon lloc per la cua en producció per dar-
rera de la rehabilitació i el manteniment d’edificis, amb un pes del 48,5%, i dels edificis no residen-
cials de nova construcció, amb un pes del 18,7%, mentre que la caiguda de l’obra civil la situa en el 
darrer lloc, amb un pes del 15,7%. 

La contracció del mercat de l’habitatge també es posa de manifest en l’evolució del volum 
d’hipoteques constituïdes, que es redueixen fins a 63.584 noves hipoteques, amb una disminució 
respecte del 2010 del 32,9%. L’efecte conjunt de la caiguda del preu de l’habitatge i la relativa esta-
bilització de la proporció de préstec concedit respecte del bé hipotecat, ha situat l’import mitjà de la 
hipoteca en 123.486 euros, amb una caiguda en termes reals d’aquest import del 7% respecte de 
l’any 2010. 

A la vegada, el tipus d’interès mitjà dels préstecs hipotecaris ha passat en termes mitjans anuals del 
2,77% l’any 2010 al 3,38% l’any 2011, en un context on, en el mercat interbancari, l’Euríbor ha mos-
trat una relatiu creixement en la primera meitat de l’any que ha estat contrarrestat parcialment en la 
segona meitat, i que se situa en el 2,0% el desembre del 2011. 

TAULA V-2. Dades d’habitatge. Catalunya, 2009-2011 

  
2009 2010 2011 

Variació real 
  2009-2010 2010-2011 

Valor de la construcció residencial (M €)1 3.827 2.854 2.442 -25,0% -15,0% 
PIB de Catalunya (M €)2 204.129 205.555 210.150 0,4% 0,7% 
Construcció residencial / construcció total3 19,0% 16,1% 17,0% - - 
Índex del cost construcció de l'edificació4 182,5 181,5 182,6 -0,6% 0,6% 
Nombre d'hipoteques5 94.277 94.752 63.584 0,5% -32,9% 
Valor de les hipoteques (M €)5 12.080 12.180 7.852 -1,2% -37,6% 
Valor mitjà de les hipoteques (€)5 128.133 128.544 123.486 -1,7% -7,0% 
Tipus mitjà del préstec hipotecari6 3,44% 2,77% 3,38% - - 
Unitats: imports en euros, milions d’euros, nombre d’hipoteques i percentatges. 
(1) Les dades del creixement real del valor de la construcció residencial s’elaboren a partir de les dades de producció interna bruta del 
sector de la construcció, en termes nominals, publicades per la CCOC, i deflactades per als índexs de costos de la construcció publicats 
per l’Idescat. 
(2) El PIB de Catalunya i les taxes de creixement reals s’obtenen del PIB en base 2000 publicat per l’Idescat. 
(3) El pes de la construcció residencial sobre el total de la construcció s’obté a partir de les dades de producció interna bruta del sector de 
la construcció, en termes nominals, publicades per la CCOC. 
(4) Base 100=1994. Indicador de l’estructura de costos d’una obra (inclou el preu de materials de construcció a peu d’obra i el cost labo-
ral) publicat per l’Idescat. 
(5) Les dades d’hipoteques d’habitatges responen als valors nominals de les hipoteques constituïdes per habitatges (construïts i projec-
tats) a Catalunya, publicades per l’INE, i les taxes de creixement real s’obtenen a partir de la inflació catalana publicada per l’Idescat. 
(6) Tipus mitjà en el mercat hipotecari obtingut com la mitjana ponderada dels préstecs a més de tres anys del conjunt d’entitats. 
 

4.2.1. Habitatge de nova construcció 
L’any 2011 l’activitat constructora es manté en retrocés, amb una forta caiguda, del 41,6%, dels ha-
bitatges iniciats, i una reducció dels habitatges acabats, amb 15.294 habitatge visats del Col·legi 
d’Arquitectes i 18.704 habitatges visats pels col·legis d’Aparelladors de Catalunya. El sector de la 
rehabilitació segueix essent el que aguanta amb més solidesa l’impacte de la crisi: i s’inicien 8.857  
habitatges per reformar, si bé amb una reducció de l’1,6% respecte de l’any passat, mentre que se 
segueix reduint el nombre d’habitatges iniciats d’obra nova, amb una caiguda del 32,5% respecte 
del 2010 (vegeu la taula següent ). S’inicia, així, 1 habitatge per cada 1.000 habitants, un valor que 
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contrasta amb els 11,9 habitatges iniciats per cada mill habitants de mitjana anual en els anys 1996-
2008. 

El nombre d’habitatges visats i iniciats l’any 2011 se segueixen mantenint clarament per sota de les 
xifres estimades de necessitats de nous habitatges principals, que, en funció de les projeccions de 
noves llars per any estimades per l’Idescat, per al 2009 estarien en una forquilla de 41.735 noves 
llars, amb les dades tendencials, i de 60.124 noves llars, amb les projeccions més altes. Aquestes 
xifres segueixen indicant la debilitat de les expectatives respecte de la demanda de rotació (deman-
da per millora d’habitatge i per raons obligades de feina), com les expectatives sobre la demanda 
d’inversió i la demanda de segona residència com a impulsores de la construcció de nous habitat-
ges. 

TAULA V-3. Habitatges visats, iniciats i acabats. Catalunya, 2006-2011 

Nombre 
Visats1 

Iniciats2 Acabats3 
Total Obra nova A reformar 

2006 131.517 125.506 6.011 127.117 77.309 
2007 88.391 84.842 3.549 85.515 79.580 
2008 28.797 26.452 2.345 27.569 71.007 
2009 16.607 11.554 5.053 12.358 37.871 
2010 18.540 9.537 9.003 13.523 20.292 
2011 15.294 6.437 8.857 7.898 18.704 
Variació Visats1 Visats1 Visats1 Iniciats2 Acabats3 
2006 10,9% 15,0% -36,6% 17,9% 3,5% 
2007 -32,8% -32,4% -41,0% -32,7% 2,9% 
2008 -67,4% -68,8% -33,9% -67,8% -10,8% 
2009 -42,3% -56,3% 115,5% -55,2% -46,7% 
2010 11,6% -17,5% 78,2% 9,4% -46,4% 
2011 -17,5% -32,5% -1,6% -41,6% -7,8% 
Unitats: nombre d’habitatges. 
(1) Habitatges visats pel Col·legi d’Arquitectes per poder demanar llicència. 
(2) Visats de fulls d’encàrrec dels col·legis d’Aparelladors de Catalunya. 
(3) Certificats de final d’obra dels col·legis d’Aparelladors de Catalunya. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat i de la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana. 
 

La reducció del nombre d’habitatges iniciats es concentra amb més intensitat a Girona i Tarragona, 
especialment en el seu àmbit metropolità, si bé la caiguda també té lloc en la resta de províncies. 
Per zones significatives la intensitat de la reducció també és més alta en les zones urbanes de Gi-
rona, Tarragona i Lleida, i en la Catalunya interior. Així, la zona metropolitana de Barcelona millora 
el pes relatiu en la distribució territorial del nombre d’habitatges iniciats l’any 2011. 

Per zones significatives, en termes mitjans del període 2004-2011, l’àmbit metropolità acumula el 
43,4% dels habitatges iniciats, les zones turístiques el 26,1%, la resta de Catalunya el 18,0% i les 
altres zones urbanes el 12,6%. Aquesta distribució, que en el darrer període de creixement del sec-
tor (2003-2006) havia evolucionat amb un guany del pes relatiu dels habitatges iniciats a les zones 
turístiques, i una pèrdua del pes relatiu dels habitatges iniciats a l’àmbit metropolità, contrasta amb 
l’evolució en el darrers cinc anys (2007-2011) de crisi del sector, que mostra una recuperació del 
pes dels habitatges iniciats en l’àmbit metropolità de Barcelona i en les comarques interiors de Ca-
talunya i una pèrdua de pes relatiu dels habitatges iniciats en les zones turístiques (vegeu el gràfic 
següent). 
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GRÀFIC V-26. Distribució per zones significatives del nombre d’habitatges iniciats. Catalunya, 2003-
2006, 2007-2011 i 2011 

UUnitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana. 

Per demarcacions territorials, en termes mitjans del període 2004-2011, Barcelona acumula el 53% 
dels habitatges iniciats, Tarragona el 19,3%, Girona el 17,4% i Lleida el 10,3%. Aquesta distribució 
ha evolucionat a partir del 2004 amb un guany del pes relatiu dels habitatges iniciats a les provínci-
es de Barcelona, Lleida i Girona, i una pèrdua del pes relatiu dels habitatges iniciats a la província 
de Tarragona. 

En la taula següent es mostra l’evolució dels dos darrers anys dels habitatges iniciats per zones 
significatives i demarcacions territorials. 

TAULA V-4. Habitatges iniciats (obra nova) per zones significatives i demarcacions territorials. Ca-
talunya, 2010-2011 

  
2010 2011 Variació 

Nombre Distribució Nombre Distribució 2009-2010 2010-2011 
Àmbit metropolità1 8.078 59,7% 5.229 66,2% 38,4% -35,3% 
Altres zones urbanes2 1.442 10,7% 624 7,9% -29,7% -56,7% 
Zones turístiques3 2.070 15,3% 1.151 14,6% -29,5% -44,4% 
Resta de Catalunya4 1.933 14,3% 894 11,3% 25,8% -53,8% 

  
2010 2011 Variació 

Nombre Distribució Nombre Distribució 2009-2010 2010-2011 
Barcelona 9.104 67,3% 5.670 72,1% 39,8% -37,7% 
Girona 1.978 14,6% 841 10,7% -32,4% -57,5% 
Lleida 848 6,3% 573 7,3% -10,9% -32,4% 
Tarragona 1.593 11,8% 783 10,0% -19,1% -50,8% 
CATALUNYA 13.523 100,0% 7.898 100,0% 9,4% -41,6% 
Unitats: nombre d’habitatges i percentatges. 
(1) L’Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. 
(2) El Gironès, el Segrià i el Tarragonès. 
(3) L’Alt Empordà, l’Alta Ribagorça, el Baix Camp, el Baix Ebre, el Baix Empordà, el Baix Penedès, la Cerdanya, el Montsià, el Pallars 
Sobirà, el Pla de l’Estany, la Selva i la Vall d’Aran. 
(4) L’Alt Camp, l’Alt Urgell, l’Anoia, el Bages, el Berguedà, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Garrotxa, la Noguera, Osona, el Pallars 
Jussà, el Pla d’Urgell, el Priorat, la Ribera d’Ebre, el Ripollès, la Segarra, el Solsonès, la Terra Alta i l’Urgell. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana. 
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La contracció de la demanda d’habitatges no mostra símptomes clars de millora respecte de l’any 
2010; es manté en el conjunt de Catalunya la dificultat de comercialització de les promocions en 
oferta, que es posa de manifest en l’elevat número de mesos transcorreguts per vendre una promo-
ció, en el petit percentatge d’habitatges venuts d’una promoció en un mes d’oferta, i sobretot en el 
baix percentatge d’habitatges venuts al llarg de l’any del conjunt de promocions (vegeu la taula se-
güent). Aquesta dificultat a l’hora de comercialitzar les promocions s’arrossega des l’any 2006. 

TAULA V-5. Comercialització de l’habitatge en oferta nou. Catalunya, 2009-2011 

  
Vendes/oferta1 Ritme de vendes2 Vendes mensuals3 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 
Barcelona ciutat 60,8% 68,8% 30,6% 56 51 42 1,8% 2,0% 2,4% 
Catalunya (44 municipis) 58,1% 64,2% 32,9% 52 57 51 1,9% 1,7% 2,0% 
Catalunya (214 municipis) 57,9% 61,1% 33,3% 53 61 52 1,9% 1,6% 1,9% 
Unitats: percentatges i mesos. 
(1) Percentatge d’habitatges venuts dins de les promocions en oferta. 
(2) Mesos de venda d’una promoció. 
(3) Percentatge de la promoció venuda en un mes. 
Font: dades facilitades per la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana, a partir de les dades del treball de l’Institut APOLDA. 

Les dificultats de comercialització també queden recollides en l’evolució del nombre total de trans-
accions immobiliàries d’habitatge lliure nou. L’any 2011, el nombre de transaccions d’aquest tipus 
d’habitatges s’ha reduït el 31,5% respecte del 2010 i s’ha intensificat el ritme de caiguda dels quatre 
darrers anys, fins a un volum d’11.667 transaccions (vegeu el gràfic següent ). 

GRÀFIC V-27. Evolució del nombre de transaccions immobiliàries d’habitatge lliure nou. Espanya i 
Catalunya, 2006-2011 

 

Unitats: nombre de transaccions en valors absoluts i taxes de creixement en percentatges. 
Font: elaboració pròpia amb dades del Ministeri de Foment. 

Paral·lelament, els preus dels habitatges en oferta acceleren el seu procés de caiguda; amb un preu 
mitjà de 2.717 euros/m2 per al conjunt de Catalunya, la caiguda del preu és de l’11,3%. En els muni-
cipis de la conurbació de Barcelona, amb un preu mitjà de 3.199 euros/m2, aquest es redueix en 
termes mitjans el 8,3%, i a la ciutat de Barcelona, amb un preu mitjà de 4.585 euros/m2, la reducció 
ha estat del 9,5%. (vegeu la taula següent ). 
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TAULA V-6. Preus de l’oferta de venda d’habitatge nou. Catalunya, 2009-2011 

  2009 2010 2011 
Variació %1 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 
Barcelona 5.115 5.065 4.584 -9,4% -1,0% -9,5% 
Conurbació sense BCN 3.565 3.487 3.199 -6,6% -2,2% -8,3% 
Catalunya (44 municipis) 3.307 3.287 2.954 -7,5% -0,6% -10,1% 
CATALUNYA (total municipis estudiats) 2.815 2.736 2.717 -9,4% -2,8% -11,3% 
Unitats: euros per metre quadrat i percentatges. 
(1) Atès que durant l'any 2008 s'ha produït un canvi en la metodologia dels càlculs dels preus mitjans i que el 2011 es redueix el nombre 
de municipis estudiats, per facilitar la interpretació de les dades s'ofereixen les variacions anuals seguint criteris comparables amb el 
2007. Les taxes de variació es calculen amb el mateix número de municipis en els diferents anys. 
Nota: a l’Estudi de mercat sobre l’oferta d’habitatge d’obra nova a Catalunya, realitzat l’any 2008, s’hi han introduït una sèrie de millores. 
La col·laboració conjunta de l’Ajuntament de Barcelona, l’Associació de Promotors de Barcelona, l’Agència Tributària de Catalunya, la 
Gerència Regional del Cadastre de Catalunya i la mateixa Secretaria d’Habitatge han permès ampliar l’àmbit territorial de l’estudi a un to-
tal de 214 municipis repartits per tot el territori de Catalunya, amb representació a totes les comarques, a més de, com ja és habitual, es-
tudiar els districtes de Barcelona. També ha permès millorar alguns aspectes metodològics respecte dels estudis anteriors. 
Font: dades facilitades per la Secretaria d’Habitatge I Millora Urbana, a partir de les dades del treball de l’Institut APOLDA. 

4.2.2. L’esforç de compra de l’habitatge nou 
Un dels condicionants de la demanda d’habitatge que permet valorar l’evolució de l’accessibilitat al 
mercat de l’habitatge és l’esforç teòric que significa la compra d’un habitatge nou per a una llar. La 
caiguda dels preus de l’habitatge a Catalunya i el creixement de l’1,2% de l’índex de cost salarial 
mitjà a Catalunya han estat dos elements que han contribuït a la reducció, si bé amb menys intensi-
tat que el 2010, de l’esforç teòric de compra d’un habitatge nou en el mercat lliure l’any 2011 a Ca-
talunya. Paral·lelament, l’increment dels tipus d’interès hipotecaris al llarg del 2011 hauria contribuït 
a l’augment d’aquest esforç teòric de compra, compensant part de la reducció derivada dels dos 
elements anteriors. A més, l’increment del percentatge de població en atur i del nombre de famílies 
amb tots els seus membres en atur també hauria fet que incrementés el percentatge de famílies 
que quedarien excloses d’aquest indicador. 

Tenint en compte aquests elements, la quota hipotecària teòrica mitjana de les noves hipoteques137

Aquesta reducció de l’esforç teòric es calcula sense tenir en compte per una part, l’evolució del ter-
mini de contractació dels préstecs que, per al conjunt d’Espanya, s’ha reduït lleugerament de 25,1 
anys el 2010 a 24,5 anys el 2011,

 
(vegeu la taula següent ) s’hauria reduït, el 2011, a la ciutat de Barcelona el 3,2% fins a 1.631 eu-
ros/mes; mentre que a la conurbació de Barcelona, s’hauria reduït l’1,9% fins a 1.139 euros/mes; i 
al conjunt de Catalunya, s’hauria reduït el 6,2% fins a 864 euros/mes. Reduccions totes elles me-
nors que les del 2010. 

D’aquesta manera, l’esforç de compra que hauria de fer una família monosalarial per accedir a 
l’habitatge calculat en relació amb el cost salarial mitjà total de Catalunya, hauria desaccelerat la 
seva reducció iniciada l’any 2008, i se situaria en el 80,1% a Barcelona ciutat, en el 55,9% a la co-
nurbació de Barcelona i en el 42,4% al conjunt de Catalunya. Aquestes magnituds representen re-
duccions de l’esforç teòric de compra del 4,4% a Barcelona ciutat, del 3,1% a la seva conurbació, i 
del 6,3% a Catalunya, respecte del 2010. 

138 relaxant lleugerament les condicions dels nous préstecs, i per 
una altra, i també per al conjunt d’Espanya, el lleuger increment en la relació entre el préstec i el va-
lor de les transaccions, element que faria millorar lleugerament les condicions dels préstecs hipote-
caris, passant del 57,5% el 2010 al 57,9% el 2011.139

                                                
137 Calculada amb quota fixa a 25 anys i amb un import del 80% del preu total de l’habitatge. 
138 Segons dades dels Indicadors del mercat de l’habitatge del BE, publicat en la Síntesi d’indicadors de la web del BE. 
139 Segons dades dels Indicadors del mercat de l’habitatge del BE, publicat en la Síntesi d’indicadors de la web del BE. 
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Tot i la relativa millora d’aquest any, les dades segueixen posant de manifest la pràctica impossibili-
tat d’una part important de les llars de Catalunya per accedir al mercat de compra d’habitatges lliu-
res nous. 

TAULA V-7. Esforç teòric de compra d’un habitatge nou. Catalunya, 2009-2011 

PREU HABITATGE 90 m2 2010 2011 
Variació 

2009-2010 2010-2011 
Barcelona 455.887 412.519 -1,0% -9,5% 
Conurbació sense BCN 313.796 287.886 -2,2% -8,3% 
Catalunya 246.265 218.437 -2,8% -11,3% 
QUOTA HIPOTECÀRIA (€/mes)1 2010 2011 2008-2009 2009-2010 
Barcelona 1.686 1.631 -8,0% -3,2% 
Conurbació sense BCN 1.161 1.139 -9,1% -1,9% 
Catalunya 911 864 -9,7% -5,2% 
ESFORÇ2 2010 2011 2008-2009 2009-2010 
Barcelona 83,8% 80,1% -9,3% -4,4% 
Conurbació sense BCN 57,7% 55,9% -10,4% -3,1% 
Catalunya 45,3% 42,4% -11,0% -6,3% 
Unitats: preu, quota en euros i percentatges. 
(1) Hipoteca de quota fixa a 25 anys, amb el tipus hipotecari mitjà aplicat pel conjunt d’entitats financeres, i suposant que l’import del 
préstec és del 80% del preu total de l’habitatge. 
(2) L’esforç es calcula com el pes de la quota hipotecària respecte de l’índex de cost salarial total mitjà per a Catalunya. 
Nota: El preu de l’habitatge nou es calcula a partir de les dades de preus per metre quadrat d’habitatge nou en oferta de la Secretaria 
d’Habitatge i Millora Urbana. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades de la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana. 

4.2.3. L’habitatge de segona mà 
En el mercat de l’habitatge de segona mà, si bé amb una mostra molt més reduïda,140

                                                
140 L’estudi de Tecnigrama, a partir del qual la Direcció General d’Habitatge facilita les dades, comprèn una mostra d’11 municipis. 

 també 
s’observa l’any 2011 una acceleració en la caiguda dels preus, amb una reducció mitjana del 9,5%. 
Aquesta acceleració en la caiguda ha tingut lloc tant fora de l’àmbit de la ciutat de Barcelona, on el 
preu ha caigut de mitjana el 10,7% respecte del 2010, com a la ciutat de Barcelona, on el preu mitjà 
de venda s’ha reduït el 8,8%. 

Els preus de venda dels habitatges de segona mà són, aproximadament, entre el 6% i el 29% infe-
riors als preus de venda de primera mà. 

En la taula següent es mostra l’evolució dels preus de venda de segona mà per a la mostra de mu-
nicipis, entre els anys 2009 i 2011. 

El nombre total de transaccions immobiliàries d’habitatge lliure de segona mà a Catalunya torna a 
caure amb intensitat i es redueix el 29,9%, amb un volum de 31.564 transaccions, i un comporta-
ment similar al del conjunt d’Espanya on també disminueix el nombre de transaccions, el 24,6%. 
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TAULA V-8. Preus mitjans de venda dels habitatges de segona mà. 11 municipis. Catalunya, 2009-
2011 

  2010 2011 
Variació 

08-09 09-10 10-11 
Barcelona 3.833 3.494 -2,0% -0,4% -8,8% 
Badalona  2.742 2.355 -5,7% -4,8% -14,1% 
Gavà  3.095 2.556 -0,1% -0,4% -17,4% 
Girona  2.167 2.111 -19,2% 4,5% -2,6% 
L'Hospitalet de Llobregat 2.791 2.460 -5,9% -8,6% -11,9% 
Lleida  1.582 1.431 0,4% -16,5% -9,6% 
Mataró  2.576 2.263 -11,2% -2,9% -12,2% 
Ripollet  2.509 2.331 -3,0% -4,2% -7,1% 
Sabadell  2.362 2.101 -12,4% -5,4% -11,1% 
Tarragona  2.337 2.108 -2,9% -6,7% -9,8% 
Terrassa  2.141 2.027 -8,4% -12,7% -5,3% 
TOTAL sense Barcelona  2.458 2.196 -7,9% -6,1% -10,7% 
TOTAL (11 municipis) 3.145 2.845 -4,5% -2,7% -9,5% 
Unitats: preus en euros per metre quadrat construït i variació en percentatges. 
Font: dades de la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana, amb les dades de Tecnigrama. Estudi de mercat fet a partir d’una mostra 
d’habitatges extreta dels anuncis de premsa i internet. 

GRÀFIC V-28. Evolució del nombre de transaccions immobiliàries d’habitatge lliure de segona mà. 
Espanya i Catalunya, 2006-2011 

 

Unitats: nombre de transaccions en valors absoluts i taxes de creixement en percentatges. 
Font: elaboració pròpia amb dades del Ministeri de Foment. 

4.2.4. L’habitatge de lloguer 
El mercat de lloguer ha seguit creixent el 2011, si bé amb menys intensitat, amb un increment dels 
nous contractes del 10,0%, mentre que el lloguer mitjà associat a aquests nous contractes cau el 
2,5% i se situa per al conjunt de Catalunya en els 599,2 euros al mes. Aquest preu significa el 
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29,4% en relació amb el cost salarial mitjà a Catalunya, i el 69,4% en relació amb la quota hipoteca-
ria teòrica d’un pis mitjà de 90 metres quadrats. 

TAULA V-9. Evolució anual del lloguer mitjà contractual per zones. Catalunya, 2009-2011 

  
2009 2010 2011 

Variació (%) 
2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Barcelona ciutat 792,9 761,9 752,9 -2,5% -3,9% -1,2% 
AMB sense Barcelona 651,9 616,7 601,2 -4,7% -5,4% -2,5% 
Resta de Catalunya 481,9 454,5 445,1 -4,5% -5,7% -2,1% 
Total Catalunya sense Barcelona 580,3 546,0 533,8 -4,6% -5,9% -2,2% 
Total Catalunya 650,3 614,5 599,2 -4,1% -5,5% -2,5% 
Unitats: euros per mes i variació en percentatges. 
Nota: L'estadística del mercat de lloguer de l'any 2011 incorpora una millora de la base de dades respecte d'exercicis anteriors que no 
afecta el volum de contractació però sí la renda, ja que s'han exclòs conceptes que no es corresponien amb la renda contractual. D'a-
questa manera el concepte lloguer expressa estrictament la renda contractual. 
Font: Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana, amb les dades de fiances de lloguer de l’INCASÒL. 

TAULA V-10. Evolució anual del nombre de contractes de lloguer per zones. Catalunya, 2009-2011 

  
2009 2010 2011 

Variació (%) 
2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Barcelona ciutat 32.177 36.873 38.156 17,4% 14,6% 3,5% 
AMB sense Barcelona 37.861 44.755 50.936 24,7% 18,2% 13,8% 
Resta de Catalunya 27.780 34.560 38.721 24,2% 24,4% 12,0% 
Total Catalunya sense Barcelona 65.641 79.315 89.657 24,5% 20,8% 13,0% 
Total Catalunya 97.818 116.188 127.813 22,1% 18,8% 10,0% 
Unitats: nombre de contractes i variació en percentatges. 
Font: Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana, amb les dades de fiances de lloguer dipositades a l’INCASÒL. 

En el període 2005-2011 l’expansió del mercat de lloguer s’ha concentrat de forma més acusada en 
els municipis de la resta de Catalunya i, en menor mesura, en la conurbació de Barcelona, mentre 
que el lloguer mitjà ha evolucionat de manera relativament similar en els tres àmbits. 

Així, entre el 2005 i el 2011, en els municipis de la resta de Catalunya el lloguer mitjà ha crescut a 
una taxa anual acumulativa del 2,4%; en els municipis de la conurbació de Barcelona, a una taxa de 
l’1,8%, i a Barcelona ciutat, a una taxa del 2,9%. 

El gràfic V-29 mostra com Barcelona ciutat ha anat perdent pes relatiu en la subscripció de nous 
contractes de lloguer en favor dels municipis de la conurbació de Barcelona, una tendència que es 
manifesta ja des de l’any 2002. Per contra, els municipis de la resta de Catalunya han experimentat 
els cinc darrers anys un increment significatiu del seu pes relatiu. 
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GRÀFIC V-29. Evolució del pes dels nous contractes de lloguer a Catalunya per zones. Catalunya, 
2005-2011 

 
Unitats: percentatges. 
Font: Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana, amb les dades de fiances de lloguer dipositades a l’INCASÒL. 

4.3. La política d’habitatge141

L’exercici 2011, la Generalitat de Catalunya va pressupostar 506,2 milions d’euros en la política de 
despesa d’habitatge (programa 43 dels pressupostos), l’1,3% de tot el pressupost del sector públic. 
Estava previst destinar el 22,2% d’aquesta despesa, 112,6 milions d’euros, a inversions reals, el 
5,1% de tota la inversió real que té pressupostat el sector públic de la Generalitat. 

Així, els pressupostos del 2011 havien previst una reducció de 207,6 milions d’euros en aquesta po-
lítica, el 30,1% menys que el 2010. La despesa en inversió real en la política d’habitatge es redueix 
110,8 milions d’euros, el 49,6% menys que el 2010, reducció que se situa per sobre de la disminu-
ció mitjana, del 46,5%, del conjunt de tota la inversió del sector públic de la Generalitat per al 2011. 

 

Dels 506,2 milions d’euros, la Secretaria d’Habitatge en té pressupostats 255,2 milions; la Direcció 
General d’Urbanisme, 1 milió (que transfereix íntegrament a l’INCASÒL per al Programa de barris i 
nuclis antics); l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC)142 en té pressupostats 138,5 milions; 
l’INCASÒL, 222,4 milions; el Consorci de l’Habitatge de Barcelona i el Consorci de l’Habitatge de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona 34,0 milions d’€ i Remodelacions Urbanes SA, 3,5 milions d’€; les 
despeses consolidables143

A més els pressupostos del 2011 de la Generalitat de Catalunya també preveuen una despesa fis-
cal o benefici fiscal

 són de 148,3 milions d’euros. 

144

                                                
141 Vegeu els informes sobre el sector de l’habitatge a Catalunya dels anys 2007, 2008, i 2009 de la Secretaria d’Habitatge del Departa-
ment de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 
142 Creada per la Llei 13/2009, de 22 de juliol, i que assumeix les funcions de l’antiga ADIGSA. 
143 Aquestes despeses es corresponen amb les transferències que, des dels pressupostos de la Secretaria d’Habitatge i la Direcció Ge-
neral d’Arquitectura i Paisatge, es fan a ADIGSA i a l’INCASÒL i als consorcis de l’Habitatge. 
144 La despesa fiscal o beneficis fiscal es defineix com l’expressió xifrada de la disminució d’ingressos tributaris que previsiblement es 
produirà al llarg de l’any, com a conseqüència de l’existència d’incentius fiscals orientats a l’assoliment de determinats objectius de políti-
ca econòmica i social. 
 

 orientada a la política d’habitatge de 1.038,6 milions d’euros, que 
s’instrumenta a través de dues figures impositives: 
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a) Beneficis fiscals en habitatge a nivell autonòmic en l’IRPF: part autonòmica de les deduccions 
per inversió en inversió en habitatge habitual, les deduccions autonòmiques per lloguer de 
l’habitatge habitual i per rehabilitació de l’habitatge habitual. 

b) Beneficis fiscals en l’ITPAJD: tipus reduït en els documents d’adquisició d’habitatges protegits, 
bonificacions en la quota en les transmissions d’habitatges a empreses immobiliàries i exempci-
ons i altres bonificacions. 

El gruix d’aquests beneficis fiscals està dirigits a la compra d’habitatge (vegeu la taula següent). 

L’import dels beneficis fiscals associats a la política d’habitatge té un important increment respecte 
de l’any 2010, que respon bàsicament a canvis normatius i metodològics que han influït en la quan-
tificació dels beneficis fiscals a l’alça i que responen principalment a: 

- Les deduccions per inversió en habitatge habitual de la quota del tram autonòmic de l’IRPF que, 
per primer any, es calcula d’acord amb els nous percentatges de cessió dels rendiments de 
l’actual sistema de finançament aprovat per la Llei 22/2009, de 18 de desembre, que en l’IRPF 
passa del 33 al 50 per cent. Així l’increment de més de 150 milions d’euros en beneficis fiscals 
en política d’habitatge de l’IRPF respon a aquest canvi. 

- Per primer cop s’estima una assignació de l’import global de les exempcions de l’article 45 del 
Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, de l’ITPAJD i altres exempcions i bonificaci-
ons a cada política de despesa corresponent, identificant cada benefici fiscal d’acord amb el co-
di d’exempció bonificació declarat pel contribuent. Així apareixen 283,4 milions d’euros de bene-
ficis fiscals en política d’habitatge en l’ITPAJD que els anys anteriors no estaven assignats. 

TAULA V-11. Pressupost de beneficis fiscals (despesa fiscal) en política d’habitatge dels pressupos-
tos de la Generalitat de Catalunya. Catalunya, 2008-2011 

  2008 2009 2010 2011 
 IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES 456,2 465,5 499,5 666,4 
 a. Deduccions per inversió en habitatge habitual 447,9 456,4 478,4 577,4 
 a.1 Adquisició, constr., rehab., ampliació i comptes habitatge d'habitatge habitual 447,6 456,1 478,1 577,0 
 a.2 Obres i instal·lacions d'adequació d'habitatge habitual de persones amb discapacitat 0,3 0,3 0,3 0,4 
 b. Compensació fiscal per deducció en l'adquisició d'habitatge habitual abans del 20.01.2006         76,3 
 c. Deducció per lloguer de l’habitatge habitual 8,2 9,1 11,0 12,5 
 d. Deducció per rehabilitació de l'habitatge habitual 0,0 0,0 10,1 0,2 
 TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS 735,9 83,0 39,5 372,2 
 a. Tipus reduït en l'adquisició d'habitatges de protecció oficial (7%)   0,0 0,0 0,0 0,1 
 b. Tipus reduït en l'adquisició d’habitatges de joves   126,0 42,1 27,0 47,0 
 c. Tipus reduït en l'adquisició d'habitatges de famílies nombroses   1,3 0,4 0,3 0,7 
 d. Tipus reduït en l'adquisició de l’habitatge habitual per minusvàlids 0,9 0,3 0,2 0,5 
 e. Tipus reduït en els documents d'adquisició d’habitatges protegits   1,4 0,3 0,1 1,0 
 f. Tipus reduït préstecs hipotecaris d’habitatges a joves i discapacitats   123,2 3,8 9,7 15,1 
 g. Bonificacions en les transmissions d’habitatge a empreses immobiliàries 114,0 36,1 2,2 24,4 
 h. Altres exempcions, bonificacions i reduccions 369,2 0,0 0,0 283,4 
TOTAL 1.192,1 548,5 539,0 1.038,6 
Unitats: milions d’euros i percentatge. 
Nota: dades pressupostades. 
Font: Memòria dels pressupostos de beneficis fiscals dels Pressupostos de la Generalitat, 2007-2010. 

Per tant, els pressupostos de la Generalitat de Catalunya preveuen una despesa global (despesa 
efectiva i despesa fiscal) en política d’habitatge de 1.544,8 milions d’euros, el 0,1% menys que els 
pressupostos del 2010, si bé aquesta xifra subestima la reducció que ha tingut lloc ja que els canvis 
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en la quantificació dels beneficis fiscals associats a la política d’habitatge no permet fer una compa-
ració amb l’any anterior (vegeu la taula següent).  

A aquestes quantitats caldria afegir aquella part de la despesa global en política d’habitatge dels 
pressupostos generals de l’Estat que efectivament acaba repercutint a Catalunya, si bé amb les da-
des disponibles no és possible fer aquesta assignació. En tot cas, la reducció del 13,8% de la des-
pesa global en política d’habitatge a nivell estatal s’afegiria a la reducció de la despesa global que 
ha previst la Generalitat de Catalunya en política d’habitatge. 

TAULA V-12. Resum de la despesa1 pressupostada per la Generalitat de Catalunya i l’Estat en la polí-
tica de l’habitatge. Catalunya, Espanya, 2008-2011 

  2008 2009 2010 2011 2009-2010 2010-2011 
Catalunya             
Política d'habitatge 813,3 824,3 723,9 506,2 -12,2% -30,1% 
Beneficis fiscals  1192,1 548,5 539,0 755,2 -1,7% 40,1% 
Despesa total dels pressupostos en política d'habitatge  2.005,4 1.372,8 1.262,9 1.261,4 -8,0% -0,1% 
Espanya             
Política d'habitatge 1.381,4 1.616,4 1.498,5 1.218,5 -7,3% -18,7% 
Beneficis fiscals  9.116,6 9.524,4 7.361,4 6.417,2 -22,7% -12,8% 
Despesa total dels pressupostos en política d'habitatge  10.497,9 11.140,8 8.859,9 7.635,6 -20,5% -13,8% 
Unitats: milions d’euros i percentatge. 
(1) El concepte despesa engloba la despesa efectiva i la despesa fiscal o benefici fiscal. La despesa fiscal es defineix com l’expressió xi-
frada de la disminució d’ingressos tributaris que previsiblement es produirà al llarg de l’any, com a conseqüència de l’existència 
d’incentius fiscals orientats a l’assoliment de determinats objectius de política econòmica i social. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades de  la Secretaria d’Habitatge, pressupostos de la Generalitat i pressupostos generals de l’Estat. 

Les dades facilitades no permeten fer un seguiment de l’execució de tota la política d’habitatge del 
sector públic de la Generalitat ni tampoc una comparació amb l’exercici 2010. 

Tot i així, en la taula V-13 es resumeixen només aquelles actuacions en política d’habitatge en els 
anys 2009-2011, mesurades en termes del nombre d’habitatges i de l’import potencial de les sub-
vencions aprovades, en el marc del Pla per al dret a l’habitatge 2009-2012, establert pel Govern de 
la Generalitat, de la signatura del Pacte nacional per a l’habitatge 2007-2016, signat el 8 d’octubre 
del 2007, i de l’aprovació de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge.145

1. La promoció per a la mobilització de sòl per a la construcció d’habitatge protegit (ajuts per com-
pra o urbanització de sòl). 

 Aquestes 
actuacions s’articulen a partir de quatre grans eixos: 

2. La promoció de l’habitatge protegit a través d’ajuts als promotors i als compradors d’habitatge 
amb protecció oficial de compra; i ajuts als promotors i als compradors d’habitatge amb protec-
ció oficial de lloguer i per destinar-lo a lloguer, respectivament (nova construcció d’habitatges 
amb protecció oficial). 

3. Actuacions per a la prevenció de l’exclusió social residencial a través d’ajuts al pagament del 
lloguer a col·lectius amb risc d’exclusió social residencial; ajuts a la Xarxa de Mediació per al 
Lloguer Social i per a la mobilització del parc desocupat de lloguer; i sistema de rendibilització 
dels parcs de lloguer públic i privat (ajuts al pagament del lloguer i ajuts personalitzats a 
l’allotjament, i habitatges obtinguts del parc desocupat). 

4. La promoció per a la rehabilitació d’habitatges. 

En termes globals, l’any 2011, l’import potencial dels ajuts aprovats en relació amb les actuacions 
protegides ha estat de 236,8 milions d’euros, amb una reducció del 37,8% respecte del 2010. 
Aquesta reducció és el resultat combinat d’una caiguda del 20,9% del nombre de noves actuaci-
ons/beneficiaris associats a aquestes subvencions, que ha estat de 101.119 beneficiaris/àries, amb 

                                                
145 DOGC núm. 5044, de 09.01.2008. 
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una reducció del 23,4% de l’import mitjà de subvenció per actuació/beneficiari que, després de tres 
anys consecutius de caiguda, ha assolit el valor de 2.229,5 euros per actuació/beneficiari. 

La part més important de les subvencions es destina als ajuts al lloguer, que acumulen el 67,9% del 
total, i es redueixen respecte del 2010 el 7,7%, com a conseqüència de la reducció del nombre de 
beneficiaris, del 14,1%, mentre que incrementa l’import mitjà dels ajuts, amb un augment del 7,5%. 
En segon lloc hi ha els ajuts a la promoció i l’accés a l’habitatge, que acumulen el 16,3% del total, i 
han reduït el seu valor el 70,1%, en aquest cas per una reducció del 48% del nombre d’habitatges 
subvencionats i una davallada de l’import mitjà dels ajuts, del 62,3%. La rehabilitació d’habitatges 
acumula el 15,8% dels ajuts, que aquest any tenen una reducció respecte del 2010 del 48,3%, amb 
una caiguda del 32,9% de l’import mitjà dels ajuts i del 22,9% del nombre d’habitatges beneficiaris. 
Finalment, la part més petita dels ajuts es destina a la compra o urbanització del sòl, que aquest 
any no ha rebut cap subvenció. 

TAULA V-13. Resum de les actuacions d’habitatge protegit, 2009-2011. Catalunya, 2009-2011 

  
Actuacions / beneficiaris Pressupost Generalitat / Es-

tat 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 
Ajuts a l'adquisició de sòl amb destinació a construc-
ció HPO 1.262 1.073 - 2.999 2.999 - 

Ajuts concedits per a la urbanització de sòl majorità-
riament d'HPO 1.857 742 - 5.494 2.027 - 

TOTAL ajuts per compra o urbanització de sòl 3.119 1.815 - 8.493 5.026 - 
Nova construcció d'habitatges amb protecció oficial1 9.027 7.602 2.767 120.164 109.891 27.788 
Habitatge existent concertat 58 86 - 204 298 - 
Adquisició d'habitatges amb protecció oficial1,2 2.681 2.471 5.084 13.313 16.975 10.482 
Adquisició d'habitatges usats2 189 333 212 1.021 2.168 344 
Habitatges obtinguts del parc desocupat 3.599 3.514 3.017 - - - 
TOTAL ajuts promoció i accés a l'habitatge 12.873 11.535 5.996 134.702 129.332 38.614 
Prestacions permanents per al pagament del lloguer 
(lloguer just) 24.808 29.182 20.886 58.978 71.870 50.753 

Renda bàsica d'emancipació1 36.599 44.487 43.311 72.930 95.210 106.144 
Prestacions econòmiques d'especial urgència (ajuts 
personalitzats a l'allotjament) 1.164 3.043 1.545 2.000 5.211 2.831 

Habitatges d'inclusió social 666 827 865 1.051 1.861 1.038 
TOTAL ajuts per al pagament de l'habitatge 63.237 77.539 66.607 134.958 174.152 160.766 
Habitatges amb Avalloguer 16.372 26.100 28.309 - - - 
TOTAL ajuts d'accés i ús de l'habitatge (a) 79.229 90.889 72.603 278.154 308.510 199.380 
Habitatges rehabilitats convocatòries anuals3 29.674 23.096 14.673 65.106 40.926 15.533 
Habitatges ARIs i AERIs (Barcelona ciutat) 2.339 4.625 6.828 3.605 5.859 9.188 
Ajuts als propietaris per rehabilitar i posar en lloguer 
social4 459 522 - 2.005 2.029 - 

TOTAL ajuts rehabilitació parc privat 32.013 27.721 21.501 70.716 48.814 24.721 
Habitatges rehabilitats per AHC + habitatges obres 
de manteniment AHC 10.246 7.199 5.723 41.383 21.160 10.353 

Programa ascensors AHC5 1.163 2.083 1.292 2.043 2.358 2.327 
TOTAL ajuts rehabilitació parc de la Generalitat 11.409 9.282 7.015 43.425 23.518 12.680 
TOTAL ajuts rehabilitació (b) 43.422 37.003 28.516 114.142 72.332 37.400 
TOTAL (a + b)6 122.651 127.892 101.119 392.295 380.842 236.781 
Unitats: nombre d’habitatges i milers d’euros. 
(1) L’import recull la subvenció potencial dels habitatges i llars amb ajut. 
(2) Les actuacions corresponen als habitatges amb ajuts, i els imports a les subvencions directes a l’entrada (AEDE). El nombre 
d’actuacions per a l’adquisició d’habitatges amb protecció oficial no computa en el total, perquè es tracta d’habitatges qualificats en exer-
cicis anteriors. 
(3) Inclou les actuacions del Consorci de l’Habitatge de Barcelona i els ajuts aprovats de plans anteriors al Pla 2004-2007. 
(4) Subvencions destinades a propietaris d’habitatges desocupats que els posin en lloguer. Les actuacions no computen en el total, per-
què es tracta d’habitatges cedits a l’Agència Catalana de l’Habitatge o gestionats per les Borses d’Habitatge Social (la Xarxa de Mediació 
per al Lloguer Social, la Borses d’Habitatge i la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió). Inclou els recursos d’anys anteriors. 
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(5) Inclou els ajuts per cofinançar la instal·lació d’ascensors, els ajuts per incrementar la seguretat i adequar el parc d’ascensors existent 
a la normativa vigent i els ajuts complementaris a llars per fer front a les obres derivades de la instal·lació d’ascensors. Els ajuts comple-
mentaris a llars només computen en termes d’import, atès que fa referència a actuacions ja comptabilitzades en els ajuts generals a les 
comunitats de propietaris. 
(6) Aquest total no inclou les despeses de gestió, ni les directes ni les transferències a les oficines locals d’Habitatge (OLH) i les borses 
de Mediació per al Lloguer Social. 
Nota: els imports de les subvencions i de les actuacions/beneficiaris recull els ajuts potencials aprovats en cada any, però no necessàri-
ament les quantitats efectivament pagades en cada any. 
Font: Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana. 
 
 

4.3.1. Habitatge protegit 
El nombre d’habitatges iniciats amb protecció oficial de nova construcció146

TAULA V-14. Habitatges iniciats totals i amb protecció oficial per províncies. Catalunya, 2007-2011 

 a Catalunya, l’any 2011, 
és de 2.767, s’ha reduït el 63,6% respecte de l’any 2010 i se situa per sota de la mitjana en els dar-
rers anys (2006-2010), amb 8.793 habitatges protegits iniciats per any. Aquesta xifra és encara 
lluny de les necessitats d’una part cada vegada més gran de la població amb dificultats d’accés a 
l’habitatge. 

El pes d’aquest tipus de promocions sobre el total d’habitatges iniciats s’ha situat l’any 2011 en el 
35,2%, reduint el seu pes respecte del 2010. 

En la taula següent es mostra l’evolució des del 2007 de les promocions iniciades d’habitatge total i 
protegit de nova construcció a Catalunya, per províncies. 

Habitatges iniciats Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya 
2007 44.157 14.658 9.878 16.822 85.515 
2008 14.486 6.039 3.337 3.707 27.569 
2009 6.512 2.924 952 1.970 12.358 
2010 9.104 1.978 848 1.593 13.523 
2011 5.670 841 573 783 7.867 
Habitatges protegits (nova construcció) Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya 
2007 7.242 523 538 898 9.201 
2008 7.466 855 936 1.285 10.542 
2009 5.795 641 1.402 1.189 9.027 
2010 4.953 557 1.183 909 7.602 
2011 2.142 284 167 174 2.767 
Hab. protegit / (Hab. total iniciat) Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya 
2007 16,4% 3,6% 5,4% 5,3% 10,8% 
2008 51,5% 14,2% 28,0% 34,7% 38,2% 
2009 89,0% 21,9% 147,3% 60,4% 73,0% 
2010 54,4% 28,2% 139,5% 57,1% 56,2% 
2011 37,8% 33,8% 29,1% 22,2% 35,2% 
Unitats: nombre d’habitatges i percentatges. 
Nota: s’inclouen els habitatges associats al Programa de remodelació de barris. 
Font: dades de la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana. 

L’any 2011 la reducció dels nous habitatges protegits ha estat més intensa a les províncies de Llei-
da i Tarragona, amb una reducció del 85,9% i el 80,9%, respectivament i. en menor mesura a Bar-
celona i Girona, amb reduccions del 56,8% i el 49%, respectivament. 

De tota manera, els 53.663 habitatges amb protecció oficial iniciats en els anys 2005-2011 ho han 
estat de forma relativament més intensa en les províncies de Lleida, especialment, i Tarragona, on 

                                                
146 Mesurada a través de les dades d’habitatges iniciats, facilitades per la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana. 
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s’han acumulat 10,7 i 7,5 habitatges amb protecció oficial per cada mil habitants, respectivament; 
mentre que en les províncies de Barcelona i Girona se n’han acumulat, en el mateixos anys, 7 i 5,3 
habitatges per cada mil habitants, respectivament. 

La reducció de la nova promoció d’habitatges protegits l’any 2011 té lloc en tots els àmbits territori-
als comarcals, tant en les zones turístiques, com a les comarques de l’àmbit metropolità de Barce-
lona, en les altres zones urbanes, i a les  comarques de l’interior de la resta de Catalunya, en tots 
els casos amb reduccions superiors al 50%. 

En el conjunt dels anys 2005-2011, s’han iniciat per cada mil habitants més habitatges amb protec-
ció oficial a les tres comarques de les altres zones urbanes i a les comarques de la resta de Catalu-
nya, 8,5 i 7,8 habitatges per cada mil habitants, respectivament; mentre que en les comarques de 
l’àmbit metropolità i en les de les zones turístiques la intensitat ha estat menor, amb 7 i 5,2 habitat-
ges per cada mil habitants, respectivament. 

Per tipus de promotor, la caiguda en la nova promoció d’habitatge protegit l’any 2011 ha afectat 
amb més intensitat l’INCASÒL i les entitats sense finalitat de lucre (ESAL), amb reduccions dels 
habitatges iniciats del 98,7% i del 70,8% respectivament; els ajuntaments i les empreses municipals 
han iniciat el 42,7% menys d’habitatges que el 2010; mentre que els promotors privats han iniciat el 
61,8% menys d’habitatges que el 2010. Les dificultats per iniciar habitatge en el mercat lliure se-
gueixen mantenint els promotors privats com els principals promotors d’habitatges iniciats protegits, 
amb un 51,1% del total, seguits pels ajuntaments, amb un 34,9%; mentre que les ESAL, i especial-
ment l’INCASÒL, redueixen el seu pes fins al 13,5% i el 0,4% del total, respectivament. 

En el conjunt del anys 2005-2011 dels 53.663 habitatges iniciats amb protecció oficial a Catalunya, 
els promotors privats n’han promocionat el 33,3%, els ajuntaments el 30,9%, l’INCASÒL el 18,8% i 
les ESAL el 17,0% restant. Per tant, els promotors sense ànim de lucre són els principals agents de 
la construcció d’habitatge amb protecció oficial amb un pes del 66,8%. 

TAULA V-15. Habitatges iniciats amb protecció oficial per zones i tipus de promotor. Catalunya, 2011 

  ESAL1 INCASÒL2 Altres públics3 Promotors privats TOTAL 
Barcelona - - - - 2.142 
Girona - - - - 284 
Lleida - - - - 167 
Tarragona - - - - 174 
  ESAL1 INCASÒL2 Altres públics3 Promotors privats TOTAL 
Àmbit metropolità 326 9 845 782 1.962 
Altres zones urbanes 0 0 50 175 225 
Zones turístiques 48 0 49 178 275 
Resta de Catalunya 0 3 23 279 305 
            
Catalunya 2009 1.137 874 3.175 3.841 9.027 
Catalunya 2010 1.282 932 1.688 3.700 7.602 
Catalunya 2011 374 12 967 1.414 2.767 
Unitats: nombre d’habitatges. 
(1) Entitats sense finalitat de lucre. 
(2) Inclou els habitatges construïts per remodelació de barris. 
(3) Ajuntaments i empreses municipals. 
Font: dades de la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana 

Atenent el tipus de promoció dels habitatges iniciats amb protecció,147

                                                
147 Les dades facilitades per la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana no permeten una major desagregació de la tipologia d’habitatges 
per al 2011. 

 l’any 2011 s’observa que les 
promocions de lloguer protegit, amb una reducció del 73,0% respecte del 2010, han perdut pes i re-
presenten el 41,5% del total de la protecció, mentre que les promocions d’habitatge de compra en 
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signifiquen el 58,5% i s’han reduït el 51,6%. L’any 2011 no s’han iniciat habitatges del programa de 
remodelació de barris. 

TAULA V-16. Habitatges iniciats amb protecció oficial per tipus de promoció. Catalunya, 2009-2011 

  
Habitatges Percentatge sobre el total 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 
Remodelació de barris 194 0 0 2,1% 0,0% 0,0% 
Lloguer 4.198 4.261 1.149 46,5% 56,1% 41,5% 
Compra 4.635 3.341 1.618 51,3% 43,9% 58,5% 
Total habitatges protegits 9.027 7.602 2.767 100% 100% 100% 
Unitats: nombre d’habitatges i percentatges. 
Font: Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana. 

Així, en el conjunt dels anys 2005-2011, dels 53.663 habitatges amb protecció oficial iniciats, el 
44,5% han estat habitatges de lloguer, el 52,7% han estat promocions d’habitatge protegit de com-
pra, i el 2,8% restant són habitatges del Programa de remodelació de barris. 

L’estructura per tipus de promoció dels habitatges iniciats en els anys 2005-2011 es manté relati-
vament similar en les províncies de Barcelona, Girona i Lleida, on pràcticament la meitat de les 
promocions iniciades d’habitatges protegits ho són en règim de compra, i una mica més de la meitat 
en règim de lloguer, a la província de Barcelona, amb la particularitat que s’hi concentra tota la 
promoció associada al Programa de remodelació de barris. Pel que fa a la província de Tarragona, 
en aquest període es caracteritza pel fet que el 74,1% de les promocions d’habitatges protegits ini-
ciades ho són en règim de compra i només el 25,9% restant en règim de lloguer. 

Per àmbits comarcals148

TAULA V-17. Habitatges iniciats amb protecció oficial per zones i tipus de promoció. Catalunya, 2011 
i 2005-2011 

 en el període 2005-2011, el pes de les promocions iniciades d’habitatge 
protegit en règim de propietat es troba en els quatre àmbits comarcals just per sobre de la meitat; 
destaca el fet que en les comarques de les zones turístiques aquest pes és més elevat, del 61,8%, 
mentre que les promocions en règim de lloguer representen al voltant del 45% dels habitatges inici-
ats de protecció oficial en els quatre àmbits comarcals, excepte en el cas de les comarques de les 
zones turístiques on el pes és del 38,2%. L’habitatge protegit associat al programa de la remodela-
ció de barris s’ha dut a terme pràcticament en la seva totalitat en les comarques de l’àmbit metropo-
lità de Barcelona. 

  Habitatges 2011 Pes en el període 2005-2011 dels règims per 
cada àmbit territorial 

  Remodelació de 
barris Lloguer Compra TOTAL Remodelació de 

barris Lloguer Compra TOTAL 

Àmbit metropolità 0 706 1.256 1.962 4,3% 44,8% 50,9% 100% 
Altres zones urba-
nes 0 84 141 225 0,0% 44,6% 55,4% 100% 

Zones turístiques 0 132 143 275 0,0% 38,2% 61,8% 100% 
Resta de Catalu-
nya 0 227 78 305 0,2% 47,7% 52,1% 100% 

Catalunya 0 1.149 1.618 2.767 2,8% 44,5% 52,7% 100% 
Unitats: nombre d’habitatges i percentatges. 
Font: Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana. 

                                                
148 Zona metropolitana de Barcelona: l’Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i el Va-
llès Oriental. 
Altres zones urbanes: el Gironès, el Segrià i el Tarragonès. 
Zones turístiques: l’Alt Empordà, l’Alta Ribagorça, el Baix Camp, el Baix Ebre, el Baix Empordà, el Baix Penedès, la Cerdanya, el  
Montsià, el Pallars Sobirà, el Pla de l’Estany, la Selva i la Vall d’Aran. 
Resta de Catalunya: l’Alt Camp, l’Alt Urgell, l’Anoia, el Bages, el Berguedà, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Garrotxa, la Noguera, 
Osona, el Pallars Jussà, el Pla d’Urgell, el Priorat, la Ribera d’Ebre, el Ripollès, la Segarra, el Solsonès, la Terra Alta i l’Urgell. 
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4.3.2. Rehabilitació d’habitatges 
L’import global del ajuts aprovats l’any 2011 per a la rehabilitació d’habitatges ha disminuït el 48,3% 
respecte del 2010 fins als 37.400 milers d’euros (vegeu la taula V-18). Les actuacions aprovades 
associades a aquests ajuts s’han reduït el 24,0%; així l’import mitjà de les subvencions aprovades 
per actuació s’ha reduït el 32,0% fins al 1.311,6 euros per actuació aprovada. 

Els ajuts per a la rehabilitació d’habitatges s’articulen a partir dels ajuts al parc privat i els ajuts al 
parc d’habitatges de la Generalitat. L’import dels ajuts aprovats al parc privat d’habitatges ha estat 
de 24.721 milers d’euros, amb una reducció del 49,3% respecte del 2010. La reducció del 23,9% de 
les actuacions associades a aquests ajuts ha fet, per tant, que l’import mitjà aprovat per actuació 
s’hagi reduït l’any 2011 el 33,5%, fins als 1.149,8 euros. Pel que fa als ajuts aprovats al parc 
d’habitatge de la Generalitat, s’han reduït el 46,1% fins als 16.680 milers d’euros, amb una reducció 
de l’import mitjà de la subvenció del 28,7%, fins als 1.807,5 euros. Aquesta disminució ha tingut lloc 
amb una reducció en el número d’actuacions del Programa d’ascensors de l’AHC. 

TAULA V-18. Rehabilitació d’habitatges, actuacions aprovades. Catalunya, 2008-2011 

  
Actuacions Import de les subvencions Import mitjà de les subvencions 

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 
Plans nous1 18.623 29.560 23.089 14.673 44.717 64.980 40.918 15.533 2.401,2 2.198,2 1.772,2 1.058,6 
Convocatòria extraordi-
nària - 9.343 - - - 19.148 - - - 2.049,5 - - 

Plans anteriors i ARI2 9.322 2.453 4.625 6.828 19.097 3.731 5.859 9.188 2.048,6 1.521,0 1.266,9 1.345,6 

A. Total plans 27.945 32.013 27.714 21.501 63.814 68.711 46.777 24.721 2.283,6 2.146,4 1.687,9 1.149,8 

B. Rehabilitació per 
mobilització3 333 459 522 0 1.488 2.005 2.029 0 4.470,0 4.368,3 3.886,3 - 

Parc privat (A+B) 28.278 32.472 28.236 21.501 65.303 70.716 48.806 24.721 2.309,3 2.177,8 1.728,5 1.149,8 

Rehabilitacions AHC4 11.425 10.246 7.199 5.723 40.553 41.383 21.160 10.353 3.549,5 4.038,9 2.939,3 1.809,0 
Programa ascensors 
ADIGSA 708 1.163 2.083 1.292 3.029 2.043 2.358 2.327 4.278,6 1.756,5 1.132,0 1.801,0 

Ajuts parc Generalitat 12.133 11.409 9.282 7.015 43.583 43.425 23.518 12.680 3.592,1 3.806,2 2.533,7 1.807,5 
Total rehabilitació 40.411 43.881 37.518 28.516 108.885 114.142 72.324 37.400 2.694,4 2.601,2 1.927,7 1.311,6 
Unitats: nombre d’habitatges, milers d’euros i import mitjà per habitatge. 
(1) Inclou el Consorci d’Habitatge de Barcelona. 
(2) Habitatges rehabilitats de plans anteriors i habitatges d’àrees de Rehabilitació Integrals. 
(3) Subvencions per a la rehabilitació d’habitatges desocupats incorporats al mercat de lloguer a través de la Xarxa de Mediació per al 

Lloguer Social. Per cada any s’inclouen els recursos aprovats de convocatòries d’anys anteriors. 
(4) Habitatges rehabilitats i obres de manteniment del parc d’habitatges de l’Agència d’Habitatge de Catalunya (AHC) que en els anys 

anteriors al 2010 duia a terme ADIGSA. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades per la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana. 

Pel que fa a les actuacions associades als plans de rehabilitació d’habitatge del parc privat, el nom-
bre d’actuacions aprovades l’any 2011 per a la rehabilitació protegida d’habitatges ha estat de 
21.501; s’ha reduït el 22,4% respecte de l’any 2010, mentre que l’import associat de les subvenci-
ons ha estat de 24.721 milers d’euros, amb un reducció del 47,2% respecte de l’any 2010. 

La subvenció mitjana per habitatge associada als nous ajuts dels plans de rehabilitació s’ha reduït 
dels 1.772,2 euros per habitatge l’any 2010 als 1.058,6 euros per habitatge l’any 2011. 

A la taula següent es mostra l’evolució des de l’any 2007 de les actuacions aprovades de rehabilita-
ció per províncies. 
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TAULA V-19. Rehabilitació protegida d’habitatges, actuacions aprovades. Catalunya, 2008-2011 

  2008 2009 2010 2011 
Barcelona 23.268 27.111 23.939 21.426 
Girona 1.421 2.089 1.045 34 
Lleida 1.006 1.365 1.394 34 
Tarragona 1.058 1.448 1.343 7 
Catalunya 26.753 32.013 27.721 21.501 
Unitats: nombre d’habitatges. 
Font: Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana. 

No es disposa de dades pel que fa al tipus d’obres dels ajuts de rehabilitació del Pla pel 2011. 

Tampoc no es disposa d’informació sobre el nombre de sol·licituds de tests de l’edifici i d’informes 
interns d’idoneïtat per al 2011. 

4.3.3. Ajuts d’accés a l’habitatge (lloguer) 
Els ajuts per garantir l’accés o el manteniment de l’habitatge a les famílies amb risc d’exclusió social 
s’han instrumentat fins a l’any 2007, principalment, a través del sistema “Lloguer just” d’ajuts al llo-
guer, regulats en l’actualitat pel Decret 13/2010, de 2 de febrer, del Pla per al dret a l’habitatge del 
2009-2012. A partir de l’any 2008 cal afegir-hi un nou sistema d’ajuts, finançats per l’Estat i gestio-
nats per la Generalitat, que s’anomena renda bàsica d’emancipació (RBE), i que consisteix en ajuts 
al lloguer adreçats exclusivament a joves, regulats pel Reial decret 1472/2007, de 2 de novembre, 
pel qual es regula la renda bàsica d’emancipació.149

L’import total dels ajuts per a l’accés a l’habitatge l’any 2011 (vegeu la taula següent) ha estat de 
160.766 milers d’euros, amb una reducció del 7,7% respecte de l’any 2010. Els ajuts associats a 
l’RBE, amb 106.143,8 milers d’euros, en són la principal figura i incrementen el seu volum l’11,5%, 
si bé el nombre de beneficiaris es redueix el 2,6%. En segon lloc, hi ha els ajuts al pagament del 
lloguer (Lloguer just), amb 50.752,9 milers d’euros, que aquest any han tingut una important caigu-
da, tant en el nombre d’ajuts com en el seu volum total, del 28,4% i el 29,4%, respectivament. A 
molta distància tenim els ajuts personalitzats a l’allotjament, amb 2.831,4 milers d’euros i una forta 
reducció del 45,7% respecte del 2010, i els ajuts als habitatges de la Xarxa d’Inclusió Social, amb 
1.038 milers d’euros i una retallada del 44,2% respecte del 2010. Finalment, a través del Decret 
54/2008, d’11 de març, pel qual s’estableix un règim de cobertures de cobrament de les rendes ar-
rendatícies dels contractes de lloguer d’habitatges,

  

150

                                                
149 BOE núm. 267, de 07.11.2007. 
150 DOGC núm. 5090, de 13.03.2008. 

 la Generalitat va regular la figura de 
l’Avalloguer per donar cobertura als propietaris d’habitatges que els posin en lloguer, davant del risc 
de possibles impagaments, i evitar alhora la pràctica d’exigència d’avals i garanties abusius als llo-
gaters; s’han aprovat avals per a 33.467 habitatges, el 28,2% més que el 2010, sense que tinguin 
associat cap compromís en termes de subvencions. 
 
La reducció del valor de les subvencions aprovades en relació al pagament del lloguer ha anat as-
sociat a una disminució mitjana del nombre de famílies beneficiàries (ajuts) del 14,1%, de les dife-
rents figures existents, excepte en el cas dels ajuts als habitatges de la Xarxa d’Inclusió Social, que 
augmenten el 4,6%. La disminució del nombre de beneficiaris, més gran que la de l’import global 
dels ajuts, ha fet incrementar l’import mitjà del conjunt d’ajuts al pagament del lloguer en el 7,5%, 
passant de 2.246 euros per beneficiari l’any 2010 als 2.414 euros per beneficiari l’any 2011. 
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TAULA V-20. Ajuts per a l’accés a l’habitatge. Catalunya, 2008-2011 

  Nombre de famílies (ajuts) Import total Import mitjà anual 
  2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 
Ajuts al pagament 
del lloguer (Lloguer 
just)1 

18.433 24.808 29.182 20.886 38.919 58.977,6 71.870,4 50.752,9 2.111 2.377 2.463 2.430 

Ajuts personalitzats 
a l'allotjament2 1.133 1.164 3.043 1.545 1.784 1.999,9 5.211,3 2.831,4 1.575 1.718 1.713 1.833 

Renda bàsica 
d’emancipació 24.961 36.599 44.487 43.311 40.799 72.930,5 95.209,8 106.143,8 1.635 1.993 2.140 2.451 

Ajuts Xarxa d'Inclu-
sió Social 570 666 827 865 621 1.050,5 1.860,8 1.038,0 1.089 1.577 2.250 1.200 

Habitatges amb Ava-
lloguer 1.630 16.372 26.100 33.467 - - - - - - - - 

Total accés habitat-
ge3 45.097 63.237 77.539 66.607 82.122 134.958 174.152 160.766 1.821 2.134 2.246 2.414 

Unitats: nombre d’ajuts, milers d’euros, euros. 
(1) Els ajuts al pagament del lloguer esdevenen prestacions a partir del 2010. 
(2) Els ajuts personalitzats a l’allotjament esdevenen prestacions permanents d’especial urgència a partir del 2010. 
(3) No estan sumats els habitatges d’Avallloguer. 
Font: Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana. 
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5. Protecció social, serveis socials i atenció a la dependència 

5.1. Context 
L’impacte de la crisi econòmica i social ha continuat marcant les tendències en l’àmbit de la protec-
ció social i l’atenció social al llarg de l’any 2011. L’evolució de determinats indicadors posa de mani-
fest l’empitjorament de les condicions de vida i l’augment de les situacions de vulnerabilitat de la 
població catalana: la renda mitjana de les llars cau i augmenta el risc de pobresa, que assoleix el 
valor més elevat de tota la seva sèrie històrica. El risc de pobresa afecta sobretot la infància i la jo-
ventut, col·lectiu que ha vist augmentar la seva situació de vulnerabilitat des de l’inici de la crisi eco-
nòmica. Aquesta tendència pot ser conseqüència dels efectes negatius de la situació econòmica 
sobre el mercat de treball i els ingressos de les llars, circumstància que no ha afectat tant les per-
sones d’edat avançada, la majoria dels ingressos de les quals provenen de pensions, que ara per 
ara són ingressos estables; a més, d’acord amb el Programa nacional de reformes (PNR) de l’any 
2011, la política de pensions mínimes ha reduït significativament el risc de pobresa de les persones 
grans perquè ha atès les persones pensionistes més vulnerables.    

En el marc de l’Estratègia 2020, l’evolució del nou indicador AROPE permet afirmar que a Catalu-
nya ha augmentat la població que es troba en risc de pobresa o exclusió social. A més, Catalunya 
és una de les comunitats autònomes que mostra un increment més elevat d’aquest indicador. Això 
vol dir que cada vegada hi ha més persones que es troben almenys en una de les tres condicions 
següents: en risc de pobresa, en situació de privació material severa o vivint en una llar amb una in-
tensitat del treball baixa.      

D’altra banda, la distribució de la renda es fa més desigual a Catalunya: les llars més afavorides 
econòmicament cada vegada acumulen més ingressos respecte de les llars més desafavorides. 
Aquesta tendència s’ha accelerat des de l’inici de la crisi econòmica, sobretot en relació amb els 
decils superior i inferior de la renda, és a dir, a favor del 10 per cent de la població amb el nivell 
econòmic més elevat.   

L’any 2011 el sistema de protecció social ha continuat jugant un paper essencial a l’hora d’atenuar 
l’impacte social de la situació econòmica. De fet, des de l’inici de la crisi, a Catalunya ha augmentat 
de forma important el nombre de llars perceptores de prestacions, sobretot de prestacions d’atur i 
d’altres prestacions i subsidis que no són de vellesa i supervivència, com a conseqüència de 
l’augment de l’atur de llarga durada, que porta a les llars a haver de recórrer a subsidis per esgota-
ment de la prestació contributiva d’atur, com és el cas de la renda mínima d’inserció (RMI).  

Les dades sobre distribució de les despeses de protecció i promoció social a Espanya posen de 
manifest que les conseqüències de la crisi en el mercat de treball ja es van fer notar l’any 2010, 
amb un creixement interanual de 6,1 punts percentuals del pes que tenia la despesa per desocupa-
ció. De fet, l’any 2011 disminueixen a Catalunya  el nombre de persones afiliades a la Seguretat 
Social, mentre que augmenten les pensions: la relació entre afiliacions i pensions disminueix per 
quart any consecutiu, tant a Catalunya com a Espanya.     

L’increment de les situacions de vulnerabilitat social ha provocat un fort ascens de la demanda so-
bre el darrer esglaó del sistema de protecció social, constituït pels serveis socials. Com a conse-
qüència, el sistema de serveis socials s’ha vist desbordat, no només per l’augment de la demanda i 
pel canvi del perfil de les persones usuàries, sinó també pels reptes derivats de l’aplicació de diver-
ses lleis, com és el cas de la Llei de dependència, sota el paradigma de la universalitat d’accés als 
serveis socials. El canvi en el perfil de les persones usuàries ha portat aparellat un canvi en les pro-
blemàtiques ateses: les que més augmenten són les econòmiques, les laborals i les relacionades 
amb l’habitatge, sovint no acompanyades d’una problemàtica social afegida. En aquest context, el 
tercer sector i el suport de la família han estat essencials.  
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No obstant això, aquesta situació ha hagut de conviure amb un context de disminució de la despesa 
pública en el marc de les mesures de reducció del dèficit públic. Així, algunes prestacions han estat 
objecte de reforma, com ara les pensions de jubilació i l’RMI. Les tendències de l’evolució demogrà-
fica i el reforçament de la contributivitat del sistema, juntament amb la situació econòmica, han justi-
ficat la reforma del sistema de pensions: es retarda l’edat legal de jubilació, s’incrementa el període 
de càlcul de la pensió i s’incrementen els anys que són necessaris per cobrar el 100 per cent de la 
pensió.  

El debat obert sobre la sostenibilitat dels sistemes de protecció social públics, en un context 
d’envelliment demogràfic i de crisi econòmica, ha tingut en compte el paper de la previsió social 
complementària. El Preàmbul de l’Acord social i econòmic, signat el 2 de febrer de 2011 per UGT, 
CCOO, CEOE, CEPYME i el Govern de l’Estat, vincula el foment d’aquests sistemes al reforç de la 
universalitat del sistema de la Seguretat Social i assumeix la importància de millorar els marcs que 
els regulen. 

D’altra banda, amb la reforma de l’RMI, es restringeixen els criteris d’accés a aquesta prestació i es 
posen límits a la seva quantia mensual, amb la justificació dels desajustos detectats en aquesta 
prestació com a conseqüència de l’entrada al sistema en els darrers anys de persones demandants 
d’ocupació, mentre que l’RMI en el seu origen pretenia donar cobertura a situacions de marginació i 
exclusió social. Com a conseqüència d’aquesta reforma, els expedients de l’RMI han baixat al llarg 
del 2011; així mateix, també ha baixat la quantia mitjana mensual de la prestació.  

Amb justificació també en la situació econòmica, s’ha ajornat l’entrada en vigor de l’ampliació del 
permís de paternitat a quatre setmanes i, en l’àmbit de les prestacions familiars, s’ha extingit la 
prestació per naixement o adopció a partir de l’1 de gener de 2011. Igualment, s’ha suspès per pri-
mera vegada la revaloració de les pensions per a l’any 2011. En l’àmbit autonòmic, cal fer referèn-
cia al fet que s’ha deixat sense efecte la prestació de caràcter universal per infant a càrrec.   

Així mateix, el sistema d’atenció a la dependència (SAD) ha estat objecte de revisió i s’ha ajornat 
l’entrada en el sistema de les persones amb dependència moderada fins a l’any 2013 i 2014. Se-
gons el calendari previst, aquestes persones s’havien d’incorporar al SAD al llarg dels anys 2011 i 
2012. Per tant, els nous serveis i prestacions econòmiques que es van posar en marxa amb la Llei 
d’atenció a la dependència s’han estancat com a conseqüència de la situació econòmica i de les 
mesures adoptades per a la contenció del dèficit públic.  

Amb les darreres dades sobre el desenvolupament del SAD, es pot afirmar que les cures en l’entorn 
familiar, dutes a terme fonamentalment per dones, segueixen jugant un paper molt important en el 
sistema d’atenció a la dependència; no obstant això, les prestacions de servei van guanyant pes 
des que l’any 2007 es va iniciar el desplegament del sistema. 

L’any 2011 s’enceta una nova etapa en l’àmbit de les polítiques socials amb l’adopció per part del 
Consell Europeu de l’Estratègia 2020, que estableix com un dels seus objectius la reducció de la 
pobresa i l’exclusió social, objectiu que també es fixa el Programa nacional de reformes 2011 
(PNR). D’acord amb els resultats del nou indicador AROPE que s’han comentat anteriorment, sem-
bla que Catalunya es dirigeix en direcció contrària a l’objectiu del PNR, atès que han augmentat les 
persones en situació de pobresa i exclusió social.  

La Unió Europea considera fonamental que es prevegin mesures per lluitar contra la pobresa i 
l’exclusió social en totes les polítiques. El PNR preveu que el conjunt de mesures dirigides a la in-
clusió social formaran part del pròxim Pla nacional d’acció per a la inclusió social 2011-2013. Per la 
seva banda i davant el compromís de la Generalitat d’impulsar un Pacte nacional per a la inclusió 
social i l’eradicació de la pobresa al llar de l’any 2012, el setembre de 2011 es presenta un docu-
ment de propostes d’actuació consensuat pel Govern, el món associatiu i l’Administració local, que 
preveu, entre les seves mesures, la “redefinició” de l’RMI. Així mateix, cal esmentar el futur Pacte 
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per a la infància, actualment en fase d’elaboració, en un context d’increment del risc de pobresa 
d’aquest col·lectiu.  

Davant d’aquesta situació, en el seu estudi prospectiu anual sobre el creixement 2012,151

5.2. Prestacions econòmiques del sistema de protecció social 

 la Comis-
sió Europea ha reconegut que l’impacte social de la crisi és de llarg abast i considera que els estats 
haurien de millorar l’eficàcia dels sistemes de protecció social, aplicar estratègies actives d’inclusió i 
garantir l’accés als serveis de suport a la integració en el mercat de treball i a la societat, com ara 
l’accés a un habitatge assequible.  

En el Consell Europeu de primavera, celebrat el dies 24 i 25 de març de 2011, els estats membres 
es comprometen a adoptar mesures en l’àmbit de la reforma dels sistemes de pensions en el marc 
de l’Estratègia 2020. Espanya reflecteix aquest compromís en el seu Programa nacional de refor-
mes de l’any 2011 i du a terme efectivament la reforma del sistema de pensions de la Seguretat 
Social mitjançant la Llei 27/2011, d’1 d’agost, amb un retard de l’edat legal de jubilació, un incre-
ment del període de càlcul de la pensió, així com un augment dels anys cotitzats que són necessa-
ris per accedir al 100 per cent de la pensió. La reforma es justifica en les tendències de l’evolució 
demogràfica i la necessitat de reforçar la contributivitat del sistema. Aquests elements es veuen ac-
centuats per la situació econòmica.     

La situació de l’economia ha justificat la suspensió per primera vegada per a l’any 2011 de la reva-
loració de les pensions, en el marc de les mesures de reducció de la despesa pública.152

Amb justificació també en la situació econòmica, s’ha ajornat l’entrada en vigor de l’ampliació a qua-
tre setmanes del permís de paternitat, previst a la Llei orgànica 3/2007, per a la igualtat de dones i 
homes, fins a l’1 de gener de 2013, mitjançant el Reial decret llei 20/2011, de 30 de desembre, de 
mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit pú-
blic.

 Només 
han quedat exceptuades d’aquesta mesura les pensions contributives mínimes, les no contributives 
i el SOVI, que s’han incrementat l’1 per cent. També s’han actualitzat les quanties de les assignaci-
ons a favor de fills i filles amb discapacitat amb 18 o més anys. Així mateix, no s’ha actualizat el va-
lor de l’IPREM, l’indicador que serveix de referència per al càlcul dels límits d’ingressos i de la quan-
tia de les prestacions.  

153

D’altra banda, s’ha procedit a la integració de les persones treballadores per compte d’altri del règim 
especial agrari en el règim general,

 En l’àmbit de les prestacions familiars, destaca l’extinció a partir de l’1 de gener de 2011 de 
la prestació per naixement o adopció, aprovada per la Llei 35/2007, mitjançant el Reial decret 
8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit pú-
blic. 

En l’àmbit autonòmic, cal fer referència al fet que s’ha deixat sense efecte la prestació de caràcter 
universal per infant a càrrec a partir del dia 30 de juliol de 2011, que és la data d’entrada en vigor de 
la Llei 6/2011, de 26 de juliol, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2011. Per 
tant, les prestacions que atorga la Generalitat de Catalunya en l’àmbit de la protecció a la família 
han quedat condicionades a un nivell d’ingressos.  

154 així com a la integració de les persones treballadores del rè-
gim especial del treball de la llar al règim general,155

                                                
151 COM (2011) 815 final. 
152 Reial decret llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic (BOE núm. 126, 
de 24.05.2010) i Llei 39/2010, de 22 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2011 (BOE núm. 311, de 23.12.2010).  
153 L’ampliació del permís de paternitat ja va ser aplaçada fins a l’1 de gener de 2012 per la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de pressu-
postos generals de l’Estat per a l’any 2011.  
154 Llei 28/2011, de 22 de setembre, per la que es procedeix a la integració del règim especial agrari de la Seguretat Social en el règim 
general de la Seguretat Social (BOE núm. 229, de 23.09.2011).  
155 Llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social (BOE núm. 184, de 
02.08.2011). 

 en ambdós casos amb efectes a partir de l’1 de 
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gener de 2012. Aquestes mesures es fonamenten en la recomanació del Pacte de Toledo de 1995 
sobre simplificació dels règims de la Seguretat Social.  

5.2.1. Evolució de les pensions a Catalunya 
Les pensions de la Seguretat Social poden ser de caràcter contributiu o no contributiu. Tenen dret a 
percebre les pensions contributives les persones que hagin cotitzat a la Seguretat Social al llarg de 
la seva vida laboral d’acord amb la normativa vigent. D’altra banda, les pensions no contributives 
estan destinades a garantir la protecció d’aquelles persones que no poden accedir al nivell contribu-
tiu i no tenen recursos econòmics suficients.  

L’any 2011 s’han registrat un total d’1.648.521 pensions a Catalunya. D’aquestes pensions, el 
96,6% són contributives (1.592.616) i el 3,4% no contributives (55.905).Com en els anys anteriors, 
les pensions més nombroses són les contributives de jubilació, que suposen el 60,3% de totes les 
pensions.   

L’any 2011 el nombre de pensions a Catalunya s’ha incrementat l’1,6% respecte de l’any 2010, un 
creixement bastant similar al dels anys anteriors. Segons la classe de pensió, les contributives 
augmenten l’1,7% (25.882 pensions més) i les no contributives disminueixen el 0,5% (289 pensions 
menys).  

Tal com s’observa al gràfic següent, les pensions contributives no han deixat de créixer en el perío-
de 2004-2011; per contra, les pensions no contributives disminueixen al llarg d’aquests anys, des-
prés d’un període de creixement que culmina l’any 2003, en el qual es registra el nombre més ele-
vat de pensions no contributives des de la seva creació. El creixement progressiu de les pensions 
contributives, així com l’evolució inversa de les pensions no contributives es pot explicar, entre 
d’altres motius, pel fet que cada vegada més persones tenen trajectòries professionals que els per-
meten l’accés al nivell contributiu, circumstància que es dóna amb una freqüència més elevada en 
el cas de les dones.   

GRÀFIC V-30. Evolució de les pensions. Catalunya, 2004-2011 

 
Unitats: taxa acumulada de creixement (base 2004). 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.  
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5.2.2. Pensions contributives 
Les pensions contributives poden ser de jubilació, viduïtat, incapacitat, orfenesa i en favor de famili-
ars. El nombre total de pensions contributives en vigor a Catalunya l’any 2011 se situa en 
1.592.616, la qual cosa representa un increment de l’1,7% respecte de l’any 2010, un percentatge 
bastant similar al dels anys anteriors, encara que inferior a les variacions interanuals registrades als 
anys 2006 i 2007, en què les pensions contributives van augmentar el 3,1% i el 2,4%, respectiva-
ment. Aquest augment s’explica fonamentalment per l’evolució de les pensions de jubilació, que 
malgrat no ser les que més creixen en termes relatius l’any 2011, sí que són amb diferència les que 
més creixen en termes absoluts, atès que suposen la majoria de les pensions contributives, el 
62,5%.    

TAULA V-21. Pensions contributives segons classe de pensió. Catalunya, 2010-2011 

  
2011 Pes  Variació absoluta 

2010-2011 
Variació relativa 

2010-2011 

Total 1.592.616 100,0 25.882 1,7 
Jubilació 994.816 62,5 20.197 2,1 
Viduïtat 389.641 24,5 2.756 0,7 
Incapacitat 168.792 10,6 1.760 1,1 
Orfenesa 37.797 2,4 1.239 3,4 
Favor familiars 1.570 0,1 -70 -4,3 

Unitats: nombres absoluts i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.  
 

El nombre de dones beneficiàries de pensions contributives és lleugerament superior al d’homes. 
(el 55,1% de dones front al 44,9% d’homes). No obstant això, la presència d’homes és majoritària 
en les pensions de jubilació (el 57,1%) i la incapacitat permanent (el 57,1%). En canvi, les dones 
són majoria en les de viduïtat (el 92%). Aquesta situació s’explica per la diferent trajectòria laboral 
de les dones respecte dels homes que perceben una pensió contributiva en l’actualitat. Tanmateix, 
s’observa una tendència, constant encara que lenta, a la distribució més equilibrada entre sexes de 
les pensions de jubilació, que indica una participació més plena de les dones en el mercat de tre-
ball, fet que suposa una garantia de sostenibilitat del sistema. En aquest sentit, si els homes repre-
sentaven l’any 2006 el 57,9% de les persones beneficiàries de les pensions de jubilació, l’any 2011 
aquest percentatge és del 57,1%.    

En relació amb els diferents règims d’afiliació a la Seguretat Social, l’any 2011 les pensions del rè-
gim general representen el 68,1% del total i, a més, creixen el 2,3%. Les següents més nombroses 
són les pensions procedents del règim especial del treball autònom, que suposen el 18,2% del total 
i creixen l’1,7%. En relació amb la resta de règims, s’observa una caiguda en les seves pensions, 
amb excepció de les procedents del règim d’accidents de treball, que augmenten el 0,5%. Les pen-
sions que més disminueixen són, com en anys anteriors, les del règim especial agrari i el de la mi-
neria del carbó.  
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TAULA V-22. Pensions contributives segons el règim de cotització a la Seguretat Social. Catalunya, 
2010-2011 

  2011 Pes  Variació absoluta 
2010-2011 

Variació relativa 
2010-2011 

Total 1.592.616 100,0 25.882 1,7 
General 1.085.176 68,1 24.163 2,3 
Règim especial treball autònom 289.396 18,2 4.834 1,7 
Règim especial agrari 22.277 1,4 -912 -3,9 
Règim especial treball del mar 8.371 0,5 -32 -0,4 
Règim especial mineria del carbó 3.012 0,2 -112 -3,6 
Règim especial treball de la llar 34.764 2,2 -131 -0,4 
Accidents de treball 29.017 1,8 138 0,5 
Malalties professionals 4.928 0,3 -24 -0,5 
SOVI 115.675 7,3 -2.042 -1,7 

Unitats: nombres absoluts i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social. 

La quantia de les pensions contributives ve determinada en funció de les cotitzacions efectuades, 
tenint en compte que existeixen unes quanties màximes i mínimes que estableix anualment la cor-
responent Llei de pressupostos generals de l’Estat. Les quanties de les pensions no poden ser infe-
riors a la que s’estableix com a mínima; en aquest sentit, si escau, aquestes quanties s’incrementen 
amb els complements per a mínims corresponents. L’evolució de la quantia de les pensions respon 
a diversos factors, entre els que destaquen la revaloració que, en el seu cas, s’efectua anualment 
de les pensions i, sobretot, l’efecte substitució derivat de la renovació del col·lectiu pensionista, atès 
que la quantia de les noves altes supera la de les baixes.  

L’any 2011 se suspèn la revaloració de les pensions en el marc de les mesures de contenció del 
dèficit públic. En l’àmbit de les pensions contributives, s’exceptuen d’aquesta previsió les pensions 
mínimes i les pensions de l’extingit SOVI, les quals s’incrementen l’1 per cent.156

Tenint en compte les consideracions anteriors, l’any 2011 la quantia mitjana de les pensions contri-
butives a Catalunya se situa en els 838,3 euros, que suposa un increment del 3,3% respecte de 
l’any anterior i és 0,8 punts percentuals superior a l’IPC.

 

157

                                                
156 Reial decret 1794/2010, de 30 de desembre, sobre revaloració de les pensions del sistema de la Seguretat Social i d’altres prestaci-
ons socials públiques per a l’exercici 2011 (DOGC núm. 318, de 31.12.2010).  
157 IPC corresponent al mes de desembre 2011 (variació interanual).  

 Per tant, la quantia mitjana de les pensi-
ons ha augmentat l’any 2011 malgrat la suspensió efectuada en l’actualització de les pensions, com 
a conseqüència d’altres factors determinants de la seva quantia, com ara l’entrada en el sistema de 
persones beneficiàries amb unes pensions generades més elevades, degut a carreres de cotització 
més llargues i completes, en comparació amb les baixes del sistema. No obstant això, el creixement 
ha estat inferior al registrat en anys anteriors.  

Segons la classe de pensió, la quantia mitjana que més creix en termes relatius l’any 2011 és la 
corresponent a les pensions en favor de familiars, seguides de les de jubilació. Al gràfic següent 
s’observa l’evolució de la quantia mitjana de les pensions entre l’any 2002 i el 2011 en relació amb 
l’evolució de l’IPC: les pensions que més han crescut en aquest període de deu anys han estat les 
pensions en favor de familiars i les de viduïtat, que han experimentat un creixement del 71,3%  i del 
59,7%, respectivament en relació amb l’any base, el 2002. Pel que fa a l’IPC, la tendència general 
és que l’augment de l’import mitjà de les pensions estigui per sobre de l’augment de l’IPC.      
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GRÀFIC V-31. Evolució de les quanties mitjanes de les pensions contributives per classe de pensió 
en relació amb l’IPC. Catalunya 2002-2011  

 

Unitats: taxa acumulada de creixement (base 2002). 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE. 

D’altra banda, la quantia mitjana de les pensions contributives és superior en el cas dels homes que 
en el de les dones. Així, l’any 2011 els homes perceben 1.093,6 euros de mitjana en concepte de 
pensions, mentre que les dones perceben 630,6 euros, atès que les diferències en les trajectòries 
laborals es reflecteixen en les quanties de les pensions. Això es fa especialment palès en les pensi-
ons de jubilació, la pensió mitjana de les quals en el cas de les dones és gairebé la meitat de la dels 
homes o, dit d’una altra manera, representa el 55,1% de la dels homes. En conseqüència, 
l’establiment del dret de garantia de mínims quan una pensió no assoleix la quantia mínima esta-
blerta té una incidència més elevada entre les dones que entre els homes.  

Les dones són la majoria de les persones beneficiàries de les pensions de viduïtat i en favor de fa-
miliars (de fet, el 40,9% de les pensions que cobren les dones són de supervivència), que són de 
quantia més baixa que les pensions de jubilació i d’incapacitat permanent, de majoria masculina. A 
més, les pensions de jubilació i d’incapacitat permanent que cobren les dones també són de quantia 
més baixa que les dels homes, atès que aquestes pensions estan estretament lligades a la trajectò-
ria laboral. En aquest sentit, el CES (2011) posa de manifest que les dones s’incorporen més tard 
que els homes al mercat de treball, les seves carreres laborals són més irregulars i les seves bases 
de cotització més baixes. A més, per a les dones tenir el mateix comportament que els homes en el 
mercat de treball suposa en moltes ocasions renunciar a la vida familiar, mentre que no tenir-lo im-
plica renunciar, ni que sigui temporalment, a una carrera professional, la qual cosa acaba traduint-
se en expectatives més baixes de prestacions socials. En conseqüència moltes dones acaben que-
dant-se fora del sistema de prestacions contributives i les que aconsegueixen entrar perceben, en 
termes generals, quanties mitjanes més baixes que les dels homes. Per tots els motius exposats, el 
CES conclou que alguna de les previsions de la reforma de la Seguretat Social efectuada l’any 
2011158

 

 pot tenir efectes negatius sobre les dones.  

     

   

                                                
158 Llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social.  
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La quantia mitjana de les pensions també difereix en funció del règim de cotització a la Seguretat 
Social. L’import més elevat correspon al règim de la mineria del carbó (1.085,2 euros), seguit del de 
les malalties professionals (1.047,1 euros), encara que l’any 2011 aquests règims representen no-
més el 0,5% del total de pensions a Catalunya. Al costat d’aquestes pensions, les del règim gene-
ral, les del règim especial del treball del mar i les d’accidents de treball se situen per sobre de 
l’import de la pensió mitjana. Per contra, les quanties més baixes corresponen a les de les pensions 
del SOVI, amb 370,3 euros, que representa el 44,2 de la pensió mitjana del total del sistema, i a la 
de les pensions del treball de la llar, amb 476,2 euros (el 56,8% de la pensió mitjana global).   

El fet que la pensió mitjana de les dones sigui més baixa que la dels homes es pot explicar també 
perquè les dones són majoria en les pensions del règim del treball de la llar i del SOVI, que són els 
règims amb les pensions mitjanes més baixes. Aquests règims es caracteritzen per tenir unes car-
reres de cotització més reduïdes que els que tenen una presència més elevada d’homes.  

GRÀFIC V-32. Quanties mitjanes de les pensions contributives. Catalunya, 2011 

Quanties mitjanes de les pensions contributi-
ves segons la classe de la pensió. Catalunya, 

2011 

 
Unitats: euros. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Nacio-
nal de la Seguretat Social.  

Quanties mitjanes de les pensions contributi-
ves segons el règim de cotització. Catalunya, 

2011 

 

Unitats: euros. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Nacio-
nal de la Seguretat Social.  

 

En relació amb la distribució del nombre de pensions contributives per trams de quantia, l’any 2011 
es continua amb la tendència de disminució del nombre de pensions de quantia inferior als 500 eu-
ros mensuals. Si l’any 2006 aquestes pensions representaven el 50% del total de pensions a Cata-
lunya, l’any 2011 aquest percentatge s’ha reduït fins al 26,1%. A partir de l’any 2008, la majoria de 
les pensions tenen una quantia entre els 500 i els 1.000 euros (l’any 2011 aquestes pensions supo-
sen el 45,9% del total). Les pensions de més de 1.000 euros representen el 28% del total l’any 
2011, i és el primer any que aquest percentatge supera el de les pensions inferiors als 500 euros. 
Aquesta tendència pot tenir la seva causa en la revaloració de les pensions (que l’any 2011 es limi-
ta a les pensions més baixes), però sobretot en l’efecte de les noves altes de pensions, de quantia 
més elevada que les baixes.    

Si es fa una anàlisi de la distribució de les pensions d’acord amb una divisió més detallada dels 
trams de quantia, al gràfic següent s’observa que la majoria de les pensions tenen una quantia infe-
rior als 800 euros (el 62,7%) i que, de fet, més de la meitat de les pensions (el 55,2%) són de 
menys de 700 euros. La concentració més elevada de pensions es troba en el tram comprès entre 
els 600 i els 800 euros. A partir dels 800 euros el nombre de pensions es va reduint i, a partir dels 
2.000 euros, el percentatge de pensions se situa en el 5,4%. 
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GRÀFIC V-33. Distribució de les pensions contributives per trams de quantia. Catalunya, 2011 

 

Unitats: nombres absoluts. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social. 

5.2.3. Pensions no contributives 
Les pensions no contributives estan destinades a pal·liar la situació precària de determinats 
col·lectius que, per discapacitat o edat, no tenen ingressos o els tenen insuficients i que no poden 
accedir al sistema contributiu per manca o insuficiència de cotitzacions. Per tant, aquestes prestaci-
ons tenen una gran importància social, encara que el seu nombre i la seva quantia és inferior en re-
lació amb les prestacions contributives i representen un percentatge baix sobre la despesa total del 
sistema de la Seguretat Social.  

L’any 2011 el nombre de pensions no contributives a Catalunya és de 55.905. Tal com s’ha comen-
tat a l’epígraf sobre evolució de les pensions, el nombre de pensions no contributives disminueix el 
0,5% respecte de l’any 2010, una disminució inferior a la dels anys precedents. Les pensions no 
contributives no han deixat de disminuir any rere any des del 2004, any en què s’inicia un canvi de 
tendència després d’un període de creixement d’aquestes pensions des de la seva creació.   

De les 55.905 pensions registrades l’any 2011, 31.440 són de jubilació (el 56,2%) i 24.465 són 
d’invalidesa (el 43,8%). Ambdós tipus de pensions disminueixen l’any 2011 respecte de l’any ante-
rior. Al gràfic següent s’observa l’evolució a la baixa d’ambdós tipus de pensions al llarg del període 
comprès entre els anys 2004 i 2011, essent més acusada la baixada en el cas de les pensions de 
jubilació. Aquest fet es pot explicar, entre d’altres qüestions, perquè cada vegada més persones 
generen dret a una pensió de jubilació de caràcter contributiu.   
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GRÀFIC V-34. Evolució de les pensions no contributives per classe de pensió. Catalunya 2004-2011 

 

Unitats: taxa acumulada de creixement (base 2004). 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. 

D’acord amb les dades subministrades per l’IMSERSO, les persones beneficiàries de pensions no 
contributives a Catalunya l’any 2011 són dones en la seva majoria (el 67%). Segons la classe de 
pensió, el 78,9% de les persones beneficiàries de la pensió no contributiva de jubilació són dones. 
Aquest percentatge és del 52,9% en el cas de la pensió no contributiva d’invalidesa. El percentatge 
tan elevat de dones en el cas de la jubilació no contributiva es deu a la relació amb el mercat de 
treball de les dones actualment perceptores d’aquesta pensió.   

Segons l’edat, la majoria de les persones beneficiàries de la pensió no contributiva de jubilació (el 
48,5 %) tenen entre 70 i 79 anys. Les dones són majoria en tots els grups d’edat, si bé la proporció 
de dones oscil·la entre el 71,5% en el tram d’edat que va dels 65 als 69 anys i el 85,8% entre les 
persones beneficiàries més grans de 84 anys. En aquest sentit, l’IMSERSO (2011) ha posat de ma-
nifest que la conseqüència més significativa de les carreres laborals de les dones és la feminització 
de les pensions no contributives.     

En el cas de les pensions no contributives d’invalidesa, el 66,4% de les persones beneficiàries te-
nen una edat compresa entre els 30 i els 54 anys, i el tram amb el percentatge més elevat de per-
sones beneficiàries és el comprès entre els 40 i els 49 anys (el 32,3%). Pel que fa a la distribució 
per sexes segons el tram d’edat, s’observa que el nombre d’homes pensionistes d’invalidesa no 
contributiva menors de 45 anys és superior al de dones d’aquesta edat, mentre que a partir dels 45 
anys, la majoria de les persones beneficiàries d’aquesta pensió són dones. 
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GRÀFIC V-35. Perfil de les persones beneficiàries de les pensions no contributives. Catalunya, 2011 

Perfil de les persones beneficiàries de la pensió 
no contributiva de jubilació. Catalunya, 2011 

 

Unitats: nombres absoluts. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IMSERSO. 

Perfil de les persones beneficiàries de les pen-
sions no contributives d’invalidesa. Catalunya, 

2011 

 

Unitats: nombres absoluts. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IMSERSO. 

 

D’altra banda, mitjançant la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat 
per a l’any 2011 i el Reial decret 1794/2010, de 30 de desembre, sobre revaloració de les pensions 
de la Seguretat Social i d’altres prestacions socials públiques per a l’exercici 2011, es fixa la quantia 
anual bàsica de les pensions de jubilació i invalidesa de caràcter no contributiu en 4.803,40 euros 
anuals (343,10 euros mensuals), que suposa una revaloració de l’1 per cent.159

Així mateix, quan la persona beneficiària de la pensió d’invalidesa estigui afectada per un grau de 
discapacitat igual o superior al 75 per cent i necessiti l’ajut d’una altra persona per realitzar els actes 
essencials de la vida, tindrà dret a un complement equivalent al 50 per cent de la quantia de la pen-
sió establerta amb caràcter anual (2.401,70 euros anual).

  

La Llei 39/2010 també estableix per a l’any 2011 un complement de pensió, que es fixa en 525 eu-
ros anuals, per a aquelles persones perceptores de pensions no contributives que acreditin fefa-
entment que no tenen habitatge en propietat i que resideixen de forma habitual en un habitatge de 
lloguer en qualitat de persona titular del contracte, sempre que la persona propietària de l’habitatge 
no tingui relació de parentiu amb la persona beneficiària de la pensió fins al tercer grau. A 31 de de-
sembre de 2011, el nombre de persones beneficiàries d’aquest complement a Catalunya és de 598, 
el 42,3% menys en termes interanuals.  

160

És necessari assenyalar que l’import individual que cada persona beneficiària té reconegut és vari-
able i es determina a partir de la quantia bàsica establerta cada any per la Llei de pressupostos ge-
nerals de l’Estat que s’ha comentat anteriorment, en funció del nombre de pensions no contributives 
en una mateixa unitat econòmica, dels ingressos computables i del nombre de persones que inte-

  

Finalment, la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, estableix 
una prestació de dret subjectiu per complementar les pensions no contributives de jubilació i invali-
desa de les persones que no es poden incorporar al món laboral. La quantia d’aquest complement 
per a l’any 2011 és de 101,31 euros mensuals i el nombre de persones beneficiàries a 31 de de-
sembre de 2011 ha estat de 41.522, el 0,8% més en termes interanuals.   

                                                
159 Cal destacar que el que es preveu a l’article 4 del Reial decret llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures extraordinàries 
per a la reducció del dèficit públic, no és d’aplicació a les pensions no contributives.  
160 En aplicació de l’article 2 del Reial decret 357/1991, de 15 de març.  
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gren la unitat econòmica de convivència, sense que l’import resultant pugui ser inferior al 25 per 
cent de la quantia anual establerta.  

Tenint en compte les consideracions anteriors, la quantia mitjana mensual161

GRÀFIC V-36. Quantia mitjana mensual i quantia bàsica vigent de les pensions no contributives se-
gons la classe de pensió. Catalunya, 2005-2011 

 de les pensions no 
contributives a Catalunya l’any 2011 se situa en els 344,08 euros, el 4,2% més que l’any anterior. 
Segons la classe de pensió, la quantia mitjana mensual de la pensió d’invalidesa és de 371,12 eu-
ros i la de la pensió de jubilació és de 323,03 euros. L’increment d’ambdues classes de pensions 
l’any 2011 respecte de l’any anterior (el 4,1% i el 4,3%, respectivament) és superior a l’augment 
aplicat en concepte de revaloració l’any 2011. D’altra banda, la quantia mitjana mensual de la pen-
sió d’invalidesa l’any 2011 és superior a la de la pensió de jubilació en el 14,9%. Com ja s’ha posat 
de manifest en altres edicions de la Memòria, aquesta superioritat s’explica, entre altres motius, 
perquè algunes persones beneficiàries de la pensió d’invalidesa tenen dret a l’increment del 50 per 
cent per necessitat de l’ajut d’una altra persona.  

Tal com es mostra en el gràfic següent, si la quantia mitjana mensual es posa en relació amb la 
quantia bàsica establerta per a cada any, es pot concloure que la quantia mitjana mensual abonada 
durant el període 2005-2011 és inferior a la quantia bàsica vigent en cadascun dels anys, excepte 
en l’any 2011. Si aquesta comparació es realitza per a cada classe de pensió, s’observa que la 
quantia mitjana mensual abonada en concepte de pensions de jubilació és inferior a la quantia bàsi-
ca establerta per a cadascun dels anys del període de referència; en canvi, en el cas de les pensi-
ons d’invalidesa, la quantia mitjana mensual és superior a la quantia bàsica establerta per a cadas-
cun dels anys del període 2005-2011.  

 
Unitats: euros. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IMSERSO. 

D’altra banda, d’acord amb les dades del Departament de Benestar Social i Família, la quantia mit-
jana de les prestacions no contributives és superior en el cas dels homes, encara que la diferència 
no és molt important, atès que la quantia mitjana de les dones suposa el 93,4% de la que correspon 
als homes. Donat que l’import de la prestació en el cas de les pensions no contributives no depèn 
de la trajectòria laboral de la persona beneficiària, es dedueix que les diferències entre sexes poden 
venir donades pels factors de naturalesa variable que acaben determinant la quantia final de la 
                                                
161 La quantia mitjana de les pensions no contributives s’obté posant en relació els imports bruts abonats amb el nombre de pensions que 
figuren a cada nòmina. En els imports bruts abonats s’inclouen, a més de l’import mensual de la pensió, els endarreriments en concepte 
d’altes inicials i regularitzacions que tingués dret a percebre la persona beneficiària, per la qual cosa l’import mitjà resultant no coincideix 
amb l’import mitjà mensual reconegut.    
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prestació i que s’han descrit anteriorment (entre d’altres, els ingressos computables, el nombre de 
persones de la unitat econòmica o el nombre de pensions no contributives existents en la unitat 
econòmica). 

5.2.4. Altres prestacions  
Una vegada analitzades les pensions contributives i les no contributives del sistema de la Seguretat 
Social, tot seguit es descriu l’evolució d’altres prestacions contributives, com les de maternitat, pa-
ternitat, risc durant l’embaràs i la lactància natural i la incapacitat temporal, així com les prestacions 
familiars de caràcter no contributiu. També es descriu l’evolució d’aquelles prestacions econòmi-
ques d’àmbit autonòmic que preveu el sistema públic de serveis socials.  

5.2.4.1. Àmbit estatal 
Maternitat i paternitat 

La prestació per maternitat protegeix la situació de suspensió del contracte de treball en els supò-
sits de naixement d’un fill/a, d’adopció i d’acolliment. També té la consideració de situació protegida 
la constitució de tutela sobre la persona menor, quan la persona que ostenta la tutoria sigui un fami-
liar que, d’acord amb la legislació civil, no pugui adoptar la persona menor d’edat. 

La quantia de la prestació equival al 100 per cent de la base reguladora per contingències comu-
nes. En cas de part, les treballadores que reuneixin tots els requisits per accedir a la prestació de 
maternitat, excepte el període mínim de cotització, tindran dret a un subsidi no contributiu durant els 
42 dies naturals següents al part, en una quantia equivalent al 100 per cent de l’IPREM (Indicador 
públic de renda d’efectes múltiples) vigent en cada moment, excepte que la base reguladora sigui 
de quantia inferior.   

L’any 2011 s’han gestionat a Catalunya un total de 57.344 prestacions de maternitat, que suposen 
el 17,7% de les gestionades en l’àmbit de l’Estat. L’any 2011 el nombre de prestacions de materni-
tat continua disminuint, el 2,6% respecte de l’any anterior, amb un descens inferior al registrat l’any 
2010, que va ser del 4%. Aquest descens ha afectat  les prestacions percebudes per la mare, que 
han disminuït el 2,7%, mentre que les percebuts pel pare han registrat un augment del 3,4%. No 
obstant, aquestes últimes suposen només l’1,7% del total de prestacions de maternitat.  

De les  57.344 prestacions de maternitat abonades l’any 2011, el 99,7% corresponen a la maternitat 
contributiva (57.167) i el 0,3% a la maternitat no contributiva (177).  

TAULA V-23. Evolució de les prestacions de maternitat1. Catalunya, 2010-2011 

2011 2010-2011 % 2010-2011 

Total ma-
ternitat Mare  Pare Total ma-

ternitat Mare  Pare Total ma-
ternitat Mare  Pare 

57.344 56.340 1.004 -1.552 -1.585 33 -2,6 -2,7 3,4 

Unitats: nombres absoluts i percentatges. 
(1) Gener-desembre 2010/2011.  
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.  
 

D’altra banda, la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat de dones i homes, crea el 
permís i la prestació per paternitat, amb una duració inicial de tretze dies, amb l’objectiu d’avançar 
en la igualtat real entre dones i homes i possibilitar un repartiment més equilibrat entre els progeni-
tors pel que fa a la cura dels/de les menors. Posteriorment, la Llei 9/2009, de 6 d’octubre, preveu 
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l’ampliació del permís a quatre setmanes ininterrompudes. Aquesta ampliació que, en principi, esta-
va previst que entrés en vigor l’1 de gener de 2011, ha quedat posposada fins a l’1 de gener del 
2013 amb motiu de la situació econòmica. La quantia d’aquesta prestació equival al 100 per cent de 
la base reguladora per contingències comunes.    

L’any 2011 s’han gestionat a Catalunya 51.174 prestacions de paternitat, la qual cosa suposa un 
descens del 3,2% respecte de l’any anterior. Les prestacions percebudes pels pares catalans han 
suposat el 19% del total estatal. Seguint la tendència dels anys anteriors, Catalunya ha estat la 
Comunitat Autònoma en la que més prestacions de paternitat s’han registrat l’any 2011, seguida de 
Madrid (44.702 prestacions) i d’Andalusia (42.051).   

Segons el règim de cotització, la majoria dels pares perceptors de la prestació de paternitat perta-
nyen al règim general (el 86%), el 13,4% al règim del treball autònom, el 0,5% al règim agrari i el 
0,1% al règim del treball de la llar. 

Risc durant l’embaràs i risc durant la lactància natural  

La prestació de risc durant l’embaràs es crea mitjançant la Llei 39/1999, de 5 de novembre, per 
promoure la conciliació de la vida familiar i laboral de les persones treballadores, i protegeix la situ-
ació de suspensió del contracte de treball en els supòsits en què la dona embarassada hagi de 
canviar de lloc de treball per un altre compatible amb el seu estat i aquest canvi no resulti tècnica-
ment o objectivament possible o no es pot exigir raonablement per motius justificats. Aquesta pres-
tació té naturalesa de prestació derivada de contingències professionals. D’altra banda, des de 
l’aprovació de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, la 
prestació econòmica de risc durant l’embaràs s’estén també als supòsits de risc durant la lactància 
natural, que també té naturalesa de prestació derivada de contingències professionals. La quantia 
d’ambdues prestacions equival al 100 per cent de la base reguladora per contingències professio-
nals.  

A la taula següent s’observa, respecte de les dues prestacions, la mitjana mensual de processos 
iniciats162 durant l’any 2011, dels processos en vigor al final del 2011 i de la duració mitjana dels 
processos en alta163

                                                
162 Es calcula dividint el nombre de processos iniciats durant l’any, entre el nombre de mesos que inclogui el període considerat. 
163 Fa referència a la duració, en dies, dels processos dels quals s’ha registrat l’alta. Es calcula dividint el nombre total de dies de baixa 
dels processos l’alta dels quals és coneguda i s’ha produït al llarg de l’any, entre el nombre total dels processos esmentats. 

 en l’any esmentat, així com l’evolució d’aquests indicadors respecte de l’any 
2010. Les dades es refereixen a l’agregat del sistema, que inclou les dades de l’INSS, l’ISM i les 
MATEPSS.   

En relació amb la prestació de risc durant l’embaràs, la mitjana mensual de processos iniciats l’any 
2011 ha estat de 538,7 en el cas de les treballadores per compte d’altri i de 10,4 en el cas de les 
treballadores autònomes i de la llar. Ambdues xifres són superiors a les registrades l’any 2010. 
D’altra banda, al final de l’any 2011 es registren 1.924 processos en vigor en el cas de les treballa-
dores per compte d’altri i 32 respecte de les treballadores autònomes i de la llar. Aquestes xifres 
també són superiors en relació amb l’any anterior. La duració mitjana dels processos és més eleva-
da en el cas de les treballadores per compte d’altri que en les treballadores autònomes i de la llar i 
ha disminuït en relació amb l’any 2010 en ambdós casos.  

Pel que fa a la prestació de risc durant la lactància natural, les xifres són bastant més baixes que 
les comentades anteriorment en relació amb la prestació de risc durant l’embaràs pel que fa al 
nombre de processos (tant a la mitjana mensual com als processos en vigor al final del 2011). No 
obstant això, la duració mitjana dels processos és més elevada en el cas de la prestació de risc du-
rant la lactància natural.     
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TAULA V-24. Prestació de risc durant l’embaràs i prestació de risc durant la lactància natural. Nom-
bre de processos i duració mitjana1. Catalunya 2010-2011 

  

Risc durant l'embaràs Risc durant la lactància natural 

Mitjana men-
sual de pro-
cessos inici-
ats en el perí-

ode 

Processos 
en vigor al 
final del pe-

ríode 

Duració mitja-
na dels pro-

cessos en alta 
en el període 

Mitjana men-
sual de pro-

cessos iniciats 
en el període 

Processos 
en vigor al 
final del pe-

ríode 

Duració mitja-
na dels pro-

cessos en alta 
en el període 

2011 

Compte d'altri2 538,7 1.924,0 109,4 10,6 58,0 145,2 
Autònoms i 
llar 10,4 32,0 73,9 0,2 1,0 130,2 

Variació absoluta 2010-2011 

Compte d'altri2 63,0 70,0 -4,4 3,5 23,0 -0,9 
Autònoms i 
llar 2,1 9,0 -10,5 -0,2 -2,0 -24,3 

Variació relativa 2010-2011 (%) 

Compte d'altri 13,2 3,8 -3,9 49,3 65,7 -0,6 
Autònoms i 
llar 25,3 39,1 -12,4 -50,0 -66,7 -15,7 

Unitats: nombres absoluts i percentatges.  
(1) Agregat del sistema: dades de l’INSS, ISM i MATEPSS. 
(2) Inclou les dades corresponents a les treballadores enquadrades en el règim general i en els règims especials agrari, del mar i de la 
mineria del carbó.  
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.  

Incapacitat temporal 

La prestació per incapacitat temporal cobreix la situació de manca d’ingressos que es produeix 
quan les persones treballadores es troben impedides temporalment per treballar com a conseqüèn-
cia d’una malaltia comuna o professional o d’un accident, sigui o no de treball, mentre reben assis-
tència sanitària de la Seguretat Social. També poden ser causa d’incapacitat temporal els períodes 
d’observació derivats de malaltia professional, que siguin necessaris per a l’estudi i el diagnòstic 
mèdic de la malaltia, sempre que es prescrigui la baixa en el treball durant els períodes esmentats.  

La quantia de la prestació resulta d’aplicar un percentatge determinat a la base reguladora corres-
ponent: en el cas de malaltia comuna o accident no laboral, el 60 per cent des del quart dia de la 
baixa mèdica fins al vintè, i el 75 per cent des del dia 21 en endavant. En el cas de malaltia profes-
sional o accident laboral, s’aplica el 75  per cent des del dia següent al de la baixa mèdica.       

Les prestacions per incapacitat temporal, en funció del fet causant, poden ser per contingències 
comunes,164 per contingències professionals165 o per contingències per compte propi.166

                                                
164 Inclou les dades relatives als processos que tinguin com a fet causant una malaltia comuna o un accident no laboral, corresponents a 
persones treballadores del règim general, així com dels règims especials agrari, del mar i de la mineria del carbó. Inclou les dades refe-
rents a les persones desocupades.  
165 Inclou les dades relatives als processos que tinguin com a fet causant un accident de treball o malaltia professional, corresponents a 
les persones treballadores del règim general, així com dels règims especials agrari, del mar i de la mineria del carbó.  
166 Inclou les dades relatives als processos que tinguin com a fet causant una malaltia comuna o un accident no laboral, corresponents a 
les persones treballadores dels règims especials del treball autònom i del treball de la llar.  

 Tot seguit 
s’analitzen una sèrie d’indicadors en relació amb aquesta prestació: la mitjana mensual de proces-
sos iniciats en el període, els processos en vigor al final del període, la incidència, la prevalença i la 
duració mitjana dels processos. Les dades es refereixen a l’agregat del sistema (INSS, ISM i MA-
TEPSS).  
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Si s’analitzen aquests indicadors l’any 2011, s’observa que el nombre de processos per incapacitat 
temporal és bastant més elevat en el cas de les contingències comunes que en els altres dos tipus 
de contingència. No obstant això, la durada dels processos és bastant més elevada en el cas de les 
contingències en el treball autònom i de la llar. Així mateix, cal destacar que, en el cas de les con-
tingències en el treball autònom i de la llar, els processos en vigor al final del període, així com la 
prevalença d’aquest tipus de contingències, tenen uns valors bastant més elevats que els relatius a 
la mitjana mensual de processos i a la incidència.  

D’acord amb l’evolució dels indicadors relatius a la incapacitat temporal, es pot afirmar, a grans trets 
que tant el nombre de processos com la seva duració han disminuït en el darrer any. En concret, la 
mitjana mensual de processos ha disminuït el 7,6% en les contingències comunes i l’11,6% en les 
contingències professionals. En conseqüència disminueix també el nombre de processos en vigor a 
finals de 2011. La incidència i la prevalença (indicadors que relacionen el nombre de processos del 
període amb el nombre de persones treballadores protegides) també han disminuït en el període 
considerat en els tres tipus de contingència, com a conseqüència de la disminució tant del nombre 
de processos com del nombre de persones treballadores protegides. Així mateix, també s’observa 
una disminució en la duració mitjana dels processos en les contingències comunes i sobretot en el 
treball autònom i de la llar.  

Aquesta evolució a la baixa dels indicadors de la incapacitat temporal pot ser conseqüència de 
l’aplicació de diverses mesures que tenen com a objectiu millorar la gestió de la incapacitat tempo-
ral i augmentar el control dels processos.167

TAULA V-25. Indicadors d’incapacitat temporal segons el tipus de contingència. Agregat del sistema. 
Catalunya, 2010-20111 

 També cal tenir en compte la influència que ha pogut 
tenir la reducció de l’afiliació en alta a la Seguretat Social com a conseqüència de la crisi en 
l’evolució dels processos per incapacitat temporal.    

  

Mitjana mensu-
al de processos 

iniciats en el 
període 

Processos en 
vigor al final del 

període 
Incidència Prevalença Duració mitjana 

Comunes 

2010 75.341 72.897 27,8 24,9 35,3 
2011 70.028 61.336 26,6 23,8 32,5 
2010-2011(%) -7,6 -15,8 ... ... -7,9 

Professionals 

2010 10.547 8.340 4,1 3,5 31,5 
2011 9.338 7.589 3,7 3,1 31,9 
2010-2011(%) -11,6 -9,0 ... ... 1,3 

Treball autònom i llar  

2010 5.798 17.918 10,8 32,7 107,4 
2011 5.982 17.079 10,2 29,4 94,4 
2010-2011(%) 3,2 -4,7 ... ... -12,1 

Unitats: nombre de processos, dies, incidència (mitjana mensual dels processos iniciats en el període per cada 1.000 persones protegi-
des), prevalença (nombre de processos vigents a finals d’any per cada 1.000 persones protegides).   
(1) Acumulat del mes de desembre. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social. 

                                                
167 Mitjançant el Reial decret 404/2010, de 31 de març, es regula l’establiment d’un sistema de reducció de les cotitzacions per contin-
gències professionals a les empreses que hagin contribuït especialment a la prevenció i disminució de la sinistralitat laboral. Així mateix, 
la Llei 35/2010, de 17 de setembre, de mesures urgents per a la reforma del mercat de treball, introdueix mesures orientades a reforçar el 
control de la incapacitat temporal.  
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Prestació econòmica familiar per fill/a o menor a càrrec 

Aquesta prestació, de naturalesa no contributiva, consisteix en una assignació econòmica que es 
reconeix per cada fill/a o menor a càrrec de menys de 18 anys, quan els ingressos familiars no su-
perin la quantia que s’estableix anualment, o bé més gran de 18 anys amb una discapacitat igual o 
superior al 65 per cent, sense que en aquest cas s’exigeixi límit d’ingressos.  

La quantia d’aquesta prestació per a l’any 2011 és la següent (en còmput anual):168

TAULA V-26. Prestacions familiars per fill/a o menor a càrrec per grau de discapacitat. Catalunya, 
2011 

 500 euros quan 
el fill/a o menor acollit a càrrec té una edat inferior a cinc anys, i de 291 euros si té una edat com-
presa entre els cinc i els 18 anys. En els casos en què el fill/a o menor acollit a càrrec té la condició 
de persona amb discapacitat, la quantia anual de la prestació és la següent: a) 1.000 euros quan el 
fill/a o menor acollit té un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent; b) 4.171,20 quan el 
fill/a a càrrec té més de 18 anys i està afectat per una discapacitat igual o superior al 65 per cent; c) 
6.256,80 quan el fill/a a càrrec té més de 18 anys, està afectat per una discapacitat de grau igual o 
superior al 75 per cent i, com a conseqüència de pèrdues anatòmiques o funcionals, necessiti el 
concurs d’una altra persona per realitzar els actes més essencials de la vida, com ara vestir-se, 
desplaçar-se, menjar o anàlegs.  

El nombre d’aquestes prestacions a Catalunya l’any 2011 ha estat de 164.107, el 6,4% més que 
l’any anterior, un increment inferior al registrat l’any 2010. El nombre d’aquestes prestacions a Cata-
lunya suposa el 12,7% del total estatal. Seguint la tendència dels anys anteriors, la majoria 
d’aquestes prestacions són per a fills/es o menors a càrrec de menys de 18 anys sense discapaci-
tat, que l’any 2011 suposen el 76,9% del total de prestacions. D’altra banda, el 13,1% de les presta-
cions han estat atorgades per fills/es de 18 i més anys amb discapacitat.  

Causants menors de 18 anys Causants amb 18 o més anys 

<18 anys sense 
discapacitat 

<18 anys amb 
discapacitat 

≥33% 

Total causants <18 
anys 

≥18 anys amb 
discapacitat 

≥65% 

≥18 anys amb 
discapacitat 

≥75% 

Total causants ≥ 18 
anys 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre  % 
126.271 76,9 16.264 9,9 142.535 86,8 13.640 8,3 7.927 4,8 21.572 13,1 

Unitats: nombres absoluts i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.  

5.2.4.2. Àmbit autonòmic 
El sistema públic de serveis socials preveu una sèrie de prestacions de caràcter econòmic, que po-
den ser de dret subjectiu, de dret de concurrència i prestacions econòmiques d’urgència social. En 
aquest apartat s’analitzen les prestacions socials de caràcter econòmic derivades de la Llei 
13/2006, de 27 de juliol, així com les prestacions econòmiques a les famílies que atorga la Generali-
tat de Catalunya. Altres prestacions econòmiques previstes pel sistema públic de serveis socials, 
com ara  les pensions no contributives, la renda mínima d’inserció i les prestacions econòmiques 
derivades del sistema per a l’atenció a la dependència, s’analitzen en altres apartats específics 
d’aquesta Memòria.  

En l’àmbit de la Llei 13/2006, s’analitza l’evolució de la prestació per al manteniment de les despe-
ses de la llar per a determinats col·lectius i la prestació per al manteniment de les necessitats bàsi-
ques. També s’analitza l’ajut assistencial de protecció als/les cònjuges supervivents (complement a 
la pensió de viduïtat), que va ser derogat per la Llei 13/2006; per tant, a partir de l’any 2006, només 
                                                
168 Per a l’any 2011 només s’han actualitzat les quanties de les assignacions a favor dels fills/es amb discapacitat que tenen 18 o més 
anys (Reial decret 1794/2010, de 30 de desembre, sobre revaloració de les pensions del sistema de la Seguretat Social i d’altres presta-
cions socials públiques per a l’exercici 2011).  
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el poden percebre les persones que ja en són beneficiàries. Aquest ajut va ser substituït per la pres-
tació per al manteniment de les despeses de la llar per a determinats col·lectius.  

La quantia de la prestació per al manteniment de les despeses de la llar per a determinats 
col·lectius es fixa en 45 euros mensuals per als mesos sencers de l’any 2011, amb efectes des del 
mes de gener, per a les persones beneficiàries que no perceben ingressos de cap tipus que exce-
deixin l’import del 102 per cent de l’indicador de renda de suficiència (establert en 569,12 euros 
mensuals l’any 2011). Per a les persones que perceben ingressos, en còmput anual, superiors al 
102 per cent de l’indicador de renda de suficiència i fins al valor límit (la suma del 102 per cent de 
l’IRSC i dels 540 euros d’import anual de la prestació), aquest import de 45 euros resta reduït d’una 
manera proporcional a l’import dels ingressos, sense que, en cap cas, pugui ser inferior als 6 euros 
mensuals.  

La quantia de la prestació per al manteniment de les necessitats bàsiques és la quantitat equivalent 
a la diferència entre el còmput d’ingressos que percep la persona beneficiària per tots els conceptes 
i l’indicador de renda de suficiència (569,12 euros mensuals l’any 2011) i, en cap cas, no pot supe-
rar el resultat de sumar la pensió no contributiva de la Seguretat Social i la prestació complementà-
ria d’aquesta pensió. Per tant, la quantia màxima de la prestació per al manteniment de les necessi-
tats bàsiques l’any 2011 és de 444,41 euros mensuals.      

L’ajut assistencial de protecció als/les cònjuges supervivents l’han percebut un total de 25.455 per-
sones l’any 2011, i és una prestació feminitzada, atès que només 207 homes han percebut la pres-
tació. El nombre de persones beneficiàries ha anat a la baixa en el període que es mostra a la taula 
següent, com a conseqüència de la no incorporació de noves altes a partir de l’any 2006. Aquesta 
prestació va ser substituïda a partir de la data esmentada per la prestació per al manteniment de les 
despeses de la llar per a determinats col·lectius.  

L’any 2011 han percebut aquesta prestació un total de 28.646 persones i, al ser una prestació que 
substitueix l’ajut assistencial comentat anteriorment, és també una prestació feminitzada, atès que 
només hi ha 270 homes beneficiaris. L’any 2011 el nombre de persones beneficiàries d’aquesta 
prestació ha disminuït el 6,1% respecte de l’any 2010.  

Finalment, 806 persones han percebut la prestació per al manteniment de les necessitats bàsiques 
l’any 2011, la majoria de les quals són dones (el 75,5%). El nombre de persones beneficiàries ha 
anat creixent de forma important des de la seva creació i l’any 2011 el percentatge d’increment res-
pecte de l’any 2010 ha estat del 74,5%. 

TAULA V-27. Nombre de les persones beneficiàries de l’ajut assistencial de protecció als/les cònju-
ges supervivents, de la prestació per al manteniment de les despeses de la llar per a determinats 

col·lectius i de la prestació per al manteniment de les necessitats bàsiques. Catalunya, 2007-20111  

 
Unitats: nombres absoluts i percentatges. 
(1) Persones beneficiàries del mes de desembre. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Benestar Social i Família. 
    

En relació amb les prestacions econòmiques a les famílies, cal posar de manifest que la prestació 
de caràcter universal per infant a càrrec establerta per la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les 

2007 2008 2009 2010 2011 2010-2011(%)

Ajut a cònjuge 
supervivent

60170 54184 31486 28397 25455 -10,4

Manteniment despeses 
llar

21579 32898 33078 30517 28646 -6,1

Manteniment 
necessitats bàsiques

26 143 309 462 806 74,5
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famílies, s’ha deixat sense efecte mitjançant la Llei 6/2011, de 26 de juliol, de pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per a l’any 2011, a partir de la seva entrada en vigor (30 de juliol). Per 
tant, i a partir de la data esmentada, les prestacions econòmiques a les famílies que atorga la Ge-
neralitat de Catalunya resten condicionades a un nivell d’ingressos.  

La quantia de la prestació per a l’any 2011, en els supòsits que meritin fins a l’entrada en vigor de la 
Llei 6/2011 esmentada anteriorment, és la següent: la prestació per a les famílies amb fills/es a càr-
rec d’una edat compresa entre zero i tres anys es fixa en 638 euros anuals; la prestació per a les 
famílies nombroses i les famílies monoparentals amb fills/es a càrrec d’una edat compresa entre ze-
ro i sis anys es fixa en 745 euros anuals. L’abonament s’ha de fer en la part proporcional als mesos 
meritats.     

En el marc de la convocatòria de l’any 2010,169 un total de 293.902 famílies han estat beneficiàries 
de la prestació universal per infant a càrrec i s’han registrat un total de 350.594 fills/es beneficia-
ris.170

5.3. Serveis socials i atenció a la dependència 

   

5.3.1. Principals tendències del sistema 
El context de treball dels serveis socials ha canviat molt en els darrers anys. Els serveis socials han 
de fer front als reptes que es deriven de les conseqüències socials de la crisi econòmica, amb un 
augment de la vulnerabilitat de les famílies, així com als reptes derivats de l’assumpció de noves 
prestacions com a conseqüència de l’aplicació de diverses lleis, com ara la Llei de dependència, so-
ta el paradigma de la universalitat d’accés als serveis socials. Tot això, en un context de contenció 
de la despesa.    

Precisament la contenció de la despesa és la que ha justificat l’ajornament de l’entrada en el Siste-
ma d’atenció a la dependència (SAD) de les persones amb dependència moderada fins a l’any 2013 
i el 2014. Segons el calendari previst, aquestes persones s’havien d’incorporar al SAD al llarg dels 
anys 2011 i 2012.   

Paral·lelament, les situacions de vulnerabilitat augmenten i, per tant, la demanda d’actuacions dels 
serveis socials. El perfil de les persones usuàries dels serveis socials canvia i, en conseqüència, el 
tipus de problemàtiques ateses també ha canviat. Actualment són les problemàtiques econòmiques 
i les laborals les que més afecten la població catalana usuària dels serveis socials i les que més 
han augmentat en els anys de la crisi, juntament amb les relacionades amb l’habitatge. Per tant, es 
pot afirmar que moltes vegades no existeix  una problemàtica social afegida, sinó que les situacions 
de vulnerabilitat vénen donades per una pèrdua d’ingressos derivada de la situació econòmica. 
Aquest tipus de problemàtiques que hem comentat es tradueix en l’augment de demandes econò-
miques, ja sigui per fer front a pagaments relacionats amb l’habitatge o a necessitats educatives o 
per a l’alimentació.  

5.3.2. Els serveis socials 
La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, defineix els serveis socials com el conjunt d’intervencions que tenen 
com a objectiu garantir les necessitats bàsiques de la ciutadania, posant atenció en el manteniment 
de la seva autonomia personal i promovent el desenvolupament de les capacitats. Així mateix, la 
Cartera de serveis socials 2010-2011 és l’instrument que inclou totes les prestacions de serveis, 
econòmiques i tecnològiques, que ofereix el sistema públic de serveis socials per al període esmen-
tat, i que són responsabilitat de la Generalitat de Catalunya i dels ens locals. La Cartera de serveis 

                                                
169 Dades de desembre de 2010. 
170 Enguany no s’ha pogut disposar de més informació en relació amb les prestacions econòmiques a les famílies. 



CONDICIONS DE VIDA 

133 

socials s’ha d’adaptar a les necessitats socials d’acord amb el diagnòstic del Pla estratègic de ser-
veis socials 2010-2013.  

5.3.2.1. Els serveis socials bàsics 
Els serveis socials bàsics són el punt d’accés més immediat de la ciutadania al sistema públic de 
serveis socials. S’organitzen territorialment i estan dotats d’un equip multidisciplinari. Les seves ac-
tuacions van destinades a les persones que viuen o es troben a Catalunya i especialment a les que 
pateixen mancances socials que comprometen el seu desenvolupament personal i la seva integra-
ció social. Els serveis prestats inclouen: l’atenció social bàsica, l’atenció domiciliària, la telealarma i 
la teleassistència, els centres residencials d’estada limitada, el servei de menjador social, el servei 
d’assessorament tècnic d’atenció social i els centres oberts per a la infància i l’adolescència.  

El servei bàsic d’atenció social és la prestació principal dels serveis socials bàsics i inclou les funci-
ons de detecció, diagnòstic, tractament i prevenció de les situacions de necessitat en les que es 
troben o es poden trobar les persones i famílies, especialment si pateixen situació de risc o 
d’exclusió social. Aquest servei està gestionat pels municipis i els consells comarcals i està format 
per persones professionals de l’àmbit del treball social i de l’educació social.  

L’any 2010 hi ha a Catalunya 2.354 persones professionals dels serveis bàsics d’atenció social (106 
més que l’any 2009), de les quals 1.617 pertanyen a àrees bàsiques municipals i 737 a àrees bàsi-
ques comarcals.171

Pel que fa al nombre d’actuacions, els serveis bàsics d’atenció social n’han desenvolupat 3.216.883 
l’any 2010,

 De les 2.354 persones professionals, 1.443 són treballadors/es socials i 911 són 
educadors/es socials. Aquestes xifres suposen unes ràtios de 2,9 treballadors/ores socials per cada 
15.000  habitants i d’1,8 educadors/ores socials per cada 15.000 habitants. Per tant, encara no es 
compleix la previsió de la Llei 12/2007, de serveis socials, referent al nivell d’objectius de les pres-
tacions garantides en la Cartera de serveis socials 2009-2010, que estableix que les àrees bàsiques 
de serveis socials han de tenir una dotació de tres diplomats/ades en treball social i de dos diplo-
mats/ades en educació social per cada 15.000 habitants. Tanmateix, respecte de l’any 2009, s’ha 
incrementat la ràtio corresponent als diplomats/ades en educació social.    

D’altra banda, l’any 2010, 884.771 persones han estat usuàries dels serveis bàsics d’atenció social, 
el 17,6% més que l’any 2009. Aquesta xifra suposa l’11,8% de la població catalana, un percentatge 
que ha crescut respecte del registrat l’any 2009. El nombre d’expedients familiars ha estat de 
425.290, el 21,5% més que l’any 2009. 
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Cal posar de manifest que les persones professionals dels serveis bàsics d’atenció social, tot i que 
s’han més que duplicat en el període esmentat anteriorment, no han augmentat d’una manera tan 

 la qual cosa suposa un increment del 9,2% respecte de l’any anterior. A la taula se-
güent es mostra l’evolució de les actuacions desenvolupades pels serveis bàsics d’atenció social 
segons el tipus d’actuació i s’observa que les actuacions s’han quadruplicat al llarg del període 
comprès entre l’any 2001 i el 2010, en què s’ha passat de les 796.088 actuacions a les 3.216.883, 
fet que mostra un augment de les necessitats socials. L’augment més important és el registrat l’any 
2007 (el 31,3%), en el qual s’inicia la crisi econòmica. A partir de l’any 2007, el nombre d’actuacions 
ha continuat augmentant, però amb uns increments menors. D’altra banda, els importants incre-
ments interanuals registrats l’any 2007 en el cas de l’ajuda a domicili i l’allotjament alternatiu poden 
respondre a la posada en marxa d’algun programa concret, com ara el programa de suport de 
l’autonomia a la pròpia llar. Així mateix, la modificació de criteris per a la recollida de dades també 
pot explicar, en una part, les variacions en els resultats respecte de les actuacions dels serveis bà-
sics d’atenció social.    

                                                
171 D’acord amb l’organització territorial dels serveis socials, les dades es refereixen a les dades bàsiques municipals, a les àrees bàsi-
ques comarcals i a la suma d’ambdues, que correspon al total de Catalunya.  
172 Una mateixa persona usuària pot rebre més d’una actuació. 
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important com ho han fet les seves actuacions: en el període comprès entre l’any 2001 i el 2010 
s’ha passat de 1.134 a 2.354 persones professionals.       

TAULA V-28. Evolució de les actuacions dels serveis bàsics d’atenció social. Catalunya 2001-2010 

  
Total  

% 
Informació i 
orientació  % 

Ajuda a 
domicili % 

Allotjament 
alternatiu % 

Prevenció i 
inserció  % 

Prestacions 
econòmiques % 

2001 796.088 0,4 418.482 -6,1 44.838 -3,8 43.826 25,7 223.958 6,8 63.475 17,37 

2002 913.655 14,8 499.449 19,3 60.848 35,1 42.804 -2,3 246.363 10,0 62.875 -0,9 

2003 1.153.942 26,3 638.843 27,9 158.509 160,5 39.949 -6,7 248.382 0,8 65.194 3,7 

2004 1.257.402 9,0 711.087 11,3 140.827 -11,2 46.219 15,7 267.218 7,6 88.428 35,6 

2005 1.415.181 12,5 813.620 14,4 196.923 39,8 49.054 6,1 294.625 10,3 55.595 -37,1 

2006 1.618.651 14,4 885.374 8,8 270.943 37,6 46.193 -5,8 348.952 18,4 63.394 14,0 

2007 2.125.175 31,3 1.020.625 15,3 442.923 63,5 324.035 601,5 271.774 -22,1 60.524 -4,5 

2008 2.549.840 20,0 1.269.167 24,3 569.283 28,5 322.699 -0,4 330.291 21,5 52.874 -12,6 

2009 2.945.085 15,5 1.498.478 18,1 564.658 -8,1 303.154 -6,1 475.364 43,9 101.431 91,8 

2010 3.216.883 9,2 1.656.586 10,5 665.016 17,8 286.468 -5,5 481.411 1,3 127.402 25,6 
Unitats: nombres absoluts i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Benestar Social i Família.  

D’altra banda, les principals problemàtiques que han atès els serveis bàsics d’atenció social han es-
tat les econòmiques, que han suposat el 29,7% del total, seguides de les problemàtiques laborals i 
de les relacionades amb la salut i les drogues, que representen el 17,5% i el 17,4% del total, res-
pectivament. Al gràfic següent s’observa l’evolució de les problemàtiques ateses respecte de l’any 
2009: les que més augmenten en termes relatius són les problemàtiques relacionades amb 
l’habitatge (el 15,7%) i les laborals (l’11,1%).  

GRÀFIC V-37. Evolució de les problemàtiques ateses pels serveis bàsics d’atenció social. Catalunya, 
2009-2010 

 

Unitats: nombres absoluts i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Benestar Social i Família. 

Com s’ha comentat anteriorment, els serveis socials bàsics presten serveis d’atenció domiciliària, 
que són un conjunt organitzat de recursos i accions adreçades a les persones que, per raó d’edat, 
dependència o discapacitat, tenen limitada l’autonomia per realitzar les activitats bàsiques de la vida 
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diària o requereixen atenció permanent i a distància. Són serveis d’atenció domiciliària el servei 
d’ajuda a domicili (SAD) i els serveis de telealarma i teleassistència.  

Mitjançant el SAD, l’any 2010 s’han fet 6.462.622 hores d’assistència, que suposa una ràtio de 0,86 
hores en relació amb el total de la població resident a Catalunya, de 5,22 hores respecte de la po-
blació de 65 anys i més i de 37,9 hores en relació amb la població de 85 i més anys. Respecte de 
l’any 2009, les hores d’assistència s’han incrementat el 9,3% i es manté la tendència positiva a 
l’increment del servei. També han augmentat les ràtios abans comentades. D’altra banda, l’any 
2010, mitjançant el SAD, s’ha atès 59.087 persones usuàries, el 19,5% més que l’any 2009. Aques-
ta xifra suposa una ràtio de 4,77 persones usuàries sobre la població de 65 anys i més i una ràtio 
de 34,66 persones usuàries sobre la població de 85 i més anys. Finalment, si es posen en relació 
les hores d’assistència amb les persones usuàries, s’observa que la ràtio és de 109,37 hores per 
persona usuària.  

L’any 2010 un total de 127.267 persones han estat ateses pels serveis de telealarma i teleassistèn-
cia, el 46,2% més que l’any 2009. D’aquesta xifra, 121.605 persones ateses per aquest servei tenen 
més de 64 anys, la qual cosa suposa el 9,8% respecte de la població de 65 i més anys i el 25,3% 
respecte de la població de 85 i més anys.  

D’altra banda, l’any 2010, les places de serveis residencials d’estada limitada (servei d’acolliment 
residencial d’urgència i servei de residència temporal per a persones adultes en situació d’exclusió 
social) han estat 1.151, i han estat ofertes gairebé a parts iguals per la iniciativa pública i la privada. 
Les persones usuàries han estat 5.417 en el cas del servei d’acolliment residencial d’urgència i 
4.066 en el cas de la residència temporal d’exclusió social.       

En relació amb el servei de menjador social, l’any 2010 el nombre de places ha estat de 2.080, 54 
places més que l’any 2009. L’any 2010, 26.004 persones han estat usuàries d’aquest servei i s’han 
servit 765.268 àpats.  

Finalment, els serveis socials bàsics també presten serveis d’intervenció socioeducativa no resi-
dencial per a la infància i l’adolescència. Aquests serveis es presten mitjançant els anomenats cen-
tres oberts o a través de fórmules alternatives. L’any 2010 l’oferta de places del servei de centre 
obert ha estat de 7.173, el 7,3% més que l’any 2009. L’oferta de places d’iniciativa pública (4.593) 
és superior a la de la iniciativa privada (2.580).     

5.3.2.2. Els serveis socials especialitzats  
Els serveis socials especialitzats donen resposta a situacions o necessitats que requereixen una 
especialització tècnica o la disposició de recursos determinats. La Cartera de serveis socials 2010-
2011 preveu una sèrie de serveis socials d’atenció especialitzada en els àmbits següents: persones 
grans; persones amb discapacitat; infància, adolescència i joventut; persones amb problemàtica so-
cial derivada de malaltia mental; persones amb dependència; persones amb drogodependències; 
persones afectades pel virus VIH/SIDA; persones cuidadores; famílies amb problemàtica social i 
risc d’exclusió social i dones en situació de violència masclista, com també els seus fills i filles.  

El col·lectiu de persones més nombrós que accedeix als serveis socials especialitzats és el de les 
persones grans. L’àrea d’atenció a les persones grans comprèn els serveis de centres de dia, de 
centres residencials i d’habitatges tutelats.    

L’any 2011 l’àrea d’atenció a la gent gran ha ofert 16.023 places de centres de dia, 61.966 places 
d’atenció residencial i 2.733 d’habitatges tutelats. Les taxes de cobertura173

                                                
173 La taxa de cobertura s’obté a partir del quocient entre les places i el total de població de 65 anys i més. S’expressa en tant per cent. 
Les xifres de població són les corresponents al padró municipal d’habitants de l’any 2011.  

 per als tres serveis són 
les següents: 1,3 en el cas dels centres de dia, 4,9 per als centres residencials i 0,2 en el cas dels 
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habitatges tutelats. Respecte de l’any 2010, l’oferta de places ha augmentat en el cas dels centres 
de dia i l’atenció residencial, però ha disminuït en el cas dels habitatges tutelats en 28 places, totes 
elles de l’oferta privada provinents de la iniciativa mercantil. De fet, la iniciativa privada també ha 
perdut places en els centres de dia i en l’atenció residencial, però aquesta pèrdua ha estat compen-
sada per un increment de l’oferta pública que, en còmput global, ha fet augmentar el nombre de 
places d’ambdós serveis. Al gràfic següent s’observa l’evolució en cinc anys de les places dels tres 
serveis per a la gent gran: el creixement és lent però progressiu en els serveis de centres de dia i 
atenció residencial. Els habitatges tutelats creixen de manera més important que els altres dos ser-
veis fins a l’any 2010, en el que s’estanca la creació de places; l’any 2011, se’n perden 28.  

GRÀFIC V-38. Evolució del nombre de places de centres residencials, centres de dia i habitatges tute-
lats per a la gent gran. Catalunya, 2006-2011    

 
 

 
Unitats: taxa acumulada de creixement (base 2006). 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Benestar Social i Família.  

D’altra banda, l’any 2010 els serveis especialitzats d’atenció a la infància i l’adolescència han atès 
11.276 infants i adolescents, el 0,35 menys que l’any anterior. La majoria dels infants i adolescents 
atesos (el 63,6%) disposen d’una mesura protectora. Com s’observa al gràfic següent, la mesura de 
protecció més freqüent és la que es fa en l’àmbit de l’acolliment en família (el 65,6%) i, en concret, 
l’acolliment en família extensa, que suposa el 53% de les mesures en el marc de l’atenció en famí-
lia. En relació amb l’atenció institucional, la majoria dels infants i adolescents (el 53%) disposen 
d’una mesura de protecció en un centre residencial d’acció educativa, el 24,5% disposen d’una me-
sura en un centre d’acolliment i el 2,45 en un pis assistit.   
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GRÀFIC V-39. Distribució dels infants i adolescents tutelats per tipus de mesura 

 

Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Benestar Social i Família. 
 

D’altra banda, el nombre de places del servei de centre de dia per a persones amb addiccions l’any 
2010 és de 157, la majoria de les quals (115) corresponen a la iniciativa social. El servei de pis amb 
suport ofereix 290 places, la majoria també d’iniciativa social. Finalment, el servei de comunitat te-
rapèutica (que inclou les residències i els centres residencials d’assistència) ofereix 992 places, el 
66,9% de les quals correspon a la iniciativa social.  

Enguany no ha estat possible analitzar l’àrea d’atenció a les persones amb discapacitat perquè en 
el moment de tancament d’aquesta Memòria no han estat publicades les dades sobre aquesta àrea 
de l’any 2011. A l’edició d’aquesta Memòria de l’any 2010 es troba l’anàlisi de les darreres dades 
disponibles en relació amb l’àrea d’atenció de les persones amb discapacitat, que corresponen a 
l’any 2010.   

5.3.3. Atenció a la dependència 
En aquest epígraf s’analitza l’evolució i el perfil de la discapacitat a Catalunya, així com la situació 
del Sistema català per a l’autonomia i atenció a la dependència. Les persones amb discapacitat i les 
persones beneficiàries del Sistema d’atenció a la dependència són col·lectius que es poden solapar. 
No obstant això, el col·lectiu de persones discapacitades és més nombrós que el de les persones 
beneficiàries del Sistema d’atenció a la dependència, qüestió que pot ser deguda a l’aplicació d’uns 
criteris més exigents en el cas de la dependència o al fet que encara no s’han incorporat al sistema 
la majoria dels casos més lleus, que són els més nombrosos en el cas de la discapacitat.  

Discapacitat 

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix la discapacitat com la restricció o l’absència de la 
capacitat que té un ésser humà per fer una activitat en la forma o dins el marge que es considera 
normal. Per tant, la gravetat de les limitacions per a les activitats és el criteri fonamental que 
s’utilitza per elaborar els barems que permeten determinar el grau de discapacitat de les persones.  

En aquest epígraf s’analitzen els resultats de l’estadística de població amb discapacitat, que és el 
resultat de l’explotació d’una base de dades que es nodreix de la informació registrada als serveis 
de valoració i orientació que depenen de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS). 
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Entres les actuacions que duen a terme aquests serveis, es troba la de tramitar i resoldre les 
sol·licituds de reconeixement del grau de discapacitat. 

La valoració del grau de discapacitat s’ajusta a la regulació fixada pel Reial decret 1971/1999, de 23 
de desembre.174

GRÀFIC V-40. Evolució del nombre de persones amb discapacitat i de la població total. Catalunya, 
2007-2011 

 Aquesta norma estableix els barems amb criteris tècnics per valorar la discapacitat, 
així com els que determinen la necessitat del concurs d’una altra persona per fer els actes més es-
sencials de la vida diària i les dificultats per utilitzar els transports públics col·lectius d’acord amb el 
model proposat per la classificació internacional de les deficiències i discapacitats de l’OMS.     

L’any 2011 el nombre de persones amb discapacitat a Catalunya se situa en les 454.914, el 2,9% 
més que l’any anterior (12.864 persones més), i suposa el 6% de la població catalana. Tal com es 
mostra en el gràfic següent, la població amb discapacitat ha crescut més que la població total en el 
període comprès entre l’any 2007 i l’any 2011. Com a conseqüència, el percentatge de la població 
amb discapacitat en relació amb el total de la població catalana ha anat creixent al llarg del període 
esmentat, i ha passat de ser el 5,3% l’any 2007 al 6% l’any 2011.  

 
Unitats: taxa acumulada de creixement (índex 2007=100) i nombres absoluts. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Benestar Social i Família i de l’Idescat. 

L’edat és el factor que més determina la freqüència de les situacions de discapacitat, atès que 
aquestes situacions augmenten de manera important en les últimes etapes de la vida. La proporció 
de persones amb alguna discapacitat passa del 3,7% en les persones de menys de 16 anys i el 4,8 
en les persones en edat laboral (de 16 a 64 anys) fins al 15,5% en les persones de més de 64 anys. 
A partir dels 75 anys, el percentatge de la discapacitat augmenta fins al 16,6%. Per tant, la discapa-
citat es concentra en les edats més avançades: com es mostra en el gràfic següent, el 43,2% del 
col·lectiu de persones amb discapacitat té més de 64 anys i, en concret, el 24% són més grans de 
74 anys. D’acord amb l’INE (2010) aquestes dades es relacionen amb la tendència decreixent de 
les taxes de mortalitat, que ha provocat no només un augment de l’esperança de vida, sinó també 
una elevació de les taxes de deficiències i discapacitats que reflecteixen un canvi en la relació mor-
talitat-morbilitat.    

Per sexes, el 51,2% de les persones amb discapacitat són dones. La composició de la població 
amb discapacitat segons el sexe és diferent en funció del tram d’edat. A trets generals, els homes 

                                                
174 Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre, de procediment per al reconeixement, la declaració i la qualificació del grau de discapaci-
tat (BOE núm. 22, de 26.01.2000). 
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són més nombrosos fins als 54 anys, mentre que, a partir d’aquesta edat, el nombre de dones és 
superior, sobretot a partir dels 75 anys, edat en la que el 61,9% de les persones amb discapacitat 
són dones. Aquest resultat s’explica per l’esperança de vida més elevada de les dones i perquè 
aquestes viuen proporcionalment més temps amb problemes de salut. D’altra banda, cal posar de 
manifest que els homes suposen el 63,7% de les persones amb discapacitat en el tram d’edat de 
menys de 16 anys.   

GRÀFIC V-41. Distribució de la discapacitat. Catalunya, 2011 

Distribució de les persones amb discapacitat i 
de la població total segons l’edat. Catalunya, 

2011 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament 
de Benestar Social i Família.  

Distribució de les persones amb discapacitat 
segons l’edat i el sexe. Catalunya, 2011 

 
Unitats: nombres absoluts.  
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament 
de Benestar Social i Família.  
 

 

En funció del grau de discapacitat s’estableixen tres grans grups: el primer agrupa graus de disca-
pacitat entre el 33 i el 64 per cent, en el qual s’inclouen persones amb discapacitat que tenen un ni-
vell d’autonomia personal prou important per inserir-se socialment i laboralment, si més no, en un 
sistema de treball protegit. El segon grup aplega graus de discapacitat entre el 65 i el 74 per cent i 
engloba les persones que, en termes generals, presenten més dificultats per aconseguir una inte-
gració social i laboral plena. El tercer grup, amb graus de discapacitat iguals o superiors al 75 per 
cent, registra persones molt afectades, que són susceptibles de requerir instruments altament es-
pecialitzats per a la seva integració social.   

L’any 2011 la majoria de la població amb discapacitat a Catalunya (el 56,2%) té un grau que oscil·la 
entre el 33 i el 64 per cent, mentre que el percentatge més baix (el 18,8%) correspon a les persones 
amb una discapacitat reconeguda del 75 per cent i més. Aquest darrer grup ha disminuït lleugera-
ment respecte de l’any 2010 (119 persones menys).   

En la taula següent es mostra la composició de cadascun dels graus de discapacitat segons l’edat. 
Així, s’observa que les persones de més edat tenen una presència més elevada en els graus de 
discapacitat més greus, atès que el 40,4% de les persones que tenen una discapacitat amb grau 
igual o superior al 75 per cent són persones de més de 74 anys.   

 

 

 

24,0

19,2

19,2
14,8

10,5

8,6

3,7

8,7

8,1

11,0
13,9

17,2

24,8

16,4

75 i més

65-74

55-64

45-54

35-44

16-34

<16

Població total Persones amb discapacitat
41.576

42.527

42.494

34.585

26.856

23.408

10.631

67.499

45.038

45.018

32.640

20.854

15.722

6.066

75 i 
més

65-74

55-64

45-54

35-44

16-34

<16

Dones

Homes



CONDICIONS DE VIDA 

140 

TAULA V-29. Persones amb discapacitat per grau i edat. Catalunya, 2011 

  Del 33% al 64% Del 65% al 74% 75% i més 

Total 255.506 100,0 113.712 100,0 85.696 100,0 
<16 11.869 4,6 2.201 1,9 2.627 3,1 
16-34 21.855 8,6 9.825 8,6 7.450 8,7 
35-44 24.878 9,7 15.171 13,3 7.661 8,9 
45-54 38.313 15,0 19.684 17,3 9.228 10,8 
55-64 54.393 21,3 21.757 19,1 11.362 13,3 
65-74 54.290 21,2 20.565 18,1 12.710 14,8 
75 i més 49.908 19,5 24.509 21,6 34.658 40,4 

Unitats: nombres absoluts i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Benestar Social i Família.  

Els tipus de discapacitat analitzats són els següents: discapacitat física (motora i no motora), senso-
rial (visual i auditiva), psíquica i malaltia mental. L’any 2011 la discapacitat més freqüent a Catalu-
nya és la de tipus físic, que afecta 264.376  persones (el 58,2% de les persones amb discapacitat), 
seguida de la malaltia mental, que afecta 86.953 persones (el 19,1% del total). Les persones afec-
tades per una discapacitat de tipus sensorial són 56.730 i les que tenen una discapacitat psíquica 
són 46.138 persones. Cal ressaltar que l’any 2010 se segueix la tendència dels anys anteriors i la 
discapacitat que més augmenta en termes relatius és la derivada de malaltia mental (el 4,4%), tot i 
que la que registra un augment més elevat del nombre de casos és la discapacitat de tipus físic 
(5.714 casos més), atès que és la tipologia més nombrosa.  

Com en anys anteriors, les diferències remarcables entre sexes s’aprecien en la discapacitat psí-
quica, més freqüent entre els homes, i la discapacitat a causa d’una malaltia mental, més present 
entre les dones, tot i que, per segon any consecutiu, l’increment interanual d’aquest tipus de disca-
pacitat és més elevat en el cas dels homes. Si s’analitza la tipologia de la discapacitat segons 
l’edat, a trets generals s’observa que les discapacitats de tipus físic i sensorial tenen una distribució 
semblant i afecten més la població d’edat avançada. La discapacitat derivada de malaltia mental 
afecta amb una freqüència més elevada la població adulta (el 41,9 de les persones afectades tenen 
entre 45 i 64 anys). Finalment, les persones amb una discapacitat de tipus psíquic tenen un perfil 
més jove, atès que la majoria (el 52,3%) tenen entre 16 i 44 anys i el 21% tenen menys de 16 anys.      
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GRÀFIC V-42. Tipologia de la discapacitat 

Distribució de la discapacitat segons la tipologia. Catalunya, 2011 

 

Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Benestar Social i Família. 

Persones amb discapacitat per tipus i sexe. Cata-
lunya, 2011 

 
Unitats: nombres absoluts. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de 
Benestar Social i Família. 

Persones amb discapacitat per tipus i edat. Cata-
lunya, 2011 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de 
Benestar Social i Família. 

 

L’estadística de població amb discapacitat també conté les variables corresponents als barems de 
dificultat de mobilitat175 i de necessitat de tercera persona.176

Per fer front a les despeses que genera la discapacitat l’Administració pública disposa de polítiques 
específiques d’ajuda econòmica, entre les quals destaquen les pensions contributives i no contribu-
tives, aquestes últimes associades a presentar un certificat de discapacitat. A més, les persones 
amb discapacitat es poden beneficiar també de les prestacions econòmiques derivades de la Llei 
d’integració social del minusvàlid (LISMI). A partir de l’any 2007 es posen en marxa les prestacions 

 L’any 2011 hi ha un total de 91.956 
persones amb discapacitat amb barem de mobilitat, la majoria de les quals tenen una discapacitat 
de tipus físic (el 77,7%), seguides de les afectades per una discapacitat a causa de malaltia mental 
(el 10,5%) i de les persones amb una discapacitat psíquica (el 5,8%). D’altra banda, hi ha un total 
de 68.993 persones amb discapacitat amb barem de necessitat de tercera persona, la majoria de 
les quals tenen una discapacitat de tipus físic (el 50,5%), seguides de les afectades per una disca-
pacitat derivada de malaltia mental (el 24%) i d’una discapacitat de tipus psíquic (el 19,4%). 

                                                
175 Aquest barem és l’instrument per valorar l’existència o no de dificultat de mobilitat per utilitzar transports col·lectius.  
176 El barem de necessitat de tercera persona fa referència a la necessitat o no d’ajuda d’una altra persona, a causa de les limitacions de 
la pròpia discapacitat, per realitzar les activitats de la vida diària.  
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del Sistema per a l’autonomia i atenció a la dependència (SAAD), a les quals poden accedir les per-
sones amb discapacitat que compleixin els requisits establerts per la normativa.  

Sistema català per a l’autonomia i atenció a la dependència (SCAAD) 

L’entrada en vigor a partir de l’any 2007 de la Llei 39/2006, de promoció de l’autonomia personal i 
atenció a les persones en situació de dependència (LAPAD), ha significat un avenç important en la 
cobertura de les necessitats d’ajuda que tenen les persones per a la realització de les activitats bà-
siques de la vida diària com a conseqüència de l’edat, la malaltia i/o la discapacitat. El desenvolu-
pament de la LAPAD a Catalunya segueix un model propi que s’integra en el sistema català de ser-
veis socials.  

Els nous serveis i prestacions econòmiques que s’han posat en marxa en l’àmbit de la dependència 
han tingut un desenvolupament important entre els anys 2007 i 2009, però s’han estancat a partir 
de l’any 2010 com a conseqüència de la crisi econòmica i de les mesures adoptades per a la con-
tenció del dèficit públic.   

En funció de la freqüència amb la qual una persona necessita ajuda per al desenvolupament de les 
activitats bàsiques de la vida diària es reconeixen tres graus de dependència que, a la vegada, es 
classifiquen en dos nivells. La implantació del sistema ha estat progressiva: L’any 2007 accedeixen 
a l’SCAAD les persones que es troben en situació de gran dependència (grau III, nivells 2 i 1); els 
anys 2008, 2009 i 2010 hi ha accedit les persones amb un grau de dependència severa (grau II, ni-
vells 2 i 1). D’acord amb el calendari d’aplicació progressiva de la Llei, l’1 de gener de 2011 
s’incorporen al sistema les persones amb dependència moderada (grau I, nivell 2). Cal posar de 
manifest que s’ha ajornat fins a l’1 de gener de 2013 l’accés al sistema de la resta de persones amb 
una valoració de grau I, nivell 2. També s’ha ajornat fins a l’1 de gener de 2014 l’accés al sistema 
de les persones valorades amb grau I, nivell 1, que s’haurien d’haver incorporat a partir de l’1 de 
gener de 2013.177

D’acord amb les dades del Departament de Benestar Social i Família, el nombre de sol·licituds ini-
cials de valoració de la situació de dependència a 1 de gener de 2012

   

178

                                                
177 Reial decret-llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció 
del dèficit públic (BOE núm. 315, de 31.12.2011).  
178 Dades acumulades a 1 de gener de 2012 des de l’entrada en vigor de la Llei (any 2007).  

 a Catalunya és de 392.347, 
la qual cosa comporta un increment de 59.936 sol·licituds en un any. Al gràfic següent s’observa 
l’evolució de les sol·licituds registrades cada any al llarg dels cinc anys d’aplicació de la Llei 
39/2006: l’any en què es registren un nombre més elevat de sol·licituds és el 2008, a partir del qual 
el nombre de  sol·licituds ha anat disminuint progressivament.  

En relació amb el perfil de les persones sol·licitants, el 65% són dones. Atenent l’edat, s’observa 
que la majoria de les sol·licituds corresponen a persones d’edat avançada: el 82,6% correspon a 
persones de més de 64 anys i el 53,8% a persones sol·licitants de més de 80 anys.   

 



CONDICIONS DE VIDA 

143 

GRÀFIC V-43. Sol·licituds inicials de valoració de la situació de dependència. Catalunya, 2007-2011 

Sol·licituds inicials de valoració de la situació 
de dependència. Catalunya 2007-2011 

 

Unitats: nombres absoluts.  
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament 
de Benestar Social i Família.  
 

Perfil de les persones sol·licitants. Catalunya, 
2011 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Unitats: percentatges.  
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament 
de Benestar Social i Família.  
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Del total de les 392.347 sol·licituds inicials registrades a 1 de gener de 2012, el 93% (365.006) han 
estat considerades valorables, mentre que la resta han estat qualificades de no valorables (inclouen 
caducitats, desistiments i defuncions abans de poder fer la valoració). De les 365.006 sol·licituds va-
lorables, el 96,1% (350.654) han estat resoltes (valorades); les 14.352 sol·licituds valorables res-
tants estan en tràmit.  

De les 350.654 sol·licituds valorades, la majoria (el 65,9%) es concentren en els graus més elevats 
de la dependència (gran dependència i dependència severa), el 22,8% han estat valorades com a 
grau I (dependència moderada) i l’11,3% restant són sol·licituds sense grau (col·lectiu amb un tipus 
de dependència no cobert per la Llei). L’evolució de la distribució de les valoracions segons el seu 
grau al llarg dels anys d’aplicació de la Llei 39/2006 permet afirmar que la incorporació al sistema 
dels casos menys greus tendeix a equilibrar l’estructura de la dependència a Catalunya, que en els 
primers anys d’aplicació de la Llei mostrava un clar predomini dels casos més greus de la depen-
dència (l’any 2007 els casos més greus van significar el 92,3% del total i l’any 2009 el 78%).  

El reconeixement oficial del grau i nivell mitjançant la valoració de la sol·licitud, comporta el dret a 
accedir a determinades prestacions per part de la persona beneficiària. Les prestacions poden ser 
de serveis (amb caràcter prioritari) o econòmiques i s’ofereixen en funció de la situació personal 
(grau i nivell de dependència, renda i patrimoni), l’entorn familiar i la disponibilitat de serveis al lloc 
de residència de la persona beneficiària. El programa individual d’atenció (PIA) és l’instrument mit-
jançant el qual es determinen les modalitats d’intervenció més adients a les necessitats de les per-
sones amb dependència en relació amb les prestacions ofertes pel sistema. La duració màxima del 
procés d’elaboració del PIA són tres mesos des de la data de la resolució del grau i nivell. 
L’aplicació del PIA correspon a cada ajuntament.  

De les 350.654 sol·licituds valorades, el 67,2% (235.603) corresponen a PIA realitzables (la resta es 
classifiquen en no realitzables a causa de caducitats, desistiments i defuncions abans de poder fer 
el PIA, en valoracions de grau I, nivell 1, en suspens fins a l’1 de gener de 2014, i en valoracions 
sense grau). El 80,5% dels PIA realitzables (189.567) han estat resolts (la resta estan en tràmit).   
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L’1 de gener de 2012 es registren 180.332 prestacions, la majoria de les quals (el 60,4%) continuen 
sent econòmiques. No obstant això, des que va començar el desplegament del sistema l’any 2007, 
el pes de les prestacions econòmiques ha anat disminuint (el 86% de les prestacions que es van 
concedir al llarg dels anys 2007 i 2008 van ser econòmiques; aquest percentatge va ser del 68,2% 
l’any 2009 i del 67,7 l’any 2011).  

A la taula següent s’observa la distribució de les prestacions a 1 de gener de 2012. La prestació 
econòmica per cures en l’àmbit no professional suposa el 54,3% del total de prestacions, seguida 
de lluny pel servei de residència per a gent gran (el 13,2%). La professionalització de l’atenció a tra-
vés de la prestació econòmica d’assistència personal continua sent testimonial.  

Per tant, la cura en l’entorn familiar, desenvolupada fonamentalment per dones, i que la llei recollia 
com una excepcionalitat, segueix jugant un paper molt important en el Sistema d’atenció a la de-
pendència. No obstant això, les prestacions de serveis van guanyant pes des que es va iniciar el 
desplegament del sistema l’any 2007. Segons el Col·lectiu Ioé (2012), són diversos els motius que 
expliquen la importància de les cures no professionals: la tradició de cura en l’entorn familiar, la vo-
luntat de les persones grans de viure en el seu domicili, el fet de tenir l’habitatge en propietat o el 
pes important de l’atenció en el medi rural. Aquesta situació pot donar lloc a què l’atenció no sigui la 
requerida pel col·lectiu beneficiari i que les possibilitats de creixement del sector dels serveis i de 
l’ocupació en l’àmbit de la dependència quedin en suspens, i més en les circumstàncies econòmi-
ques actuals.   

TAULA V-30. Prestacions de l’SCAAD. Catalunya, 1 de gener de 20121  

  
Prestacions de servei 

Nombre % 
Total 71.497 39,6 
Centre dia discapacitat 2.837 1,6 
Centre dia gent gran 5.193 2,9 
Llar residència 1.015 0,6 
Residència discapacitat 3.271 1,8 
Residència gent gran 23.869 13,2 
Ajuda a domicili 17.667 9,8 
Sociosanitari2 1.410 0,8 
Teleassistència 16.235 9,0 

  
Prestacions econòmiques 

Nombre % 
Total 108.835 60,4 
Assistència personal 21 0,0 
Cura no professional 97.885 54,3 
Vinculada a centre de dia 199 0,1 
Vinculada a residència 10.425 5,8 
Vinculada a ajuda a domicili 305 0,2 

Unitats: nombres absoluts i percentatges. 
(1) Dades acumulades a 1 de gener de 2012.  
(2) Serveis socials especialitzats per a persones amb dependència ateses en centres sociosanitaris. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Benestar Social i Família. 

En relació amb el perfil del col·lectiu beneficiari, el 67% de les 140.491 persones beneficiàries179

                                                
179 Cal tenir en compte que una mateixa persona beneficiària pot comptabilitzar un ajut i algun tipus de servei alhora.  

 
comptabilitzades l’1 de gener de 2012 són dones. Respecte de l’edat, el 78,2% del col·lectiu té més 
de 65 anys i, en concret, el 51% són persones de més de 80 anys. Aquesta concentració tan eleva-
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da del col·lectiu en les edats avançades és més important que en el cas de la discapacitat, circums-
tància que pot ser deguda a una demanda més gran de les ajudes de la dependència per part de la 
població de més edat. Per tant, el col·lectiu beneficiari de la Llei de dependència és un col·lectiu en-
vellit en consonància amb els resultats d’alguns indicadors a Catalunya, com ara l’índex 
d’envelliment, l’esperança de vida i, sobretot, l’esperança de vida en salut.180

5.4. Inclusió social 

   

L’Estratègia Europa 2020181 constitueix un nou marc de referència per a les polítiques socials dels 
estats membres i té com un dels seus objectius específics reduir la pobresa a Europa en vint mili-
ons de persones. La definició d’aquest objectiu recorre a tres indicadors que reflecteixen la comple-
xitat dels factors subjacents a la pobresa i l’exclusió social: la taxa de risc de pobresa,182 l’índex de 
privació material183 i el percentatge de persones que viuen en llars amb una intensitat del treball bai-
xa.184 Aquesta definició constitueix el punt de referència per a l’orientació de les polítiques, així com 
per a l’avaluació dels seus resultats. L’indicador agregat que inclou els tres factors esmentats és el 
risc de pobresa i exclusió (AROPE).185

La Comissió Europea

   

En el marc d’aquest objectiu, Espanya es fixa en el seu Programa nacional de reformes 2011 (PNR) 
reduir entre 1.400.000 i 1.500.000 el nombre de persones en risc de pobresa i exclusió social en el 
període 2009-2019, d’acord amb els resultats del nou indicador AROPE per a 2010. L’evolució 
d’aquest indicador s’analitza en aquest apartat i dels resultats es desprèn que Catalunya es dirigeix 
en la direcció contrària a l’objectiu del PNR, atès que l’any 2010 s’han incrementat el nombre de 
persones en situació de risc de pobresa i exclusió social. El PNR preveu que el conjunt de mesures 
dirigides a la inclusió social formaran part del pròxim Pla nacional d’acció per a la inclusió social 
2011-2013.  

D’acord amb l’evolució dels indicadors analitzats en aquest apartat, al llarg del període que 
s’estudia s’observa un increment de les situacions de vulnerabilitat i l’empitjorament de les condici-
ons de vida de la població: la renda mitjana de les llars ha caigut i s’ha incrementat el risc de pobre-
sa de la població, així com les situacions d’exclusió social. Així mateix, s’ha incrementat la desigual-
tat en la distribució de la renda entre la població amb un nivell econòmic més elevat i la població 
menys afavorida econòmicament. D’altra banda, aquesta situació ha hagut de conviure amb un es-
cenari de restriccions pressupostàries, que han tingut el seu reflex en canvis normatius, com ara la 
reforma de l’RMI, amb una restricció dels criteris per a l’accés a aquesta prestació.   

186

                                                
180 Enguany no ha estat possible avaluar l’eficàcia en la gestió del sistema, atès que no es donen de baixa els expedients en cas de mort 
de la persona beneficiària.  
181 Comunicació de la Comissió Europea, Europa 2020: una estratègia per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador. COM 
(2010) 25 final.  
182 Percentatge de persones que estan per sota del llindar de pobresa, fixat en el 60 per cent de la mediana dels ingressos per unitat de 
consum (després de les transferències socials).  
183 Percentatge de persones que viuen amb escassetat de recursos pel fet de no tenir accés, almenys, a quatre dels nou ítems següents: 
despeses imprevistes; una setmana de vacances fora de casa; pagament de la hipoteca o les factures de la llum, aigua, gas, etc.; un 
àpat de carn, pollastre, peix o proteïna equivalent, almenys cada dos dies; mantenir l’habitatge a temperatura adequada els mesos 
d’hivern; tenir rentadora; TV en color; telèfon; i cotxe.  
184 Persones d’entre 0 i 59 anys que viuen en llars en les quals els seus membres adults (persones d’entre 18 i 59 anys excloses les que 
estudien i tenen entre 18 i 24 anys) treballen menys del 20 per cent de la seva potència laboral total durant l’any anterior.  
185 Nombre de persones que estan en situació de risc de pobresa i/o estan en situació de privació material severa i/o viuen en llars amb 
una intensitat del treball baixa.  
186 Comunicació de la Comissió Europea, Estudi prospectiu anual sobre el creixement 2012. COM (2011) 815 final, de 23.11.2011. 

 ha reconegut que l’impacte social de la crisi és de llarg abast i que ha afec-
tat desproporcionadament aquelles persones que ja eren vulnerables, i que el risc de caure a la po-
bresa amenaça noves categories de persones. La Comissió considera que els estats haurien de 
donar prioritat a una sèrie d’accions: seguir millorant l’eficàcia dels sistemes de protecció social i 
assegurar-se que desenvolupen el seu paper en cada cas, evitant la retirada precipitada 
d’ampliacions de cobertura i elegibilitat anteriors fins que es reprengui la creació d’ocupació; 
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l’aplicació d’estratègies actives d’inclusió; i garantir l’accés als serveis de suport a la integració en el 
mercat de treball i a la societat, com ara l’accés a un habitatge assequible.      

Catalunya gaudeix d’un nivell de competències important en l’àmbit de les polítiques socials; per 
tant, és en aquest nivell en el que s’haurien de definir les estratègies per fer front a la pobresa i 
l’exclusió social. En aquest sentit, i davant el compromís del Govern de la Generalitat d’impulsar un 
Pacte nacional per a la inclusió social i l’eradicació de la pobresa al llarg de l’any 2012,187

Així mateix, cal esmentar el futur Pacte per a la infància, que té com a finalitat l’articulació i l’impuls 
de les polítiques d’infància a Catalunya. En un context d’increment del risc de pobresa d’aquest 
col·lectiu, el document de bases del Pacte

 el setem-
bre de 2011 es presenta un document de propostes d’actuació per a la lluita contra la pobresa i per 
a la inclusió social a Catalunya consensuat pel Govern, les entitats del món associatiu i les adminis-
tracions locals. Aquest document consta de tretze mesures en els àmbits de l’ocupació, l’habitatge, 
l’atenció a les persones i les estratègies territorials. Entre aquestes mesures, es troba la “redefini-
ció” de l’RMI tenint en compte els perfils actuals de les persones que la reben (casos socials, casos 
laborals i casos crònics), tot tenint present que es lluitarà per evitar la cronificació dels casos i per 
derivar les persones beneficiàries amb problemàtiques laborals cap a polítiques actives d’ocupació. 

188

5.4.1. La distribució de la renda i el risc de pobresa  

 posa un èmfasi especial en la necessitat de dur a ter-
me polítiques de prevenció en els casos dels infants que es troben en situació de risc.  

Els resultats d’aquest apartat es basen en l’ampliació que elabora l’Idescat de l’Enquesta de condi-
cions de vida (ECV) realitzada per l’INE l’any 2010. Aquesta és una operació estadística de caràcter 
anual i harmonitzada en l’àmbit europeu, que té com a objectiu disposar d’informació estadística 
sobre la distribució de la renda, les condicions econòmiques de les llars, el risc de pobresa i 
l’exclusió social. Enguany s’analitzen també els resultats del nou indicador AROPE en el marc de 
l’Estratègia Europa 2020.    

La distribució de la renda 

Els principals indicadors per descriure la distribució personal de la renda a Catalunya són: la renda 
mitjana anual de les llars, així com la distribució de la renda entre les llars catalanes a través de di-
ferents indicadors. Per completar l’anàlisi en aquesta matèria s’analitzen les prestacions rebudes 
per les llars. Cal especificar que la renda de les llars correspon a l’any natural anterior al de referèn-
cia de l’Enquesta, és a dir, l’any 2009. 

L’any 2010 la renda mitjana anual de les llars catalanes se situa en els 27.834 euros anuals nets, la 
qual cosa comporta la seva caiguda per segon any consecutiu; en concret, aquesta magnitud ha 
disminuït el 2,2% en dos anys. Tal com s’observa al gràfic següent, des de l’any 2008 s’aprecia un 
canvi de tendència respecte dels anys anteriors, en els que la renda mitjana de les llars havia cres-
cut any rere any. Es reflecteix doncs l’impacte de la crisi en la renda disponible de les llars i és un 
indici de la pèrdua de benestar de la població catalana.   

                                                
187 El Parlament de Catalunya, en la seva sessió de 20 de setembre de 2011, adopta la Resolució 255/IX, sobre l’impuls d’un pacte naci-
onal per a la inclusió social i l’eradicació de la pobresa, que ha de comprometre tots els agents socials, les administracions i els grups 
parlamentaris.  
188 El 29 de novembre de 2011 es presenta el document de bases del Pacte per a la infància a Catalunya, elaborat des del Departament 
de Benestar Social i Família. El document definitiu haurà de ser elaborat conjuntament amb persones expertes, tercer sector social i re-
presentants polítics. 
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GRÀFIC V-44. Renda mitjana anual de les llars. Catalunya 2004-2010 

 
Unitats: nombres absoluts. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat, Estadística de distribució personal de la renda i de risc a la pobresa, 2010. 

Les llars encapçalades per una dona registren un nivell de renda inferior a les que estan encapça-
lades per un home. Per edat, els ingressos més baixos corresponen a les llars encapçalades per 
una persona de 65 anys i més; en concret, les llars encapçalades per una dona d’aquesta franja 
d’edat tenen uns ingressos que són el 34,4% inferiors a la renda mitjana catalana. Pel que fa a 
l’evolució de la renda, l’any 2010 s’observa el lleuger empitjorament de la situació de les llars en-
capçalades per un home, mentre que les que estan encapçalades per una dona mostren una lleu-
gera millora respecte de l’any anterior. Cal ressaltar sobretot l’empitjorament de les condicions de 
les llars encapçalades per una persona de 16 a 39 anys, així com la millora de les que estan en-
capçalades per una dona de 65 anys i més, tal com s’observa al gràfic següent. Atenent la compo-
sició de la llar, i seguint la tendència dels anys anteriors, les persones de 65 anys i més que viuen 
soles i les llars monoparentals són les que tenen els ingressos més baixos l’any 2010.  
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GRÀFIC V-45. Evolució de la renda mitjana neta anual de les llars segons l’edat i el sexe de la persona 
de referència. Catalunya, 2009-2010 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat, Estadística de distribució personal de la renda i de risc a la pobresa, 2010. 
 

L’anàlisi de la distribució de la renda entre les llars catalanes es realitza a través de diversos indica-
dors, com ara l’índex de Gini189 i els índexs de ràtios S80/20 i S90/10.190

                                                
189 L’índex de Gini és un dels índexs sintètics més emprats en les anàlisis de distribució de la renda i s’utilitza tradicionalment per mesu-
rar la desigualtat econòmica. Pren el valor 0 en una situació hipotètica de màxima igualtat (totes les persones ingressen de la mateixa 
manera) i el valor 1 en una situació de màxima desigualtat (una sola persona acumula tots els ingressos).  
190 Els indicadors S80/20 i S90/10 comparen el nivell d’ingressos de les llars amb més renda respecte de les llars amb menys renda. El 
més utilitzat és l’S80/20, que s’interpreta com la renda que s’obté pel quintil superior, és a dir, el 20 per cent de la població amb el nivell 
econòmic més alt, en relació amb la del quintil inferior. L’índex S90/10 té la mateixa interpretació, però respecte al decil superior, és a dir, 
el 10 per cent de la població amb el nivell econòmic més alt en relació amb el decil inferior. 

 Tal com mostra l’evolució 
dels indicadors de la taula següent, s’està produint un increment de la desigualtat en la distribució 
de la renda a Catalunya, sobretot a partir de l’any 2008.   

L’índex de Gini ha augmentat lleugerament l’any 2010 en termes interanuals: ha passat d’un valor 
del 0,29 l’any 2009 al 0,32 l’any 2010 i és el primer any que augmenta des del 2004, primer any 
d’elaboració de l’ECV. Així mateix, el valor de l’indicador S80/20 a Catalunya l’any 2010 mostra que 
el 20% de les llars més afavorides econòmicament acumulen 5,75 vegades el que ingressen el 20% 
de les llars més desafavorides, i el valor de l’indicador S90/10 mostra com el 10% de les llars més 
afavorides ingressen 13,4 vegades més que el 10% de les llars més desafavorides. L’evolució 
d’aquests dos indicadors posa de manifest l’increment de la polarització de la renda a Catalunya, 
sobretot a partir de l’any 2008. Cal posar de manifest que el valor de l’indicador S90/10 correspo-
nent a l’any 2010 és 5,5 punts més elevat que el registrat l’any 2004 i que la tendència a l’alça 
d’aquest indicador s’ha aguditzat l’any 2010, atès que el seu increment en un any ha estat més ele-
vat que el registrat els anys anteriors. Per tant, es confirma i s’aguditza la tendència a l’increment de 
la polarització de la renda sobretot en relació amb els decils superior i inferior de la renda, és a dir, 
a favor del 10% de la població amb el nivell econòmic més elevat.   
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TAULA V-31. Indicadors de distribució personal de la renda. Catalunya, 2004-2010 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Índex de Gini 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,32 
S80/20 4,77 4,67 4,59 4,71 4,83 5,01 5,75 
S90/10 7,88 7,64 7,51 7,65 9,04 10,01 13,4 

Unitats: índexs. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat; Estadística de distribució personal de la renda i de risc a la pobresa, 2010.   

A Foessa (2012) es posa de manifest que l’increment de la desigualtat en la distribució de la renda 
a Espanya mesurat mitjançant l’indicador S80/20 ha estat el més elevat dels 27 estats membres de 
la UE entre els anys 2007 i 2010: el valor d’aquest indicador a Espanya passa del 5,3 l’any 2007 al 
6,9 l’any 2010 i registra, per tant, una variació d’1,6 punts en aquest període. En el cas de Catalu-
nya, la variació registrada en aquest indicador en el període de referència és d’un punt percentual i 
passa del 4,7 l’any 2007 al 5,7 l’any 2010. Al gràfic següent es mostra que l’increment registrat a 
Catalunya, i sobretot a Espanya, és força més elevat que el dels països de renda més alta de la UE, 
com ara França i Alemanya, i que el registrat en el territori de la UE-15 en el seu conjunt.     

GRÀFIC V-46. Evolució de l’indicador S80/20. UE-27, 2007-2010 

 
Unitats: punts percentuals. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’Eurostat, EU-SILC 

La Comissió Europea (2011) assenyala que les raons que expliquen la tendència a l’increment de 
les desigualtats en les rendes en el conjunt de la UE són: el creixement de les diferències entre els 
ingressos baixos i els que són molt elevats, l’emergència de l’atur de llarga durada i de les llars ri-
ques en treball front a les pobres en treball i els canvis en les estructures familiars (les llars són més 
petites). S’indiquen altres elements que influeixen en la desigualtat, com ara els factors demogràfics 
i la capacitat redistributiva del sistema fiscal i de la protecció social. Davant d’aquesta situació, es 
posa de manifest que la desigualtat i la polarització dels ingressos amenaça la cohesió social i el 
creixement sostenible. D’altra banda, els resultats de l’Eurobaròmetre sobre el clima social (amb 
dades recollides el juny de 2011) mostren que, com a conseqüència de la crisi, ha canviat la per-
cepció de la ciutadania de la UE en relació amb la desigualtat i ha posat la qüestió de la justícia so-
cial de nou a l’agenda política.  
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Un factor que completa l’anàlisi de la distribució personal de la renda és conèixer les prestacions 
socials rebudes.191

Així, l’any 2010

 D’acord amb la Comissió Europea (2011), en molts països europeus els estabi-
litzadors automàtics i les mesures d’estímul adoptades al principi de la crisi han contribuït al soste-
niment de la renda de les llars. De fet, a Catalunya des de l’inici de la crisi ha augmentat de forma 
important el nombre de llars perceptores de prestacions, sobretot de prestacions d’atur i d’altres 
subsidis i prestacions que no són de vellesa i supervivència.  

192

TAULA V-32. Llars segons prestacions socials que reben. Catalunya 2008-2010 

 el 61,8% de les llars catalanes han rebut almenys un tipus de prestació social, el 
8% més que l’any anterior i el 22,6% més en relació amb l’any 2008. La majoria de les llars que re-
ben prestacions, en concret el 57,1%, ho fan per vellesa i supervivència. No obstant això, entre 
l’any 2008 i el 2010 s’ha incrementat de forma important el pes de les llars perceptores de prestaci-
ons d’atur i el de les que són beneficiàries d’altres subsidis i prestacions, tal com s’observa a la tau-
la següent. Aquest fet s’explica per les conseqüències de la crisi en el mercat de treball català en 
termes de pèrdua d’ocupació, amb el consegüent increment de les prestacions d’atur, i també per 
l’augment de l’atur de llarga durada, que aboca les llars a haver de recórrer a subsidis una vegada 
esgotada la prestació contributiva d’atur, com és el cas de la renda mínima d’inserció.  

  

Total llars (mi-
lers) 

Llars que re-
ben prestaci-
ons (milers) 

Llars que re-
ben prestaci-

ons (%) 

Llars que reben prestació per tipus de prestació 
(%) 

Vellesa i su-
pervivència Atur Altres subsidis 

o prestacions 

2008 2.722,9 1.390,0 51,0 66,9 16,7 27,6 
2009 2.779,2 1.577,3 56,8 61,9 22,0 29,7 
2010 2.755,7 1.704,0 61,8 57,1 27,6 37,0 

Unitats: milers i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat; Estadística de distribució personal de la renda i de risc a la pobresa, 2010.  
1 Els percentatges són en relació amb les llars que reben prestacions. La suma dels percentatges no és 100 perquè una mateixa llar pot 
rebre més d’una prestació.    

Incidència del risc de pobresa 

Les darreres dades de l’ECV referides a l’any 2010 mostren un increment del risc de pobresa193

                                                
191 Per prestació social s’entén tota transferència monetària per raons de vellesa, supervivència, desocupació, malaltia o invalidesa, així 
com els ajuts a la família, l’habitatge o els estudis, entre d’altres.  
192 Les dades sobre prestacions socials es recullen amb referència a l’any anterior al de realització de l’Enquesta, és a dir, corresponen a 
l’any 2009.  
193 La població en risc de pobresa es pot definir com el col·lectiu de persones que tenen una renda inferior al 60 per cent de la mediana 
dels ingressos anuals equivalents de la societat de referència (llindar de risc de pobresa).  

 
d’1,5 punts percentuals en un any, la qual cosa el situa en el 19,9%. Des de l’any 2008, el valor 
d’aquest indicador no ha parat de créixer i l’any 2010 assoleix la xifra més elevada de tota la sèrie 
històrica de l’ECV. A més, l’any 2010 el llindar de risc de pobresa (8.718,6 euros) ha disminuït res-
pecte de l’any anterior (8.991,9 euros), per la qual cosa es pot afirmar que les persones en risc de 
pobresa pateixen amb més intensitat aquesta situació.  
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GRÀFIC V-47. Taxa de risc de pobresa. Catalunya 2004-2010    

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat, Estadística de distribució personal de la renda i de risc a la pobresa, 2010. 

El risc de pobresa segueix afectant més les dones, el 21,3% de les quals es troben en aquesta situ-
ació, front al 18,5% dels homes. Si bé fins a l’any 2010 les distàncies més grans entre sexes en re-
lació amb el risc de pobresa s’havien observat en les edats avançades, l’any 2010 les diferències 
més grans entre sexes s’observen en la infància i la joventut: el 29,8% de les dones de menys de 
16 anys es troben en risc de pobresa, front al 18% dels homes d’aquesta edat; per contra, l’any 
2010 aquestes diferències s’escurcen en les edats avançades.     

Per grups d’edat, l’any 2010 el col·lectiu més vulnerable és el de les persones de menys de 16 
anys, el 23,7% de les quals es troba en risc de pobresa, un percentatge lleugerament superior al de 
l’any 2009 (el 23,4%). El segon col·lectiu més afectat pel risc de pobresa l’any 2010 és el de les 
persones de 65 anys i més, el 21,4% de les quals es troba en aquesta situació, que suposa una re-
ducció de la taxa de 3,7 punts percentuals respecte de l’any anterior. Finalment, l’any 2010 les per-
sones de 16 a 64 anys presenten una taxa de risc de pobresa del 18,6%, tres punts percentuals 
més que l’any 2009.     

L’any 2010 és el primer any des que s’elabora l’ECV (2004) en què les persones de menys de 16 
anys són les que presenten un risc de pobresa més elevat i suposa la culminació de la tendència 
iniciada especialment arran de la crisi econòmica i caracteritzada per l’increment del risc de pobresa 
de la infància i la joventut i la disminució paral·lela d’aquest risc en el cas de la població d’edat 
avançada.  

L’augment del risc de pobresa de la infància i la joventut (també de les persones d’edat adulta) en 
els darrers anys podria ser conseqüència dels efectes de la crisi sobre el mercat de treball i els in-
gressos de les llars, circumstància que no ha afectat les persones d’edat avançada, la majoria dels 
ingressos de les quals provenen de les pensions, que ara per ara són ingressos estables i que, en 
alguns casos, s’han situat per sobre del llindar de pobresa com a conseqüència de la baixada de la 
renda mitjana anual de la població catalana.    

D’acord amb la Taula d’entitats del tercer sector social de Catalunya (2011), la pobresa infantil no 
significa només no poder satisfer les necessitats bàsiques. En aquest sentit, s’assenyala que en 
una llar amb dificultats econòmiques és més fàcil que es produeixi un procés de desatenció als fills i 
filles o que s’empobreixi la seva atenció, no només en l’àmbit econòmic. Aquest procés pot provo-
car problemes de salut, de fracàs escolar, de desvalorització personal, etc. Aquesta posició de vul-
nerabilitat pot derivar en el futur en situacions d’exclusió social i laboral. En funció d’aquestes trajec-

17,7
17,2

19,0
18,2

16,6

18,4

19,9

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010



CONDICIONS DE VIDA 

152 

tòries, els processos d’empobriment poden donar lloc al que s’anomena la pobresa intergeneracio-
nal.  

GRÀFIC V-48. Taxa de risc de pobresa per sexe i edat. Catalunya, 2004-2010 

Taxa de risc de pobresa per sexe. Catalunya, 
2009-2010 

 

Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat. 

Taxa de risc de pobresa per sexe. Catalunya, 
2009-2010 

 

Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat. 

Taxa de risc de pobresa de les persones de menys de 16 anys i de 65 anys i més. Catalunya, 2004-
2010 

 

Unitats: percentatges.  
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat. 

 

La pobresa de les persones de menys de 16 anys està molt lligada a la situació de vulnerabilitat de 
la llar en la que viuen, que depèn de factors com ara la composició d’aquesta llar i la intensitat labo-
ral dels seus membres. L’anàlisi de la composició de les llars mostra que les llars més vulnerables 
l’any 2010 a Catalunya són les formades per dues persones adultes amb tres o més fills depen-
dents (47,5%), seguides de les llars monoparentals (46,6%) i de les llars formades per una persona 
sola de 65 anys o més (36,1%). D’altra banda, les llars amb una intensitat del treball nul·la són les 
que mostren un risc de pobresa més elevat, sobretot les que tenen fills i filles dependents (el 59%), 
seguides de les llars amb una intensitat del treball baixa i amb fills i filles dependents (el 34,2%). En 
aquest sentit, cal posar de manifest que des de l’inici de la crisi s’ha produït a Catalunya un aug-
ment de les llars en les que tots els seus membres en edat de treballar es troben a l’atur: si l’any 
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2007 eren 49.500 les llars que es trobaven en aquesta situació, l’any 2010 aquesta xifra és de 
172.400 llars.194

El deteriorament de la situació de les llars amb fills i filles es manifesta també a través de l’evolució 
del nombre de prestacions per fill/a a càrrec sense discapacitat, que ha passat de 78.088 l’any 2007 
a 126.271 l’any 2011, i que suposa un increment del 61,7% al llarg d’aquest període. Les caracterís-
tiques d’aquesta prestació la fan un indicador molt fiable per observar l’impacte de la crisi en la situ-
ació de les llars amb fills i filles, atès que la seva percepció està supeditada a un nivell de renda 
baix.

   

195

Si s’analitza el risc de pobresa atenent la relació de les persones amb l’activitat, s’observa que les 
persones aturades són les més vulnerables, amb una taxa de risc de pobresa del 30,3% l’any 2010, 
que augmenta en 2,4 punts percentuals en un any i en 13,6 punts percentuals respecte de l’any 
2008. Aquest increment tan important del risc de pobresa entre la població aturada podria ser con-
seqüència de l’atur de llarga durada. D’altra banda, la taxa de pobresa de la població ocupada se si-
tua en el 13,7% l’any 2010 i augmenta lleugerament respecte de l’any 2009 (1,7 punts percentuals). 
Finalment, el risc de pobresa s’ha incrementat l’any 2010 entre les persones inactives en termes in-
teranuals i se situa en el 23,9%, com a conseqüència de l’ascens del risc de pobresa entre les per-
sones inactives que no són jubilades, atès que les persones perceptores d’una pensió de jubilació 
presenten una evolució descendent del seu risc de pobresa.

    

196

GRÀFIC V-49. Taxa de risc de pobresa de les persones adultes per relació amb l’activitat. Catalunya, 
2008-2010   

         

  

Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat, Estadística de distribució personal de la renda i de risc a la pobresa, 2010. 

D’altra banda, les dades mostren que la població d’origen immigratori ha estat especialment sensi-
ble als efectes de la crisi en el mercat de treball, atès que la immigració a Catalunya ha tingut un ca-
ràcter principalment econòmic. En aquest sentit, el risc de pobresa afecta el 32,2% de la població 
adulta de nacionalitat estrangera a Catalunya l’any 2010.  Aquest col·lectiu està especialment expo-
sat a la possibilitat de passar d’una situació de risc de pobresa a l’exclusió social, atès que la pèr-

                                                
194 Enquesta de població activa (mitjanes anuals).  
195 La prestació familiar per fill/a o menor a càrrec s’analitza amb més detall a l’apartat 5.2.4.1 d’aquesta memòria.  
196 L’Enquesta de condicions de vida proporciona algunes informacions referides només a la població adulta (persones de més de 16 
anys), amb independència del fet que siguin o no econòmicament actives. Entre les variables que fan referència a aquest col·lectiu es 
troben la relació amb l’activitat, la nacionalitat, el nivell de formació i l’estat civil.  
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dua del treball i l’esgotament de les prestacions d’atur suposa la pèrdua de la possibilitat de renova-
ció del permís de residència.  

Altres variables que incideixen en el risc de pobresa són el nivell de formació, l’estat civil i l’estat de 
salut. Així, els grups més vulnerables, atenent aquestes variables, són les persones adultes amb un 
nivell d’educació primària o inferior (el 26,3%), les persones vídues (el 25,6%) i les persones amb 
una salut dolenta (el 30,2%). L’Observatori de la Vulnerabilitat de la Creu Roja a Catalunya (2011) 
posa de manifest que les conseqüències de la crisi es noten sobre les persones aturades de llarga 
duració, que no només han d’afrontar problemes econòmics, sinó també problemes socials i emoci-
onals. La pèrdua de l’ocupació o d’alguna ajuda pública ha estat el motiu principal del deteriorament 
de la salut. Així mateix, el Colectivo Ioé (2012) assenyala que l’origen de les discapacitats sobrevin-
gudes abans de l’edat de jubilació està estretament lligat a les condicions precàries de vida i de tre-
ball de les classes subordinades, amb nivells de renda i de formació més baixos. En aquest sentit, 
l’Estratègia espanyola sobre discapacitat 2012-2020 inclou una sèrie de mesures per reduir la po-
bresa i l’exclusió social en el col·lectiu de persones amb discapacitat a través del desenvolupament 
ple dels objectius d’autonomia personal.  

La població analitzada fins ara és aquella que es troba en risc de pobresa, si es pren com a refe-
rència la renda disponible després de les transferències socials. Si l’Administració no intervingués a 
través d’aquestes transferències monetàries, la taxa de risc de pobresa seria més elevada. Les 
prestacions que tenen un paper més important en la reducció del risc de pobresa són les prestaci-
ons de vellesa i supervivència, que redueixen la taxa de risc de pobresa a Catalunya l’any 2010 en 
14,7 punts percentuals. L’efecte de la resta de transferències socials és la reducció de la taxa en 7 
punts percentuals. L’efectivitat d’aquestes transferències en la reducció de la pobresa és diferent en 
cada grup d’edat, atès que la redueixen en 64,7 punts percentuals en el cas de les persones de 65 
anys i més (principalment mitjançant les pensions de vellesa i supervivència) i només en 8,8 punts 
percentuals en el cas de les persones de menys de 16 anys (sobretot mitjançant les altres transfe-
rències socials).    

GRÀFIC V-50. Taxa de risc de pobresa abans i després de transferències socials. Catalunya, 2010 

 

Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a patir de les dades de l’Idescat, Estadística de distribució personal de la renda i de risc a la pobresa, 2010.  
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Intensitat del risc de pobresa 
 
Els indicadors que mesuren la intensitat de la pobresa se centren en el grau de pobresa que patei-
xen les persones considerades pobres, és a dir, informen sobre “com de pobres són les persones 
en risc de pobresa”. Tot seguit s’analitza la intensitat de la pobresa de la població catalana l’any 
2010 mitjançant els indicadors següents: la bretxa de pobresa, la taxa de risc de pobresa segons di-
ferents llindars i el nombre de llars sense cap tipus d’ingrés.  

La bretxa de risc a la pobresa mostra la distància entre la mediana dels ingressos de la població en 
risc de pobresa i el llindar de risc de pobresa. Aquest indicador se situa l’any 2010 a Catalunya en 
el 26,4%197

TAULA V-33. Bretxa de risc de pobresa per edat i sexe. Catalunya, 2010    

 i augmenta en 1,3 punts percentuals en un any. Des de l’any 2008 es trenca amb la ten-
dència dels anys anteriors a la crisi, en els que s’havia reduït el risc de les formes més severes de 
pobresa. Tal com s’observa a la taula següent, els homes presenten una intensitat de la pobresa 
lleugerament més elevada. Per edats, són les persones de menys de 16 anys les que pateixen la 
pobresa amb més intensitat. A això s’ha d’afegir, com ja s’ha comentat anteriorment, que enguany 
aquest col·lectiu és el que té una incidència de la pobresa més elevada. Per contra, les persones de 
65 anys i més són el grup que experimenta la pobresa amb menys intensitat.  

  Homes  Dones Total  

Menys de 16 anys 27,0 31,0 29,5 
De 16 a 64 anys 30,3 27,8 28,5 
65 anys i més 15,8 14,7 15,8 
Total 26,6 26,1 26,4 

Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a patir de les dades de l’Idescat, Estadística de distribució personal de la renda i de risc a la pobresa, 2010.  

A més de la bretxa de risc de pobresa, la seva intensitat també es pot mesurar mitjançant altres in-
dicadors, com ara el càlcul de la taxa de risc de pobresa atenent diferents llindars. En concret, es 
parla de la taxa de pobresa severa, que correspon a un llindar del 40% de la mediana (5.812,4 eu-
ros), i de pobresa extrema, que correspon a un llindar del 50% de la mediana (7.265,5 euros). A la 
taula següent s’observa l’increment en 2,1 punts percentuals de les persones que tenen uns ingres-
sos inferiors als 7.265,5 euros anuals (taxa de pobresa extrema). 

TAULA V-34. Taxa de risc de pobresa segons diferents llindars per sexe. Catalunya, 2010 

  

Homes  Dones Total  

2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Taxa de pobresa severa 7,4 7,4 7,4 7,7 7,4 7,5 
Taxa de pobresa extrema 11,0 13,0 12,2 14,3 11,6 13,7 
Taxa de pobresa relativa 16,7 18,5 20,0 21,3 18,4 19,9 

Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a patir de les dades de l’Idescat, Estadística de distribució personal de la renda i de risc a la pobresa, 2010.  
Taxa de pobresa severa: percentatge de persones que tenen una renda inferior al 40% de la mediana dels ingressos de la població. 
Taxa de pobresa extrema: percentatge de persones que tenen una renda inferior al 50% de la mediana dels ingressos de la població. 
Taxa de pobresa relativa: percentatge de persones que tenen una renda inferior al 60% de la mediana dels ingressos de la població. 

Un indicador que també ens dóna indicis respecte a l’increment de les formes més severes de po-
bresa és el nombre de llars que no reben ni ingressos del treball ni del sistema de pensions o pres-
                                                
197 Com ja s’ha comentat anteriorment, el llindar de pobresa a Catalunya l’any 2010 se situa en els 8.718,6 euros; d’altra banda, la medi-
ana dels ingressos de les persones en risc de pobresa és de 6.418 euros. La diferència entre les dues quantitats, 2.301 euros, representa 
el 26,4 per cent del llindar. És a dir, la mediana dels ingressos de les persones en risc de pobresa és el 26,4% inferior al llindar de risc de 
pobresa.  
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tacions per desocupació. Les dades de l’EPA al respecte mostren l’increment d’aquest tipus de 
llars, que passen de 59.600 l’any 2007 a 76.500  l’any 2010198

El risc de pobresa i/o exclusió social 

.  

Juntament amb la taxa de risc de pobresa, la Unió Europea, en el marc de l’Estratègia 2020, fa una 
anàlisi més exhaustiva mitjançant la taxa agregada AROPE (At Risk Of Poverty and/or Exclusion, 
en les seves sigles en anglès).199

D’acord amb les darreres dades de l’Eurostat,

 Aquest indicador es defineix com la proporció de població que es 
troba almenys en una de les tres condicions següents: en risc de pobresa, en situació de privació 
material severa i vivint en una llar amb una intensitat del treball baixa.  

200

A continuació es mostra l’evolució de la població AROPE a Catalunya i a Espanya en el període 
2004-2010. S’observa que el valor de l’indicador és més elevat a Espanya que a Catalunya en tot el 

 l’any 2010 hi ha 115 milions de persones, el 23,4% 
de la població de la UE-27, que es troben en situació de risc de pobresa o d’exclusió social. El valor 
d’aquest indicador en el cas d’Espanya se situa per sobre de la mitjana de la UE-27, en el 25,5%, i 
s’ha incrementat en 2,1 punts percentuals respecte de l’any 2009. Aquest increment és el més ele-
vat des que es tenen dades de l’indicador AROPE a l’Eurostat, és a dir, des de l’any 2004. 

A partir de l’anàlisi de cadascun dels elements que conformen l’indicador agregat de pobresa i ex-
clusió social l’any 2010 en l’àmbit de la UE-27, s’observa que el 16% de la població es troba en risc 
de pobresa, el 8% en situació de privació material severa i el 9,9% de la població de menys de 60 
anys viu en llars amb una intensitat del treball molt baixa. Espanya es troba entre els estats amb les 
taxes de risc de pobresa més elevades, amb el 20,7% de la seva població en aquesta situació. 
Aquesta dada contrasta amb un percentatge baix de població espanyola en situació de privació ma-
terial severa (el 4%). D’altra banda, el 9,8% de la població espanyola de menys de 60 anys viu en 
llars amb una intensitat del treball baixa. Per tant, si s’analitzen els resultats dels tres indicadors 
subjacents a la pobresa i l’exclusió social, s’observa que a Espanya el problema principal es troba 
en la pobresa monetària, és a dir, que un nombre important de les persones que es troben en risc 
de pobresa a Espanya no pateixen privació material ni tenen una intensitat del treball baixa a la se-
va llar.   

D’altra banda, amb una taxa del 26,9% a la UE-27, la població de menys de 18 anys té un risc de 
pobresa o exclusió social l’any 2010 més elevat que la resta de la població en 21 dels 25 estats 
membres amb dades disponibles. En el cas espanyol, la taxa de la població de menys de 18 anys 
és 4,3 punts percentuals més elevada que la taxa corresponent al total de la seva població. Per 
contra, la població de 65 anys i més té un risc de pobresa i exclusió social més baix que el de la 
població total, tant pel que fa a la UE-27 com a la majoria dels estats membres (la població espa-
nyola d’aquesta edat té un valor de 22,6 d’aquesta taxa i, com s’ha esmentat anteriorment, el valor 
és de 25,5 en el cas del total de la població). D’altra banda, una de cada tres persones de 18 anys i 
més que es troben en risc de pobresa o exclusió social a la UE-27 estan treballant i aquesta pro-
porció és particularment elevada a Espanya.   

D’acord amb les dades de l’Eurostat, el percentatge de persones que es troben en situació de po-
bresa i exclusió social (AROPE) a Catalunya l’any 2010 és del 19,8%, segons el llindar de risc de 
pobresa calculat a escala estatal, i és una de les comunitats autònomes que mostra un increment 
més elevat d’aquest indicador respecte de l’any 2009 (el 3,2%), només per darrera de la Comunitat 
Valenciana i la Regió de Múrcia.  

                                                
198 Mitjanes anuals. 
199 L’AROPE és el principal indicador per monitoritzar l’objectiu en l’àmbit de la pobresa de l’Estratègia 2020.  
200 Eurostat. 23% of EU citizens were at risk of poverty or social exclusion in 2010. Statistics in focus, núm. 9/2012. Consulta a 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-12-009/EN/KS-SF-12-009-EN.PDF. 
 
 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-12-009/EN/KS-SF-12-009-EN.PDF�
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període. En ambdós casos el valor de l’indicador l’any 2010 és el més elevat des que es tenen da-
des d’aquest indicador, és a dir, l’any 2004. També en ambdós casos l’increment registrat l’any 
2010 és el més elevat de tot el període, encara que a Catalunya aquest increment (3,2 p.p.) és més 
important que el registrat en relació amb el total estatal (el 2,1 p.p.).    

GRÀFIC V-51. Taxa AROPE segons llindar estatal. Catalunya i Espanya, 2004-2010 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Eurostat, EU-SILC. 

D’altra banda, a Jorquera Rojas (2012) 201 es calcula el valor de l’indicador AROPE a Catalunya se-
gons el llindar de risc de pobresa català, és dir, utilitzant la mediana d’ingressos de Catalunya: 
s’observa que el 23,9% de la població catalana es troba en situació de pobresa i exclusió social. 
Les transferències socials contribueixen a reduir el percentatge de població catalana en aquesta si-
tuació en 10,9 punts percentuals, sent les prestacions per jubilació i supervivència les que més con-
tribueixen a aquest resultat, atès  que redueixen el valor de l’indicador en 8,6 punts percentuals.202

                                                
201 Jorquera Rojas, G. (2012). Impactos de la crisis: seguimiento del indicador de riesgo de pobreza i exclusión social en España 2009-
2010. Centro de Estudios Económicos Tomillo (CEET), Red Madrileña de Lucha contra la Pobreza, EAPN Madrid. 
202 En el moment de tancament d’aquesta memòria no es disposa de més informació respecte de l’indicador AROPE calculat a partir del 
llindar català d’ingressos.  

 
En el gràfic següent es mostra quina és la taxa AROPE de cada comunitat autònoma calculada 
d’acord amb el seu propi llindar en funció de la renda mediana de cada territori.   
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GRÀFIC V-52. Taxa AROPE per CCAA segons medianes autonòmiques, 2010 

 
Unitats: percentatges. 
Font: Jorquera Rojas (2012). 

Per fer l’anàlisi del pes de cada factor de l’indicador AROPE a Catalunya s’ha pres com a referència 
la taxa de risc de pobresa calculada per Idescat a partir del llindar català d’ingressos i el percentat-
ge de població en situació de privació material severa i amb intensitat del treball baixa a la llar que 
proporciona Jorquera Rojas (2012). En el gràfic següent s’observa que l’any 2010 la taxa de risc de 
pobresa és del 19,9%, el percentatge de població que pateix privació material severa és del 3,7% i 
la incidència de la intensitat del treball baixa a la llar és del 6,2%. Tots tres factors han augmentat 
amb caràcter interanual. Com en el cas d’Espanya, a Catalunya s’observa que el problema principal 
es troba en la pobresa monetària.     

GRÀFIC V-53. Taxa AROPE. Catalunya, 2009-2010 

Distribució dels factors de l’indicador AROPE. 
Catalunya, 2010 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat i de les 
dades contingudes a Jorquera Rojas (2012). 

Evolució dels factors de l’indicador AROPE. Ca-
talunya, 2009-2010 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat i de les 
dades contingudes a Jorquera Rojas (2012). 

 

A més del percentatge de persones que es troben en situació de privació material severa, i que es 
mesura com el nombre de persones que no tenen accés almenys a quatre dels nou ítems definits 
en l’àmbit de la UE, l’ECV proporciona una sèrie d’indicadors representatius de les mancances de 
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les llars: l’any 2010 el 27,7% de les llars catalanes arriba amb dificultat a final de mes i el 30,4% no 
tenen capacitat per fer-se càrrec de despeses imprevistes. 

Un altre indicador que proporciona l’ECV i que està relacionat amb les condicions de vida de la po-
blació té a veure amb les dificultats de pagament de l’habitatge habitual, atès que una de les con-
seqüències de la crisi ha estat la pèrdua de l’habitatge per part d’un nombre important de famílies. 
En aquest sentit, l’any 2010 el 8% de les llars catalanes ha tingut retards en el pagament de les 
despeses relacionades amb l’habitatge (hipoteca o lloguer, rebuts relacionats amb el gas, l’aigua, 
etc.), mentre que aquest percentatge va ser del 5,3% l’any 2009.    

D’acord amb la Comissió Europea (2011), el coneixement de les característiques de la població en 
risc de pobresa i exclusió social és crucial per al desenvolupament de polítiques eficaces. El perfil 
d’aquest col·lectiu varia de manera important entre els estats de la UE. En el cas d’Espanya, les 
persones aturades i les que desenvolupen tasques a la llar, com ara la cura d’infants o altres perso-
nes en situació de dependència, estan sobrerepresentades entre la població en risc de pobresa i 
exclusió social. Aquestes persones romanen excloses del mercat de treball i tenen dificultats impor-
tants per reincorporar-se al mercat de treball després d’un període d’inactivitat. També és probable 
que tinguin ingressos més baixos en el futur, degut a la generació de pensions més baixes.      

5.4.2. La renda mínima d’inserció 
El Programa interdepartamental de la renda mínima d’inserció (PIRMI) neix amb un objectiu doble: 
d’una banda, proporcionar una font d’ingressos a les llars que no tenen prou recursos i, de l’altra, 
promoure la seva inserció sociolaboral mitjançant diversos tipus de mesures orientades a pal·liar les 
seves problemàtiques socials i a facilitar la seva participació en el mercat de treball.  

El PIRMI, que comptava amb més de vuit mil expedients vigents a mitjans dels anys noranta, va 
passar a tenir més de dotze mil abans de la crisi i més de trenta mil l’any 2010. L’any 2011 s’ha ar-
ribat al voltant dels vint-i-cinc mil expedients vigents. Per entendre aquesta evolució s’han de tenir 
en compte principalment dos factors: els canvis en el cicle econòmic i les modificacions efectuades 
en la regulació normativa de l’RMI.   

Els efectes de la crisi econòmica sobre l’ocupació han provocat l’increment del nombre de prestaci-
ons de l’RMI. En efecte, a partir de l’any 2008 s’aprecia un increment important del nombre 
d’expedients (persones titulars) de l’RMI, especialment acusat l’any 2009. No obstant això, i tal com 
es mostra al gràfic següent, l’any 2011 acaba amb un nombre d’expedients vigents inferior al regis-
trat l’any 2010. Això és conseqüència de la revisió dels expedients de l’RMI iniciada el setembre de 
2011 a la llum dels canvis introduïts en la regulació de la prestació mitjançant la Llei 7/2011, de me-
sures fiscals i financeres, i el Decret 384/2011, de desplegament de la Llei 10/1997, de la renda mí-
nima d’inserció, que ha derivat en la retirada de la prestació a les persones titulars dels expedients 
que no complien els requisits establerts per al cobrament de la prestació.203 Així mateix, els canvis 
introduïts suposen la restricció dels criteris d’accés a la prestació i, per tant, poden haver suposat la 
reducció del nombre de noves incorporacions al PIRMI.204

                                                
203 Cal tenir present que el canvi en el sistema de pagament de la prestació el mes d’agost de 2011, que passa de la transferència ban-
cària al xec nominatiu provoca que algunes llars no cobrin la prestació. Posteriorment, s’ha retirat la prestació a aquelles persones que no 
han pogut ser localitzades.  
204 El detall de les modificacions efectuades es troba a l’apartat de normativa d’aquest Capítol, on també hi ha un resum del dictamen del 
CTESC sobre el Projecte de decret.   

  

La justificació d’aquestes mesures es troba en els desajustos detectats en el sistema de l’RMI com 
a conseqüència de la situació de crisi, que ha fet augmentar el nombre de sol·licituds provinents en 
bona part de persones demandants d’ocupació, mentre que l’RMI en el seu origen pretenia donar 
cobertura a situacions de marginació i exclusió social.  



CONDICIONS DE VIDA 

160 

GRÀFIC V-54. Evolució dels expedients vigents de l’RMI. Catalunya 2008-2011 (a 31 de desembre) 

Nombre d’expedients vigents de l’RMI. Catalu-
nya, 2008-2011 (a 31 de desembre) 

 

Unitats: nombres absoluts. 
Font: Departament d’Empresa i Ocupació.  

Evolució dels expedients vigents de l’RMI. Ca-
talunya, 2008-2011 (a 31 de desembre) 

 

Unitats: percentatges. 
Font: Departament d’Empresa i Ocupació.  

 

L’anàlisi de l’evolució del nombre d’expedients al llarg de l’any 2011 mostra dues etapes: la primera, 
de gener a maig, caracteritzada per un augment progressiu dels expedients; la segona, de juny a 
desembre, en què el nombre d’expedients disminueix de forma ininterrompuda fins arribar als 
24.765 expedients vigents a 31 de desembre de 2011. Cal assenyalar que la disminució més impor-
tant es produeix el mes de setembre, en el que s’inicia la revisió dels expedients a la llum dels can-
vis normatius.   

GRÀFIC V-55. Evolució dels expedients vigents. Catalunya, gener-desembre 2011 

 
Unitats: nombres absoluts. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació.  
 

 

En relació amb l’antiguitat dels expedients, la majoria dels expedients vigents a 31 de desembre de 
2011 fa menys de tres anys que estan donats d’alta en el programa (de 2009 a 2011), en concret, el 
72,4%, i el 83,4% dels expedients en fa menys de cinc (de 2007 a 2011). A la taula següent es 
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mostra quina és la distribució dels expedients vigents a 31 de desembre de 2011 segons la seva 
antiguitat en el programa. Dels resultats observats es pot afirmar que la cronificació de la prestació 
no es presenta en la majoria dels casos i que els casos de cronificació són segurament de difícil in-
serció per ser situacions d’exclusió social severa.  

GRÀFIC V-56. Expedients vigents segons any de tramitació de l’expedient. Catalunya, 31 de desembre 
de 2011 

  Expedients Percentatges 

1990-1995 228 0,9 
1996-2000 852 3,5 
2001-2005 2.298 9,4 
2006 702 2,5 
2007 966 3,5 
2008 1.732 6,2 
2009 5.632 20,2 
2010 7.765 27,8 
2011 4.379 15,7 

Unitats: nombres absoluts i percentatges. 
Font: Departament d’Empresa i Ocupació. 

D’acord amb un informe de les entitats catalanes d’acció social (ECAS) de setembre de 2011,205

Així, a partir de l’any 2008, s’assisteix a un canvi de perfil del col·lectiu beneficiari, atès que les in-
corporacions a la prestació d’aquest període provenen en major mesura d’una situació social esta-
ble, això és, sense problemàtica social afegida. Els efectes de l’atur sobre les llars (reflectits en 
l’augment del nombre de llars amb la persones sustentadora principal a l’atur i de les llars en les 
que tots els seus membres en edat activa es troben a l’atur) i, sobretot, de l’atur de llarga durada, 
amb les seves conseqüències pel que fa a l’esgotament de prestacions, han abocat moltes perso-
nes a sol·licitar l’RMI per poder fer front a les seves despeses més bàsiques. No obstant això, des 

 les 
persones perceptores de caràcter crònic solen respondre a una situació de vulnerabilitat personal 
(edat, salut física o psíquica, addiccions, petites discapacitats, desestructuració personal, etc.) que 
fa molt difícil o impossible una inserció laboral. L’ECAS assenyala que en aquests casos o es facili-
ta l’accés a una prestació no contributiva (si es reuneixen els requisits) o es crea una prestació es-
pecífica diferent si no es vol mantenir l’RMI fins a la jubilació.   

Segons l’Ivàlua (2010), els trets principals de les llars que segueixen estant en el programa després 
de sis anys són, per ordre d’importància: la pertinença a l’ètnia gitana, tenir més de 45 anys, el fet 
de patir trastorns mentals o altres problemes de salut crònics i tenir un baix nivell formatiu. 
S’assenyala que després de sis anys de permanència en el programa, les dades disponibles reve-
len que les probabilitats que es produeixi una sortida per inserció laboral són molt reduïdes.      

D’altra banda, pel que fa a l’evolució de les característiques socioeconòmiques de les persones que 
reben la prestació de l’RMI, per a l’any 2011 no ha estat possible conèixer el perfil de la persona 
beneficiària ni el tipus de problemàtica de les persones sol·licitants. Tanmateix, com ja es va expli-
car en l’edició d’aquesta Memòria de l’any 2010, el motiu laboral ha anant guanyant pes respecte 
del total de les sol·licituds de l’RMI al llarg dels anys de la crisi, i l’any 2010 ja va ser l’origen de més 
d’un terç de les sol·licituds (en concret, del 36,3%), mentre que l’any 2008 el motiu laboral era 
l’origen del 14,1% de les sol·licituds.   

                                                
205 El contingut de l’informe parteix de les aportacions de les entitats sòcies de l’ECAS i es nodreix, per tant, de les vivències i experiènci-
es de les persones professionals de les entitats. 
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de diferents instàncies s’ha advertit del risc que aquests casos laborals poden esdevenir casos so-
cials amb problemàtiques sociosanitàries en un espai de temps relativament curt.  

En relació amb aquesta qüestió, cal posar de manifest que el Decret 384/2011 disposa que no tin-
dran accés a la prestació aquelles persones que només presentin una problemàtica laboral deriva-
da de la manca o pèrdua de la feina, que no acreditin una dificultat social o d’inserció laboral afegi-
des i, per tant, que no requereixin cap tipus d’intervenció social i continuada.    

Pel que fa a la quantia de l’RMI, cal tenir present les modificacions efectuades enguany en relació 
amb aquesta qüestió. El Decret 384/2011 estableix, per primera vegada des del naixement de 
l’RMI, la limitació de la seva quantia mensual. Segons el decret, el còmput total mensual de la pres-
tació econòmica de l’RMI i els ajuts complementaris no pot superar el salari mínim interprofessional 
(641,40 euros per a l’any 2011). Aquesta  nova regulació ha comportat l’ajustament a la baixa de les 
prestacions que se situaven per sobre d’aquest nou llindar, la justificació de la introducció del qual 
és evitar un possible efecte desincentivador de la reinserció laboral de les persones perceptores de 
la prestació.  

La quantia mitjana mensual de l’RMI corresponent a l’any 2011 és de 470 euros, que suposa un 
descens del 7,3% respecte de la quantia mitjana mensual de l’any 2010, que va ser de 507 euros. 
En relació amb l’evolució dels imports mitjans mensuals al llarg de l’any 2011, s’observa que l’any 
es tanca amb una quantia mensual mitjana inferior a la del seu inici. La baixada més important de la 
quantia s’observa al mes de juliol.   

GRÀFIC V-57. Imports mitjans mensuals de l’RMI. Catalunya, 2008-2011 

Imports mitjans mensuals de l’RMI. Catalunya, 
2008-2011 

 

Unitats: euros.  
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat i del 
Departament d’Empresa i Ocupació.  

Imports mitjans mensuals de l’RMI. Catalunya, 
gener-desembre 2011 

 

Unitats: euros.  
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament 
d’Empresa i Ocupació. 

L’escenari actual planteja molts reptes per al futur de la prestació i per a les estratègies de lluita 
contra la pobresa i per a la inclusió social. En aquest sentit, actualment es troba en el centre del de-
bat polític i social la qüestió de la “redefinició” de l’RMI en relació amb l’encaix de les persones que 
es troben en una situació de vulnerabilitat per haver perdut la feina i sense problemàtica social afe-
gida. En el Preàmbul del Decret 384/2011, de desplegament de la Llei 10/1997, de la renda mínima 
d’inserció, es posa de manifest que actualment l’RMI absorbeix una problemàtica provinent dels 
desajustos del mercat de treball i del sistema de protecció social que, en qualsevol cas, exigeix so-
lucions adaptades i específiques per part de l’Estat, per garantir certs nivells de cobertura econòmi-
ca i alhora no provocar el col·lapse del sistema de protecció a Catalunya, tot mantenint la necessà-
ria atenció de les persones en una situació més vulnerable.  
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El document de propostes d’actuació per a la lluita contra la pobresa i per a la inclusió social a Ca-
talunya consensuat pel Govern, les entitats del món associatiu i les administracions locals el setem-
bre de 2011 preveu la “redefinició” de l’RMI per adequar el programa a les necessitats derivades de 
l’actual context socioeconòmic. Amb aquest objectiu, i entre d’altres mesures, s’estableix que les 
persones beneficiàries amb problemàtiques laborals es derivin cap a polítiques actives d’ocupació, 
així com que s’agiliti la transició entre l’RMI i la pensió no contributiva (PNR).  

5.5. Finançament de la protecció social 
El pes de les despeses de protecció social sobre el PIB a Espanya l’any 2009 va ser del 24,5%, 2,9 
punts percentuals més que l’any 2008. A la UE-27, aquest percentatge és del 28,4% 3,9 punts per-
centuals superior a l’espanyol. 

Les principals polítiques de protecció social a Espanya són les de vellesa i salut, ambdues amb par-
ticipacions que ronden el 30% del pressupost total dedicat a protecció social. La tercera posició cor-
respon a la desocupació, que representa el 14,7% del total. En termes de variació, els canvis més 
destacats entre els anys 2008 i 2009 són l’augment de 3,3 punts percentuals de les despeses dedi-
cades a desocupació i la reducció d’1,7 punts percentuals de les despeses de salut.  

En relació amb la UE-27, s’observa que Espanya dedica a la desocupació una proporció de despe-
ses 8,9 punts percentuals superior, mentre que dedica una proporció 6,9 punts percentuals inferior 
en despeses relatives a vellesa. A Espanya també sobresurt la despesa de viduïtat, que supera en 
2,9 punts percentuals la participació que té aquest tipus de despesa a la UE-27. 

TAULA V-35. Despesa en protecció social en percentatge del PIB i distribució. Espanya i UE-27 2008-
2009 

  

Espanya UE-27 Espanya-UE-27 

2008 2009 2008 2009 2009 

Protecció social / PIB (%) 21,6 24,5 25,6 28,4 -3,9 
  2007 2008 2007 2008 2008 

Protecció social (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 
Vellesa 31,3 30,6 38,1 37,5 -6,9 
Salut 30,9 29,2 28,4 28,4 0,7 
Desocupació 11,3 14,7 4,8 5,8 8,9 
Viduïtat 9,0 8,6 5,9 5,8 2,9 
Discapacitat 7,2 6,9 7,9 7,7 -0,8 
Família 6,2 6,0 7,7 7,7 -1,6 
Costos administratius 2,2 2,1 3,0 3,0 -0,9 
Exclusió social 1,1 1,1 1,3 1,4 -0,3 
Habitatge 0,9 0,8 1,9 1,9 -1,1 
Altres partides 0,1 0,1 1,0 0,9 -0,8 

Unitats: percentatge del PIB i sobre el total de la despesa. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Eurostat. 

 

El capítol de protecció i promoció social dels pressupostos generals de l’Estat, que no inclou les 
despeses en salut, es dota amb 175.106 milions d’euros l’any 2011, l’1,8% superior a la dotació de 
l’any 2010. Aquest creixement representa guanyar 6,4 punts percentuals en la participació del capí-
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tol en el total dels pressupostos de l’Estat, que passa del 49% al 55,4%. Tanmateix, la participació 
de la protecció i la promoció social sobre el PIB es manté constant lleugerament per sobre del 16%. 

La distribució de les despeses de protecció i promoció social mostra com les pensions ocupen la 
primera posició amb un pes sobre el total del 64,1%, seguides per la desocupació, amb un pes del 
17,4%. En termes de variació, no s’aprecien canvis importants entre els anys 2010 i 2011. El crei-
xement més elevat és de les pensions d’1,1 punts percentuals. La crisi ja es va fer notar el 2010 
amb un creixement de 6,1 punts percentuals del pes que tenia la despesa per desocupació l’any 
2009. 

TAULA V-36. Despesa en protecció i promoció social en els pressupostos generals de l’Estat, 2009-
2011 

  2009 2010 2011 2010-2011 

1. Total pressupostos generals de l'Estat 350.213 350.696 315.992 -9,9 
2. Protecció i promoció social 165.317 172.009 175.106 1,8 

(2) / (1) en percentatge 47,2 49,0 55,4 6,4 
(2) / PIB en percentatge 15,7 16,2 16,1 -0,1 
  2009 2010 2011 2010-2011 

Protecció i promoció social (%) 100,0 100,0 100,0 0,0 
Pensions 64,2 63,0 64,1 1,1 
Desocupació 11,9 18,0 17,4 -0,6 
Altres prestacions econòmiques 9,1 8,4 7,8 -0,6 
Gestió de la Seguretat Social 7,8 3,7 4,4 0,7 
Foment de l'ocupació 4,6 4,5 4,2 -0,3 
Serveis socials 1,5 1,6 1,4 -0,2 
Accés a l'habitatge 1,0 0,9 0,7 -0,2 

Unitats: milions d’euros i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri d’Economia i Hisenda. 

5.5.1. El pressupost de la Seguretat Social 
El pressupost de la Seguretat Social se situa en 124.408 milions d’euros, el 3,2% superior al de 
l’any 2010. La partida d’ingressos més important és la de cotitzacions socials, que representa el 
88,8%. mentre que la partida de despeses amb més dotació pressupostaria és la de pensions con-
tributives, que representa el 79,6% del pressupost total. En termes de variació, no s’aprecien canvis 
importants. Destaca en el pressupost de despeses el creixement d’1,2 punts percentuals de les 
operacions financeres. 

En termes d’execució, l’any 2010 va suposar una liquidació de despeses de 127.244 milions 
d’euros, superior a la liquidació d’ingressos, que va ser de 122.462 milions d’euros. Aquest resultat 
segurament es repetirà per a l’any 2011 atenent la darrera informació financera consultada.206

                                                
206 Segons la Informació financera de la Seguretat Social de desembre de 2011 en l’extracte d’estadístiques mensuals de la Secretaria 
d’Estat de la Seguretat Social i de la Intervenció General de la Seguretat Social del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, els ingressos 
liquidats per a l’any 2011 són de 124.205 milions d’euros, mentre que les despeses liquidades són de 126.947 milions d’euros. Aquesta 
informació no la tractem a la taula V-37 perquè no forma part de la sèrie d’ingressos i despeses executades de què disposem. Si aques-
tes dades es confirmen, s’observa que les despeses liquidades es redueixen entre els anys 2010 i 2011. 
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TAULA V-37. El pressupost de la Seguretat Social. Espanya, 2009-2011 

 

2009 2010 2011 2010-2011 

Cotitzacions socials 89,9 89,1 88,8 -0,3 
Taxes i altres ingressos 0,8 1,0 1,3 0,3 
Transferències corrents 6,0 6,9 6,6 -0,4 
Ingressos patrimonials 2,2 2,0 2,5 0,5 
Operacions de capital 0,1 0,0 0,0 0,0 
Operacions financeres 1,1 0,9 0,8 -0,1 

Total ingressos 125.007 120.554 124.408 3,2 
Liquidació ingressos 120.804 122.462 - - 

Liquidació / Total ingressos 96,6 101,6 - - 

 

2009 2010 2011 2010-2011 

Personal 2,0 2,1 1,9 -0,1 
Béns i serveis 1,6 1,7 1,4 -0,3 
Despeses financeres 0,0 0,0 0,0 0,0 
Pensions contributives 74,7 79,1 79,6 0,6 
Pensions no contributives 1,6 1,7 1,6 -0,1 
Incapacitat temporal 6,5 6,1 5,6 -0,5 
Maternitat, paternitat 1,9 2,2 1,9 -0,3 
Prestacions familiars 0,9 0,9 0,8 -0,1 
LISMI 0,0 0,0 0,0 0,0 
Altres transferències 1,9 2,5 2,2 -0,3 
Operacions de capital 0,4 0,4 0,3 -0,1 
Operacions financeres 8,5 3,3 4,5 1,2 

Total despeses 125.007 120.554 124.408 3,2 
Liquidació despeses 113.618 127.244 - - 

Liquidació / Total despeses 90,9 105,5 - - 
Liquidació despeses / PIB 10,8 12,0 - - 
Unitats: milions d’euros i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri d’Economia i Hisenda. 

5.5.2. Sostenibilitat del sistema de la Seguretat Social 
A Catalunya el nombre de persones afiliades a la Seguretat Social l’any 2011 és de 3.069.600, 
l’1,5% inferior al de l’any 2010, mentre que el nombre de pensions contributives en vigor de la Se-
guretat Social és d’1.578.400, l’1,8% superior al de l’any 2010. A Espanya, l’evolució d’aquestes va-
riables és semblant a la de Catalunya, amb un retrocés de les persones afiliades a la Seguretat So-
cial d’intensitat superior (-2,8%). 
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TAULA V-38. Persones afiliades en alta i nombre de pensions contributives en vigor de la Seguretat 
Social. Catalunya i Espanya, 2001-2011 

  

Catalunya Espanya 

Afiliació Variació Pensions Variació Afiliació Variació Pensions Variació 

2001 2.859,2 3,3 1.349,8 1,1 15.649,9 3,9 7.677,9 1,0 
2002 2.928,2 2,4 1.362,1 0,9 16.126,3 3,0 7.745,9 0,9 
2003 2.998,7 2,4 1.376,4 1,0 16.613,5 3,0 7.819,4 0,9 
2004 3.073,3 2,5 1.387,9 0,8 17.081,7 2,8 7.878,8 0,8 
2005 3.205,3 4,3 1.410,8 1,6 17.935,5 5,0 7.979,6 1,3 
2006 3.343,8 4,3 1.455,0 3,1 18.667,6 4,1 8.165,3 2,3 
2007 3.420,3 2,3 1.477,5 1,5 19.232,0 3,0 8.273,9 1,3 
2008 3.399,2 -0,6 1.497,8 1,4 19.136,1 -0,5 8.390,8 1,4 
2009 3.182,4 -6,4 1.524,2 1,8 18.020,5 -5,8 8.531,9 1,7 
2010 3.117,4 -2,0 1.550,7 1,7 17.670,4 -1,9 8.671,0 1,6 
2011 3.069,6 -1,5 1.578,4 1,8 17.180,6 -2,8 8.805,2 1,5 

Unitats: persones afiliades i nombre de pensions en milers (mitjana anual). Variació anual en percentatge. 
Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. 

A conseqüència de la disminució de les persones afiliades i de l’augment de les pensions la relació 
entre afiliacions i pensions disminueix per quart any consecutiu, tan a Catalunya com a Espanya, 
fins a situar-se en l’1,94 i l’1,95, respectivament; a distància considerable de la relació màxima que 
es va assolir l’any 2007 de 2,31 i 2,32, respectivament. 

GRÀFIC V-58. Relació entre afiliacions i pensions. Catalunya i Espanya, 2001-2011 

 

 
Unitats: nombre de persones afiliades dividit entre el nombre de pensions contributives en vigor. 
Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. 

El Fons de reserva de la Seguretat Social assoleix la xifra de 66.815 milions d’euros l’any 2011 i 
augmenta el 3,8% respecte de l’any 2010. L’increment del fons en 2.440 milions d’euros s’explica 
principalment per l’augment dels rendiments nets generats (2.217 milions d’euros) i la resta, per 
l’augment de l’excés d’excedents de les mútues de treball i malalties professionals (223 milions). 
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El Fons de reserva de la Seguretat Social representa el 6,2% del PIB, mentre que l’import pressu-
postat de les pensions és del 9,1% del PIB per a l’any 2011. 

TAULA V-39. Evolució general del Fons de reserva. Dotacions i rendiments. Espanya, 2006-2011 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

1. Dotacions 32.739,8 41.150,1 50.670,1 50.750,0 52.559,0 52.782,0 

1a Acord del Consell de Ministres1 32.672,9 40.972,9 50.372,9 50.373,0 52.113,0 52.113,0 

1b Excés d'excedents de MATEPSS2 66,9 177,2 297,1 377,0 446,0 669,0 

2. Rendiments nets generats 3.139,4 4.565,9 6.553,1 9.272,0 11.816,0 14.033,0 

2a Rendiments generats3 3.255,6 4.728,9 6.787,4 9.690,0 12.352,0 14.718,0 

2b Ajustos per amortització d'actius -116,2 -163,0 -234,3 -418,0 -536,0 -685,0 

Total 35.879,3 45.716,0 57.223,2 60.022,0 64.375,0 66.815,0 

Creixement (%) 32,0 27,4 25,2 4,9 7,3 3,8 

Total / PIB (%) 3,6 4,3 5,3 5,7 6,1 6,2 
Unitats: milions d’euros i percentatges. Dades acumulades. 
(1) Amb càrrec als excedents pressupostaris de les entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social. 
(2) Derivat de la gestió per part de les mútues de treball i malalties professionals de la Seguretat Social (MATEPSS) de la prestació 
d’incapacitat laboral per contingències comunes. 
(3) Interessos del compte corrent, rendiment dels actius, ingressos derivats d’operacions de doble permuta de valors i altres ingressos 
rebuts 
Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.  

5.5.3. El pressupost de la Generalitat de Catalunya 
El pressupost de l’Agrupació Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya de l’any 2011 
és de 2.228,8 milions d’euros, l’1,7% inferior al de l’any 2010. Manté la seva participació en el pres-
supost total de la Generalitat, 5,7%, però redueix la seva participació en el PIB, que passa de 
l’1,08% a l’1,02% entre els anys 2010 i 2011. 

Els programes amb més dotació pressupostària de l’Agrupació són els de pensions i prestacions 
assistencials, atenció a la gent gran amb dependència i atenció a les persones amb discapacitat, 
que representen el 26,2%, el 24,3% i el 15,7% del pressupost total, respectivament. En termes de 
variació, els canvis més destacats es produeixen en el Programa d’atenció familiar i drets de ciuta-
dania, que es redueix en 7 punts percentuals, i en el Programa d’atenció a la gent gran amb depen-
dència, que augmenta 4,5 punts percentuals. 

TAULA V-40. Pressupost de l’Agrupació Benestar Social i Família per programes, 2009-2011 

  2009 2010 2011 2010-2011 

Agrupació Acció Social i Ciutadania 1.833,4 2.267,4 2.228,8 -1,7 
Total Agrupació / Total sector públic (%) 5,0 5,7 5,7 0,0 
Total Agrupació / PIB (%) 0,88 1,08 1,02 -0,06 

Obligacions Departament 2.217,8 2.326,5 - - 
Obligacions Departament / Total Agrupació (%) 120,97 102,61 - - 
Obligacions Departament / PIB (%) 1,07 1,11 - - 
  2009 2010 2011 2010-2011 

Codi Agrupació Acció Social i Ciutadania (%) 100,0 100,0 100,0 0,0 
121 Direcció i Administració General 6,7 5,5 6,4 1,0 
123 Prevenció de riscos laborals 0,0 0,0 0,0 0,0 
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311 Pensions i prestacions assistencials 14,3 25,1 26,2 1,0 
312 Serveis socials bàsics 4,7 4,9 5,3 0,4 
313 Atenció familiar i drets de ciutadania 10,8 9,5 2,5 -7,0 
314 Atenció a la immigració 1,0 0,8 0,8 -0,1 
315 Atenció a la gent gran amb dependència 19,3 19,8 24,3 4,5 
316 Atenció a les persones amb discapacitat 18,6 15,6 15,7 0,0 
317 Altres servei de protecció social 4,4 5,3 4,5 -0,8 
318 Atenció a la infància i l’adolescència 8,9 8,1 7,9 -0,2 
319 Personal d'atenció social 3,7 3,1 3,0 -0,1 
321 Serveis a la joventut 2,2 1,8 1,6 -0,2 
322 Desenvolupament de la política de dones 0,6 0,5 0,4 -0,1 
323 Serveis a la comunitat 1,8 0,0 1,5 1,5 
333 Polítiques d'igualtat en l'àmbit de l'ocupació 3,0 0,0 0,0 0,0 
Unitats: milions d’euros i percentatges. 
(1) Obligacions reconegudes del Departament de Benestar Social i Família consolidades amb l’Institut Català d’Assistència i Serveis So-
cials, l’Institut Català de la Dona i l’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció. 
Font: elaboració pròpia a partir dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya. 

No disposem de dades de la cartera de serveis socials de l’any 2011 pel que fa als subprogrames. 

5.5.3.1. Renda mínima d’inserció207

Els pagaments de la renda mínima d’inserció de l’any 2011 són de 170,5 milions d’euros, el 6,7% 
superiors als de l’any 2010, i la pensió mitjana se situa en 448 euros. Es comprova que els paga-
ments de la renda mínima d’inserció augmenten en els darrers anys, però en canvi, la pensió mitja-
na disminueix de forma continuada. 

 

                                                
207 Segons consta a la pàgina web de la Generalitat, la renda mínima d'inserció és una acció de solidaritat de caràcter universal envers 
els ciutadans i ciutadanes amb greus dificultats econòmiques i socials amb el propòsit d'atendre les necessitats bàsiques per viure en so-
cietat, amb els recursos convenients per mantenir-se i per afavorir-ne la inserció o la reinserció social i laboral. La dotació pressupostària 
de la renda mínima d’inserció està assignada al Departament d’Empresa i Ocupació i es gestiona mitjançant la Comissió Interdeparta-
mental, que actua com a òrgan de direcció i coordina les funcions del Departament d'Empresa i Ocupació, del Departament de Benestar 
Social i Família i del Departament d'Ensenyament. 
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GRÀFIC V-59. Evolució de la pensió mitjana i de l’import total de la renda mínima d’inserció. Catalu-
nya 2008-2011 

 

 

Unitats: import total en milions d’euros, variació interanual de l’import total en percentatge i pensió mitjana en euros. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupació. 

5.5.4. Previsió social complementària 
El debat obert en l’àmbit de la UE sobre la sostenibilitat dels sistemes de protecció social públics en 
un context de crisi econòmica i d’envelliment demogràfic ha tingut en compte el paper de la previsió 
social complementària. El Llibre verd de les pensions208

El preàmbul de l’Acord social i econòmic, signat el dia 2 de febrer de 2011 per UGT, CCOO, CEOE, 
CEPYME i el Govern de l’Estat, conté una referència als sistemes de previsió social complementà-
ria i vincula el seu foment al reforç de la universalitat del sistema de Seguretat Social i assumeix la 
importància d’incentivar aquests sistemes i de millorar els marcs que els regulen. En aquest sentit, 
en la regulació dels mercats de fons de pensions que efectua la Llei 2/2011, d’economia sosteni-
ble,

 ja posava de manifest que els sistemes pri-
vats poden alleujar part de la pressió que suporta la prestació pública de pensions. A la vegada, as-
senyalava la necessitat de replantejar-se la reglamentació dels sistemes de pensions capitalitzats 
perquè siguin eficaços i segueixin sent segurs després de crisis financeres rellevants.    

209

Segons les dades de l’OCDE,

 s’estableix que les administracions competents vetllaran per l’aplicació d’una regulació més 
transparent i eficaç dels mercats dels fons de pensions que asseguri una transparència i eficiència 
més gran en la gestió per part de les entitats, la simplificació i l’agilitació de tràmits i procediments 
administratius i la protecció de les persones estalviadores.  

210

                                                
208 Llibre verd per uns sistemes de pensions europeus adequats, sostenibles i segurs. COM (2010) 365 final, de 07.07.2010.  
209 Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible (BOE núm. 55, de 05.03.2011).  
210 OCDE. Pension markets in focus, núm. 8 (juliol de 2011).  

 el volum total d’inversions dels fons de pensions a Espanya durant 
l’any 2010 representa aproximadament el 7,9% del PIB, un percentatge més baix que el registrat 
l’any 2009 (el 8,1%). Com en anys anteriors, l’any 2010 el percentatge més elevat d’inversions en 
relació amb el PIB es registra als Països Baixos (el 134,9%) i a Islàndia (el 123,9%). En ambdós 
casos, el percentatge d’inversió ha augmentat respecte de l’any 2009. També com en anys anteri-
ors, tenen un percentatge d’inversió més baixa que la d’Espanya els següents països europeus: No-
ruega (el 7,8%), Alemanya (el 5,2%), Àustria (el 5,3%), la República Txeca (el 6,3%) i Itàlia (el 
4,6%).     
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D’acord amb les dades de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions, les 22 entitats 
gestores211 registrades a Catalunya l’any 2010 (dues menys que l’any 2009) han gestionat 410 fons 
de pensions (tres menys que l’any 2009). Així mateix, l’any 2010 hi ha 879 plans de pensions212

TAULA V-41. Entitats gestores, fons i plans de pensions. Catalunya 2009-2010 

 ins-
crits en els registres administratius (40 menys que l’any anterior). Els plans de pensions registrats a 
Catalunya suposen el 28% del total estatal.    

  

Total Variació abso-
luta 

Variació rela-
tiva 

% respecte del 
total estatal 2009 2010 

Entitats gestores 24 22 -2 -8,3 24,2 
Fons de pensions 413 410 -3 -0,7 27,3 
Plans de pensions 919 879 -40 -4,4 28,0 

Unitats: nombres absoluts i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions.  

Atenent els subjectes constituents, els plans de pensions poden ser d’ocupació, individuals o asso-
ciats.213

TAULA V-42. Plans de pensions per modalitat. Catalunya, 2007-2010 

 La majoria dels plans de pensions registrats a Catalunya l’any 2010 són de la modalitat 
d’ocupació (el 51,3%), seguits dels plans individuals (el 43,9%) i dels plans associats (el 4,8%). 
Respecte a l’evolució de cada tipus de pla, els únics que creixen respecte de l’any 2009 són els 
plans individuals (el 6%), mentre que tant els plans d’ocupació com els associats disminueixen en 
termes interanuals (el 9,4% i el 26,3%, respectivament, encara que en termes absoluts els que més 
disminueixen són els plans d’ocupació, amb 47 plans menys en un any).  

  2007 2008 2009 2010 
Variació abso-
luta 2009-2010 

Variació relati-
va 2009-2010 

Ocupació 496 476 498 451 -47 -9,4 
Individuals 301 329 364 386 22 6,0 
Associats  48 53 57 42 -15 -26,3 

Unitats: nombres absoluts i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions.  

Pel que fa als plans de la modalitat d’ocupació, i atenent l’activitat econòmica de l’entitat promotora, 
s’observa que l’any 2010 el nombre més elevat d’aquests plans (31) tenen com a promotora una 
entitat inclosa en l’activitat d’Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria. També 
concentren un  nombre important de plans les entitats incloses en l’activitat de la indústria química 
(28), els serveis financers (20) i els serveis d’assegurança, reassegurança i fons de pensions (19). 
Aquesta situació difereix de la registrada l’any 2009, en què els serveis financers van ser els que 
van concentrar un nombre més elevat de plans, en concret 35: en un any en aquest sector s’han 
registrat 15 plans menys.   

                                                
211 Les entitats gestores dels fons de pensions poden ser gestores pures (aquelles societats que tenen com a objecte social exclusiu la 
gestió de fons de pensions) o entitats asseguradores autoritzades per operar en l’àmbit de l’Estat en les assegurances de vida.  
212 Els plans de pensions es configuren com institucions de previsió voluntària i lliure, les prestacions dels quals no seran, en cap cas, 
substitutives d’aquelles a les que es pugui tenir dret en el règim corresponent de la Seguretat Social i, en conseqüència, tenen caràcter 
privat i complementari de les prestacions de la Seguretat Social. Els plans de pensions han d’estar integrats obligatòriament en un fons 
de pensions, que són patrimonis constituïts per fer front als plans de pensions, la gestió i custòdia dels quals correspon a les entitats que 
en són gestores i dipositàries. Cada fons pot integrar un o diversos plans de pensions. Totes les aportacions econòmiques de les entitats 
promotores i dels partícips del pla s’han d’incorporar immediatament i necessària en el compte de posició del pla en el fons de pensions, 
amb càrrec al qual s’atendrà el compliment de les prestacions derivades de l’execució del pla.  
213 Els plans d’ocupació tenen com a promotor una entitat, corporació, societat o empresa i els seus partícips són els seus empleats i 
empleades. Els plans individuals tenen com a promotor una o diverses entitats de caràcter financer i els partícips són les persones físi-
ques. En el cas dels plans associats, el promotor és qualsevol associació o sindicat que promogui la seva creació o participi en el seu 
desenvolupament.  
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D’altra banda, el patrimoni gestionat pels fons de pensions a Catalunya l’any 2010 ha estat de 
21.194.473.948 euros i ha disminuït en el 3,1% respecte de l’any 2009. El patrimoni més elevat s’ha 
gestionat mitjançant els plans individuals (13.210.567.932 euros), malgrat que aquest tipus de plans 
no són els més nombrosos; amb la gestió dels plans d’ocupació s’han gestionat 7.706.879.715 eu-
ros i a través dels plans associats, els menys nombrosos, 277.026.301 euros. 

L’any 2010 el nombre de partícips dels plans de pensions a Catalunya és de 3.032.216, xifra inferior 
en 32.124 partícips respecte de l’any 2009, que suposa una disminució de l’1%. La xifra de partícips 
disminueix per segon any consecutiu, atès que l’any 2009 es va registrar un decrement del 4,8% del 
nombre de partícips en un any. Segons la modalitat del pla, els plans individuals i els plans 
d’ocupació perden partícips (24.592 i 7.766, respectivament), mentre que els plans associats sumen 
234 partícips.  

Del total de 3.032.216 partícips existents l’any 2010, el 83% correspon a partícips de plans individu-
als, el 16,4% a partícips de plans d’ocupació i el 0,5% a partícips de plans associats.    

El volum total d’aportacions dels partícips l’any 2010 ha estat d’1.375.419.555 euros; això suposa 
una disminució del 15,7% respecte de l’any 2009. En termes relatius, els plans que han vist reduït 
en major mesura el volum d’aportacions han estat els plans d’ocupació (el 19,2%), seguits dels 
plans individuals (el 14,3%) i dels plans associats (el 3%).  

La Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions (2011) assenyala que la reducció del vo-
lum de les aportacions l’any 2010 es deu, d’una banda, a la reducció de les contribucions als plans 
de pensions de les administracions públiques i, d’altra banda, a la suspensió temporal en algunes 
empreses de les aportacions del promotor acordada amb els representants dels partícips. En rela-
ció amb els plans individuals, es posa de manifest que la reducció del volum de les aportacions ha 
vingut motivada per la disminució de la renda disponible com a conseqüència de la crisi econòmica, 
així com per la preferència de la ciutadania per instruments financers més líquids o, dins del sector 
de la previsió social, per aquells que ofereixen una garantia de conservació del capital, com són els 
plans de previsió assegurats.214

Les dades a escala estatal

 

215

Del total d’1.375.419.555 euros d’aportacions de l’exercici 2010, el 70,5% corresponen a aportaci-
ons a plans individuals (969 milions d’euros), el 28,9% a plans d’ocupació (397 milions d’euros) i el 
0,7% a plans associats (9 milions d’euros).  

 sobre les principals magnituds dels plans de previsió assegurats mos-
tren l’evolució ascendent d’aquests instruments de previsió social: el nombre de persones assegu-
rades s’ha incrementat el 36,4% l’any 2010 en termes interanuals, any en què s’assoleix la xifra de 
638.574 persones assegurades. Les primes devengades l’any 2010 ascendeixen a 2.367 milions 
d’euros, el 26,8% més respecte de l’any 2009. El volum de prestacions pagades l’any 2010 és de 
900 milions d’euros, que suposa el 7,9% més en termes interanuals. L’increment d’aquestes tres 
magnituds s’accelera l’any 2011, sobretot en el cas de les prestacions pagades: el nombre de per-
sones assegurades augmenta el 42,8%, les primes devengades augmenten el 49,6% i les prestaci-
ons pagades el 45%.     

L’increment és encara més elevat l’any 2011 (el 42,8%), amb una xifra de 911.782 persones asse-
gurades.  

                                                
214 La Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, defineix els plans de previsió assegurats 
com a contractes d’assegurança que han de complir els requisits següents: a) El contribuent ha de ser el prenedor, l’assegurat i el bene-
ficiari; b) Les contingències cobertes són únicament les previstes en la normativa de plans i fons de pensions i han de tenir com a cober-
tura principal la de jubilació; c) S’ha de fer constar de forma expressa i destacada a la pòlissa que es tracta d’un fons de previsió assegu-
rat; d) Aquest tipus d’assegurances han d’oferir obligatòriament una garantia d’interès i utilitzar tècniques actuarials. En aquest últim punt 
és on radica la diferència principal amb els plans i fons de pensions, que no ofereixen de forma general rendiments fixes, sinó que la seva 
rendibilitat depèn del comportament dels actius en els que inverteixen en els mercats financers.  
215 En el moment de tancament d’aquesta memòria només es disposa de dades de plans de previsió assegurats a nivell agregat, sense 
el desglossament per a asseguradores catalanes.  
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Pel que fa al nombre de partícips per trams d’aportacions l’any 2010, les dades mostren que la ma-
jor part de les aportacions als plans de pensions no són massa elevades: 2.627.722 partícips (el 
86,7%) han realitzat aportacions anuals inferiors als 900 euros. D’altra banda, 143.759 partícips han 
fet aportacions anuals superiors a 3.000 euros (el 4,7%) i, d’aquest grup, 64.285 partícips han rea-
litzat aportacions anuals superiors a 6.000 euros, que representa el 2,1% del total de partícips.   

Així doncs, s’observa una concentració dels partícips en els trams inferiors de la distribució. El man-
teniment d’aquesta pauta a llarg termini pot donar lloc a una capacitat baixa de complementarietat 
de les pensions públiques mitjançant la previsió social complementària.     

GRÀFIC V-60. Partícips dels plans de pensions. Catalunya, 2006-2010 

Distribució dels partícips segons la modalitat 
del pla. Catalunya, 2010 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Direcció Ge-
neral d’Assegurances i Fons de Pensions. 
 
  

Evolució del nombre de partícips. Catalunya, 
2006-2010 

 
 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Direcció Gene-
ral d’Assegurances i Fons de Pensions. 
 
 

Distribució dels partícips per trams d’aportació. Catalunya, 2010 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions. 
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Finalment, l’import de les prestacions216

                                                
216 Les prestacions consisteixen en el reconeixement d’un dret econòmic a favor de les persones beneficiàries d’un pla de pensions, com 
a resultat de l’esdeveniment d’una contingència coberta pel pla. Segons la legislació vigent, les contingències susceptibles de cobertura 
en un pla de pensions poden ser: la jubilació; la invalidesa laboral total i permanent per a la professió habitual o absoluta i permanent per 
a tot tipus de treball i la gran invalidesa; la mort del partícip o persona beneficiària; i la dependència severa o gran dependència del partí-
cip regulada a la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de depen-
dència.    

 pagades a Catalunya l’any 2010 ha estat de 801.640.177 
euros, l’11,2% menys que l’any 2009, i representa el 58,3% de les aportacions realitzades durant 
l’any 2010. Aquest percentatge és superior al registrat l’any 2009, que va ser del 55,3%. Les pres-
tacions es desglossen de la manera següent segons la seva modalitat: l’import més elevat pagat en 
prestacions ha estat en la modalitat dels plans individuals (505 milions d’euros), seguit de l’import 
pagat en la modalitat dels plans d’ocupació (286 milions d’euros); finalment, s’han pagat 10 milions 
d’euros en prestacions en la modalitat dels plans associats.   
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6. Normativa i iniciatives públiques  

6.1. Dinàmica demogràfica 

6.1.1. Àmbit de la UE 
Els reptes que planteja el canvi demogràfic són objecte de debat des de fa alguns anys a la UE. 217

El 2011, com en els anys precedents, l’envelliment i les qüestions que l’envolten constitueixen un 
dels centres d’atenció de les polítiques europees en matèria demogràfica, com es pot observar en 
la Decisió del Parlament Europeu (en endavant, PE) i del Consell,

  

218 que promou la celebració de 
l’Any europeu de l’envelliment actiu i de la solidaritat intergeneracional per al 2012, amb l’objectiu 
d’ajudar a endegar actuacions orientades a ajudar les persones de més edat a romandre al mercat 
laboral i compartir la seva experiència amb les persones més joves, així com a promoure que 
aquest col·lectiu gaudeixi d’una vida el més sana, independent i satisfactòria possible. Per això, 
s’invita els estats membres perquè desenvolupin accions específiques al llarg de l’any 2011, a fi de 
poder presentar els resultats assolits de forma tangible al llarg de l’Any europeu 2012. I la Recoma-
nació de la Comissió, d’11 de juliol,219

Igualment, els efectes de l’envelliment s’observen en dos dels dictàmens emesos pel Comitè Eco-
nòmic i Social Europeu (en endavant CESE): el Dictamen sobre els efectes de l’envelliment de la 
població en el sistema sanitari i la protecció social i el Dictamen sobre el futur del mercat de treball 
a Europa - A la recerca d’una resposta eficaç a les tendències demogràfiques.

 pretén una investigació conjunta i coordinada sobre el canvi 
demogràfic, especialment pel que fa a l’envelliment, que faciliti poder adoptar mesures futures ba-
sades en dades reals. 

220

L’evolució de les estructures familiars constitueix una altra qüestió de caire demogràfic d’interès eu-
ropeu. A més del dictamen emès pel CESE,

  

221 el PE es fa reso de les noves situacions familiars en 
la Resolució del 25 d’octubre, relativa a la situació de les mares solteres222

                                                
217 Segons les dades d’Eurostat la ciutadania europea viu més temps i amb millors condicions de salut, mentre que la fertilitat presenta 
un creixement alentit i, com a conseqüència d’aquesta dinàmica, l’estructura poblacional europea mostra un envelliment cada vegada 
més intens. Segons les projeccions d’Eurostat, la població de 65 anys i més suposà aproximadament el 17% del total el 2010 mentre que 
al 2060 passarà a concentrar el 30%, i la proporció de població de més de 80 anys augmentarà del 5% al 12% en el curs del mateix perí-
ode (Eurostat, comunicat de premsa de 8 de juny de 2011 (STAT/11/80)). 

 on s’apel·la als estats 
membres perquè analitzin els problemes que poden afectar el col·lectiu de les mares monoparen-
tals, i en virtut del principi d’igualtat d’oportunitats també el dels pares monoparentals, i prenguin les 
mesures necessàries per resoldre’ls (suport específic, cursos de formació, deduccions fiscals, ser-
veis de cura d’infants que facilitin la incorporació al món laboral, privilegis d’accés a determinats 
serveis, etc). Igualment, es demana als estats membres que identifiquin les polítiques comunes i 
s’intercanviïn les millors pràctiques. Endemés de les demandes de tipus general s’analitzen tres as-
pectes concrets: l’ocupació de les mares solteres, el risc de pobresa i exclusió social i la conciliació 
de la vida familiar i professional.   

218 La Decisió núm. 940/2011/UE del PE i del Consell, de 14 de setembre de 2011, sobre l'Any europeu de l'envelliment actiu i de la soli-
daritat intergeneracional (2012) (DOUE L 246, de 23.09.2011). La seva proposta va ser dictaminada pel CESE. Proposta de Decisió del 
PE i del Consell sobre l’Any Europeu de l’envelliment actiu (2012) (DOUE C 51, de 17.02.2011). En aquest Dictamen s’esmenten altres 
polítiques debatudes anteriorment, relacionades amb l’envelliment, que són: la solidaritat intergeneracional, les persones treballadores 
d’edat avançada, l’assistència sanitària, l’assistència a la vellesa i les cures de llarga durada, la violència contra les persones més grans, 
l’aprenentatge al llarg de la vida, les necessitats de les persones grans i les repercussions de l’envelliment demogràfic en els sistemes 
d’assistència sanitària i seguretat social.   
219 Recomanació de la Comissió, d'11 de juliol de 2011, relativa a la iniciativa de programació conjunta “Una vida més llarga i millor: pos-
sibilitats i desafiaments del canvi demogràfic”. DOUE L 183, de 13.07.2011. 
220 Dictamen exploratori del CESE (DOUE C 44, de 11.02.2011) i Dictamen exploratori del CESE (DOUE C 318, de 29.10.2011). 
221 Dictamen exploratori del CESE “El paper de la política familiar en el canvi demogràfic: compartir les millors pràctiques entre els estats 
membres” (DOUE C 218, de 23.07.2011). 
222 Resolució del PE, de 25 d’octubre de 2011, sobre la situació de les mares solteres. Text provisional, Resolució PE 25 d’octubre 2011, 
no publicada en el moment d’elaboració d’aquesta Memòria.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:246:FULL:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:051:0055:0058:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:183:FULL:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:044:0010:0016:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:318:FULL:ES:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:218:FULL:ES:PDF�
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0458+0+DOC+XML+V0//ES�


CONDICIONS DE VIDA 

175 

L’altre focus d’atenció de la UE en matèria demogràfica es concentra en les polítiques migratòries.  

Moltes d’aquestes polítiques tenen en compte l’efecte a llarg termini del canvi demogràfic sota 
l’argument que la immigració pot suposar un antídot a l’augment dels índexs d’envelliment i de de-
pendència senil223 i els seus efectes en el mercat laboral, entre d'altres. En aquest sentit el Dicta-
men del CESE sobre el tema “El paper de la immigració legal en un context de desafiament demo-
gràfic”224 destaca les conclusions del document Europa 2030,225

Endemés, l’anomenada “primavera àrab”

 en el qual s’afirma que “el desafia-
ment demogràfic de la UE només s’afrontarà mitjançant dos conjunts d’actuacions complementàri-
es: elevar els índexs de participació en el mercat laboral i aplicar una política d’immigració equili-
brada, justa i anticipatòria”, on “la mà d’obra immigrant serà part de la solució a les futures carènci-
es de mà d’obra i capacitats d’Europa, i la UE haurà de desenvolupar un plantejament anticipatori 
de la immigració”. Per tant, ja a la primera de les conclusions de l’esmentat Dictamen s’assenyala 
que “és necessari tenir un enfocament holístic per fer front als desafiaments demogràfics, actuant 
en nombrosos aspectes econòmics, socials i polítics. La immigració legal forma part de la resposta 
de la UE en front d’aquesta situació demogràfica”. Al mateix temps, es considera que cal eliminar 
obstacles i facilitar la mobilitat interna de les persones treballadores europees.  

226 i l’actual inestabilitat social i política d’alguns països han 
destacat encara més la necessitat d’una política migratòria coherent i completa a la UE. Aquest fet 
es posa de manifest en la Resolució del 5 d’abril del PE sobre “fluxos migratoris provocats per la in-
estabilitat: àmbit d’aplicació i paper de la política exterior de la UE”,227

Aquestes línies argumentals també s’observen en tres de les comunicacions de la Comissió al PE, 
al Consell, al CESE i al Comitè de les Regions: la "Comunicació sobre migració" del 4 de maig;

 on el PE manifesta que “la in-
estabilitat política, social i econòmica, la manca de seguretat, la repressió política i els règims auto-
ritaris són les principals forces motrius de la immigració” i apel·la als estats membres perquè facin el 
possible, tant a escala interna com internacional, per animar els països d'origen dels migrants a 
adoptar i aplicar les mesures i les polítiques necessàries per tal d’evitar que els seus nacionals es 
vegin obligats a emigrar. Pel que fa als avantatges de la immigració en el mercat laboral europeu 
envellit, en la Resolució es demana a la Comissió que elabori un plantejament global per a la immi-
gració que tingui en compte la necessitat de mà d’obra, així com les necessitats de cada Estat 
membre en matèria de recepció i integració d’immigrants, ja que tal com s’exposa, una política 
comuna de la UE sobre migració legal pot constituir un estímul tant per a l’economia europea com 
per a les economies dels països d’origen. En una altra línia d’actuació, s’assenyala que la UE i els 
seus estats membres han de respectar plenament els drets dels sol·licitants d'asil i abstenir-se d'a-
doptar mesures que dissuadeixin les persones refugiades de demanar protecció.   

228 la 
Comunicació “Un diàleg per a la migració, la mobilitat i la seguretat amb els països del Mediterrani 
meridional” del 24 de maig229 i la Comunicació "Enfocament global de la migració i la mobilitat" de 
18 de novembre. 230

                                                
223 Aquestes darreres taxes mostren que en el futur el nombre de persones en edat laboral serà inferior al de les ja jubilades, fet que difi-
cultarà el manteniment del model social europeu, i es considera que l’arribada de les persones immigrades pot suposar una oportunitat 
per equilibrar la balança. 

 

224 DOUE C 48, de 15.02.2011. 
225 Projecto Europa 2030: reptes i oportunitats. Informe al Consell Europeu del Grup de Reflexió sobre el futur de la UE al 2030. F. Gon-
zález (pres.) et al. 10559/1/10 REV 1. Brussel·les, 8 de juny de 2010. 
226 Aquest és el nom amb el qual alguns mitjans han batejat les revoltes i manifestacions de demanda de llibertats democràtiques, canvis 
polítics, socials i econòmics que han tingut lloc en diversos països del Mediterrani meridional (Tunísia, Egipte, Líbia, Algèria  i Marroc) o 
del món àrab (Síria, Bahrein, Sàhara Occidental, Iran, Irak  i Iemen).   
227 Resolució del PE, de 5 d’abril de 2011, sobre fluxos migratoris provocats per la inestabilitat: àmbit d’aplicació i paper de la política ex-
terior de la UE. Text provisional, Resolució PE 5 d’abril 2011 no publicada en el moment d’elaboració d’aquesta Memòria. 
228 COM (2011) 248 final. No publicada al diari oficial, però ha estat objecte de Dictamen del CESE (DOUE C 248, de 25.08.2011).  
229 COM (2011) 292 final. No publicada al diari oficial. 
230 COM (2011) 743 final. No publicada al diari oficial.  
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A més, en relació amb la necessitat de protecció internacional i d’asil de les persones migrades, 
enguany s'han aprovat dues directives. La Directiva 2011/51/UE,231 que estén l’estatut dels nacio-
nals de tercers països de llarga durada als beneficiaris de protecció internacional, la qual té fins el 
20 de maig per ser transposada a les legislacions nacionals. I la Directiva 2011/95/UE,232

Pel que fa a les persones nacionals de tercers països, probablement la norma més rellevant és la 
Directiva 2011/98/UE, que cerca reduir els tràmits administratius i simplificar el procediment 
d’admissió per a les persones immigrants que volen viure i treballar en un Estat membre i per als 
seus ocupadors (procediment únic de sol·licitud d'un permís únic). 

 que té per 
objecte “l’establiment de normes relatives als requisits per al reconeixement de nacionals de tercers 
països o apàtrides com beneficiaris de protecció internacional, a un estatut uniforme per als/les re-
fugiats o per a les persones amb dret de protecció subsidiària i al contingut de la protecció concedi-
da”. En aquest cas el termini per a la transposició s’exhaureix el 21 de desembre de 2013, moment 
a partir del qual restarà derogada la Directiva 2004/83/CE.   

233 La norma s’adreça a les per-
sones nacionals de tercers països que sol·licitin la residència en un Estat membre amb la finalitat de 
treballar o que ja hagin estat admesos amb l’objectiu de treballar o no.234

En un altra línia d’actuacions, el 21 de juliol la Comissió ha adoptat l’Agenda Europea per a la inte-
gració dels nacionals de tercers països, destinada a fer més visibles els avantatges econòmics, so-
cials i culturals que la immigració aporta a Europa i que remarca la necessitat que les persones im-
migrants participin plenament en tots els aspectes de la vida col·lectiva. A més, destaca el paper fo-
namental que desenvolupen les autoritats locals. I sota aquesta darrera idea es desenvolupa el Dic-
tamen del CESE intitulat “Cooperació entre les organitzacions de la societat civil i els ens locals i 
regionals en la integració dels immigrants” (Dictamen addicional).

 Una vegada obtingut el 
permís, mitjançant un procediment únic, les persones treballadores gaudiran de drets equiparables 
als ciutadans de la UE, com el temps de treball, el salari, la salut i la seguretat en el treball, 
l’educació i la formació professional o el dret a la lliure afiliació i associació, entre d’altres. La norma 
ha entrat en vigor el 24 de desembre i disposa de dos anys per ser incorporada en la legislació na-
cional dels estats membres (amb les excepcions del Regne Unit, Irlanda i Dinamarca).  

235

D’altra banda, les previsions pronostiquen que en els propers anys creixerà la mobilitat dels ciuta-
dans europeus, gràcies, entre d’altres, al foment de la lliure circulació dels treballadors a la UE per 
part de les institucions europees. El Reglament 492/2011 del PE i del Consell,

  

236

                                                
231 Directiva 2011/51/UE del PE i del Consell, d’11 de maig de 2011, per la qual es modifica la Directiva 2003/109/CE del Consell amb la 
finalitat d’estendre el seu àmbit d’aplicació als beneficiaris/àries del protecció internacional. 

 aprovat a l’abril, 
parteix de la premissa que la lliure circulació constitueix un dret fonamental per als treballadors/ores 
i les seves famílies, dret que s'ha de reconèixer  indistintament als treballadors/ores permanents, de 
temporada, fronterers o que exerceixin les seves activitats amb ocasió d'una prestació de serveis. 
Amb aquesta intenció s'estableix que totes les persones nacionals d'un Estat membre tindran dret a 
accedir a una activitat per compte d'altri i a exercir-la en el territori d'un altre Estat membre d'acord 
amb les disposicions legals que regulen l'ocupació dels/de les treballadors nacionals d'aquest país 
de destinació. Es persegueix evitar qualsevol discriminació possible per raó de nacionalitat pel que 
fa a l'ocupació. A més, l'article 2 regula que totes les disposicions que limitin o subordinin l'accés a 
l'ocupació o a les mateixes condicions que els empresaris autòctons per als estrangers no seran 
d'aplicació en el cas de nacionals d'un dels estats membres.   

DOUE L132, de 19.05.2011. 
232 Directiva 2011/95/UE del PE i del Consell, de 13 de desembre de 2011, per la qual s’estableixen les normes relatives als requisits per 
al reconeixement de nacionals de tercers països o apàtrides com a beneficiaris de protecció internacional, a un estatut uniforme per als 
refugiats o per a les persones amb dret a protecció subsidiària i al contingut de la protecció concedida. DOUE L 337, de 20.12.2011.  
233 Directiva 2011/98/UE del PE i del Consell, de 13 de desembre de 2011, per la qual s'estableix un procediment únic de sol·licitud d'un 
permís que autoritza els nacionals de tercers països a residir i treballar en el territori d’un Estat membre i per la qual s’estableix un con-
junt comú de drets per als treballadors de tercers països que resideixen legalment en un Estat membre DOUE L 343, de 23.12.2011. 
234 En l'aplicació de la Directiva s'exclouen els membres de la família de ciutadans/anes de la UE, les persones desplaçades, el personal 
traslladat dins d’una mateixa empresa (multinacionals) i les persones autoritzades a residir en un Estat membre en virtut de protecció 
temporal (refugiats/des). També resten excloses aquelles persones que disposin de residències de llarga durada, que hagin sol·licitat 
l’admissió al territori per treballar per compte propi o les persones treballadores dels vaixells comunitaris.  
235 DOUE C 318, de 29.10.2011. 
236Reglament 492/2011 del PE i del Consell, relatiu a la lliure circulació dels treballadors dins de la UE. DOUE L 141, de 27.05.2011. 
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I, a finals d’any, el PE ha adoptat una Resolució237 on s’apel·la als estats membres a posar fi a les 
mesures transitòries que limiten l’entrada de treballadors i treballadores procedents de Romania i 
Bulgària als altres països europeus, encara que es reconeix el dret de perllongar les mesures 
transitòries fins a finals del 2013, si es considera que aquesta entrada pot provocar distorsions en el 
mercat de treball del país de destí. Tot i això, la Decisió de la Comissió d’11 d’agost de 2011238

Finalment, en l’àmbit legislatiu europeu, cal destacar l’aprovació de la Directiva 2011/36/UE del PE i 
del Consell, de 5 abril de 2011, sobre la prevenció i lluita contra el tràfic d’éssers humans i a la pro-
tecció de les víctimes, i per la qual se substitueix la Decisió marc 2002/629/JAI del Consell.

 au-
toritza Espanya a una suspensió temporal fins al 31 de desembre de 2012 de l’aplicació dels arti-
cles 1 i 6 del Reglament (UE) nº 492/2011 del PE i del Consell, relatiu a la lliure circulació dels tre-
balladors/ores a la UE pel que fa a les persones nacionals de Romania.   

239

6.1.2. Àmbit estatal 

 
L’objecte de la Directiva és establir les normes mínimes relatives a la definició de les infraccions 
penals i de les sancions en l’àmbit del tràfic d’éssers humans, així com introduir disposicions comu-
nes per millorar la prevenció d’aquest delicte i la protecció de les víctimes, tenint en compte la per-
spectiva de gènere. La Directiva ha entrat en vigor el 15 d’abril i els estats membres disposen fins el 
6 d’abril de 2013 per incorporar-la en les seves legislacions. 

La normativa d’àmbit estatal es concentra en temes de caràcter migratori. 

Sens dubte la novetat en matèria migratòria més rellevant del 2011 està constituïda per l’aprovació 
del Reial decret 557/2011, de 20 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei orgànica 4/2000, 
d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, després 
de la reforma mitjançant la Llei orgànica 2/2009, que ha entrat en vigor el 30 de juny.240 Les direc-
trius del nou Reglament es basen en els eixos desenvolupats en la Llei 2/2009,241

En un breu resum de les novetats més rellevants, cal destacar que la reforma vol incrementar els 
nivells de seguretat jurídica en els procediments d’estrangeria i fer-los més àgils amb l’impuls de les 
noves tecnologies. Amb aquest objectiu, regula de forma més exhaustiva els requisits, els procedi-
ments i la forma d’acreditar les diferents autoritzacions amb la intenció d’evitar dubtes, duplicitats en 
els processos  i possibles divergències interpretatives de la norma. 

 entre els quals es 
troben la coordinació amb les polítiques definides per la UE, l’ordenació dels fluxos migratoris labo-
rals d’acord amb les necessitats de la situació nacional d’ocupació, la integració de les persones 
immigrades mitjançant polítiques transversals dirigides a tota la ciutadania, la lluita contra la immi-
gració irregular i les relacions amb tercers països en matèria d’immigració.     

242

                                                
237 

 A més, es desenvolupen una 
sèrie de disposicions que pretenen afavorir específicament la integració de les persones immigra-

Text provisional de la Resolució 15 de desembre 2011, resolució no publicada en el moment d’elaboració d’aquesta Memòria. Cal te-
nir en compte que a finals del 2011 finalitzava la segona fase de transició per a Romania i Bulgària. A partir d’aquest moment només els 
països que al·leguin que tenen seriosos problemes en els seus mercats laborals poden mantenir restriccions en l’accés dels treballa-
dors/res búlgars i romanesos. Tal és el cas d’Alemanya, Àustria, Bèlgica, França, Itàlia, Luxemburg, Malta, Països Baixos, Regne Unit i 
Espanya. Tot i així, en la resolució se sol·licita a la Comissió que defineixi clarament el terme "greus pertorbacions dels mercats laborals 
o la seva amenaça" i apel·la als estats membres perquè ofereixin una justificació socioeconòmica clara i transparent del perquè del man-
teniment de les restriccions.  
238 DOUE L 207, de 12.08.2011. 
239 DOUE L 101, de 15.04.2011. 
240 BOE núm. 103, de 30.04.2011. L’anomenat Reglament 2011 es composa d’un total de 266 articles (100 més que el del 2004), distri-
buïts en 15 i 25 disposicions addicionals (6 més que l’anterior). La regulació de la residència temporal, la residència temporal per cir-
cumstàncies excepcionals i la residència de llarga durada constitueixen la part més extensa de l’articulat. 
241 Llei orgànica 2/2009, d’11 de desembre, de reforma de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a 
Espanya i la seva  integració social (BOE núm. 299, de 12.12.2009), que introdueix l’article 2 bis a la LO 4/2000 d’estrangeria que defi-
neix els principis que han de regir la política migratòria a Espanya.  
242 Una de les duplicitats que cal resoldre es trobava en les comprovacions de les autoritzacions i dels visats. A partir d’ara, per exemple 
pel que fa al reagrupament familiar, les oficines consulars comprovaran els requisits relatius al reagrupat, la seva identitat i els seus vin-
cles familiars, i les oficines d’estrangeria els del reagrupant, els seus mitjans econòmics i la disponibilitat d’habitatge adient. També és re-
llevant el fet que es determinen de forma objectiva, com un percentatge de l’IPREM, els mitjans econòmics que són necessaris per al re-
agrupament de familiars o per poder sol·licitar una autorització per compte d’altri, si bé preveu algunes excepcions. 
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des, com ara l’informe d’esforç d’integració, introduït en la darrera reforma legal, que no té naturale-
sa de requisit de renovació sinó que pretén compensar les dificultats per a l’acreditació d’alguns re-
quisits per a la renovació. 

Igualment es regula de forma explícita el procediment en el cas de traspàs de competències execu-
tives en matèria d’autorització inicial de treball a les comunitats autònomes (com és el cas de Cata-
lunya), en els supòsits de residència temporal i treball per compte aliè, per a la investigació, per a 
professionals altament qualificats titulars d’una targeta blava-UE i per al treball per compte propi.  

Entre les novetats pel que fa a l’ordenació dels fluxos migratoris laborals destaca l’ampliació de la 
regulació relativa al Catàleg d’ocupacions de difícil cobertura i la prescripció d’un contingut mínim 
dels certificats dels serveis públics d’ocupació sobre la insuficiència de demandants d’ocupació. En 
el cas de les autoritzacions de treball per compte d’altri el canvi més important s’estableix en la pre-
sentació del contracte de treball, per part del futur ocupador, com la via d’inici del procediment 
(abans era l'oferta de treball) i s’incorpora el supòsit d’un possible substitució de l’ocupador com a 
conseqüència de la seva mort o per desaparició de l’empresa o per impossibilitat d’inici de l’activitat 
autoritzada. En les autoritzacions de treball per compte propi s’estableixen dues novetats impor-
tants: s’amplia l’àmbit geogràfic de les autoritzacions a escala autonòmica (abans provincial) i es 
possibilita la compatibilitat de diverses autoritzacions sobre una mateixa activitat. A més, a les per-
sones reagrupades més grans de 16 anys se les dota d’una autorització de residència i treball, per 
a treballs “per compte propi o d’altri en qualsevol part del territori espanyol, ocupació o sector 
d’activitat”, i “sense que s’hagi de realitzar cap altre tràmit administratiu”. I pel que fa a la regulació 
de les autoritzacions per circumstàncies excepcionals es manté inalterada la configuració de 
l’arrelament, però s’aplica una reducció del període de la relació laboral que cal acreditar en 
l’anomenat arrelament laboral. A més, en aquesta qüestió s’introdueix la figura de l’arrelament fami-
liar per a persones progenitores de menors espanyols/oles. 

Per tal d’adaptar-se al nou cicle migratori, el Reglament també fomenta la mobilitat i el retorn volun-
tari de les persones immigrants, alhora que pretén atraure persones altament qualificades i investi-
gadors/ores. Així, per a les persones que s’acullin al programa del retorn voluntari (que permet la 
capitalització de les prestacions per desocupació i el seu pagament fraccionat vinculat al retorn al 
país d’origen i al compromís de no retorn en tres anys), s’estableix que els períodes de residència 
prèvia siguin computats a efectes d’accés a una residència de llarga durada en un futur, fet que 
abans suposadament desincentivaba el retorn. I pel que fa a la residència de temporal i treball per a 
la investigació, el Reglament redueix el temps per a l’obtenció del permís per a investigadors/ores 
procedents de tercers països de 90 a 45 dies, per tal de facilitar la contractació i l’atracció de talent 
internacional millorant la mobilitat dels investigadors/ores.  

D’altra banda, es desenvolupa una regulació per a les víctimes de violència de gènere, en la qual la 
seva condició de víctima s’anteposa a la de persona estrangera en situació irregular, en tant que 
preveu la no incoació de l’expedient sancionador. Alhora que es desenvolupa una regulació en rela-
ció als menors d’edat i una línia de mesures per als menors no acompanyats que preveu l’adopció 
d’un protocol que coordini les actuacions de les diferents administracions públiques.  

Una altra norma d’especial importància aprovada el mes de juliol és la Llei orgànica 10/2011, de 27 
de juliol, de modificació dels articles 31 bis i 59 bis de la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre 
drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.243

                                                
243 

 Els articles de la Llei 
d’estrangeria modificats fan referència a la residència temporal i al treball de les dones estrangeres 
víctimes de la violència de gènere i a les víctimes del tràfic d’éssers humans, respectivament. El 
nou text possibilita que l’autorització de residència i treball per circumstàncies excepcionals que es 
pot sol·licitar en els casos de denúncia del maltractador es faci extensiva als fills/es de la víctima de 
violència de gènere. Amb les modificacions relatives al tràfic d’éssers humans la Llei pretén facilitar 
que les víctimes cooperin amb les autoritats en la investigació i la incriminació d’aquells que come-

BOE núm. 180, de 28.07.2011. 
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ten aquest tipus de delictes, ampliant als fills/es de la víctima i “amb caràcter extraordinari” a aque-
lles persones que mantinguin vincles familiars o de qualsevulla altra naturalesa amb la víctima, el 
dret a sol·licitar a l’Administració pública competent mesures que garanteixin la seva seguretat.  En 
ambdós casos s’assenyala que no s’incoarà un expedient sancionador per infracció de l’article 
53.1a). 

A finals d’any s’ha aprovat el Reial decret 1710/2011, de 18 de novembre,244 que modifica el Reial 
decret vigent sobre entrada, lliure circulació i residència a Espanya de ciutadans dels estats mem-
bres de la UE i d’altres estats part de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu. Les diverses modifi-
cacions s’adrecen a reforçar el seu contingut d’acord amb la Directiva 2004/38/CE i la STS d’1 de 
juny del 2010. Els canvis245

També circumscrit a l’entrada, lliure circulació i residència a Espanya de ciutadans d’estats mem-
bres de la UE, però adreçat estrictament a les persones nacionals de Romania, i en atenció a la si-
tuació del mercat laboral espanyol, el mes de juliol d’enguany el Consell de Ministres ha acordat es-
tablir la reactivació del període transitori de regulació de l’accés de les persones treballadores de 
l’esmentat país a Espanya i, per tant, fixa limitacions en l’accés al treball per compte d’altri per 
aquests treballadors/ores. Per tant, a partir del 22 de juliol i fins a finals del 2012 el ciutadans roma-
nesos que vulguin treballar a Espanya han de sol·licitar una autorització de treball. 

 afecten matèries tant variades com el termini per a l’expedició de la tar-
geta de residència de familiar no ciutadà o la conservació del dret de residència en cas de nul·litat 
del vincle matrimonial, divorci, entre d’altres. Alhora s’afegeix una regulació nova sobre les compro-
vacions que poden realitzar les autoritats competents de determinats requisits. 

246

6.1.3. Àmbit autonòmic 

  

Altra de les actuacions del Consell de Ministres ha estat l’aprovació, el 23 de setembre, del Pla es-
tratègic de ciutadania i integració 2011-2014, que té com a principal objectiu enfortir la cohesió so-
cial, en un nou context migratori caracteritzat per la reducció dels fluxos d’entrada de persones im-
migrants. En el Pla es recullen mesures per donar resposta als reptes d’un futur immediat com són 
la gestió de la diversitat, l’enfortiment del capital humà i la igualtat d’oportunitats per garantir la co-
hesió social. En aquesta línia conté mesures que es dirigeixen a tots el ciutadans, tant per a les 
persones autòctones com per a les immigrades.   

En l’àmbit autonòmic destaca l’aprovació de la Llei 10/2011, de 29 de desembre, i de la Llei 
11/2011, de 29 de desembre,247 els textos de les quals formen part de l’Avantprojecte de llei de sim-
plificació, agilitat i reestructuració administrativa i de promoció de l’activitat econòmica que ha estat 
objecte del Dictamen 4/2011 del CTESC. En la Llei 10/2011 es modifica la Llei 14/2010, de 27 de 
maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, en tant que reordena el règim san-
cionador; s’inclou la tipificació de determinades conductes com a infraccions, alhora que 
s’estableixen els procediments de valoració de persones o famílies sol·licitants d'acolliment familiar 
o d'adopció.248

                                                
244 El Reial decret 1710/2011, de 18 de novembre, pel qual es modifica el Reial decret 240/2007, de 16 de febrer, sobre entrada, lliure 
circulació i residència a España de ciutadans dels estats membres de la UE i d’altres estats part de l’Acord sobre l’espai econòmic euro-
peu (

  La Llei 11/2011 modifica la Llei 13/1997, de 19 de novembre, de creació de l’Institut 
Català de l’Acolliment i Adopció per donar-li una nova configuració i noves competències. Endemés 
es canvia la seva denominació per la d’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció i, com a tal, 
s’incorporen les funcions relatives a l’acolliment en família aliena i a l’acolliment preadoptiu. Igual-

BOE núm. 285, de 26.11.2011). 
245 Concretament, modifica determinats articles (8.4, 9.4, 15.2 i 18.2) del Reial decret 240/2007, de 16 de febrer, i n’afegeix nous apartats 
en dos dels seus articles (9 i 14). 
246 El text de l’Acord està recollit a l’Ordre PRE/2072/2011, de 22 de juliol (BOE núm. 176, de 23.07.2011). Sobre aquest tema vegeu 
també la Decisió de la Comissió d’11 d’agost de 2011 esmentada al subapartat anterior.  
247 Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millora de la regulació normativa (DOGC núm. 6035, de 30.12.2011) i Llei 11/2011, 
de reestructuració del sector públic per agilitzar l’activitat administrativa (DOGC núm. 6035, de 30.12.2011). 
248 Concretament són: les relatives a l’incompliment per part dels progenitors, tutors o guardadors de l’obligació de comparèixer en la seu 
administrativa on se’ls convoqui durant la tramitació d’un expedient de desemparament; les que fan referència a l’incompliment del deure 
de comunicació quan es té coneixement de la situació de desemparament en la que es troba un infant o adolescent; i les relatives a 
l’obstaculització de mesures de protecció. 
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ment, la Llei 10/2011 modifica la DT1ª de la Llei 10/2010, de 7 de maig, d’acollida de les persones 
immigrades i de les retornades a Catalunya per tal d’establir un termini de tres anys per a 
l’aprovació dels estatuts de l’Agència de Migracions de Catalunya.  

D’altra banda, l’aprovació i l’entrada en vigor a partir del 30 de juny del 2011 del Reial Decret 
557/2011, de 20 d’abril, comentat en el subapartat anterior, dota a la Generalitat de noves compe-
tències en matèria d’estrangeria, tant pel que fa a l’ampliació de nous supòsits d’autoritzacions ini-
cials de treball com pel que fa a l’elaboració de determinats informes.  

L’ampliació dels nous supòsits d’autoritzacions inicials de treball de persones estrangeres les quals 
desenvolupin la seva relació inicial a Catalunya està recollida a la Resolució GRI/2066/2011, de 23 
d’agost, per la qual es publica l’Acord de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat, de 19 de juliol de 
2011.249

I a partir de l’entrada en vigor del Reglament, la Generalitat pot acreditar, mitjançant un informe, el 
grau d’integració d’una persona immigrada per accedir a l’arrelament social, l’adequació de 
l’habitatge per sol·licitar el reagrupament familiar, l’esforç d’integració per renovar la residència tem-
poral i l’adequació de l’habitatge per renovació de residència en virtut del reagrupament familiar 
quan s’ha produït un canvi del domicili habitual respecte al que es va acreditar per obtenir el rea-
grupament de la seva família.

 En l’Acord es consideren competència de la Generalitat de Catalunya les autoritzacions ini-
cials de treball sol·licitades per estrangers que es trobin a Catalunya i disposin de la corresponent 
autorització d’estada per estudis, investigació o formació, pràctiques no laborals o serveis de volun-
tariat i per a les modificacions d’estada d’aquests supòsits; les autoritzacions inicials de treball per a 
investigadors/ores i la mobilitat d’aquests i les autoritzacions inicials de treball per a professionals 
altament qualificats i titulars d’una targeta blava-UE i la mobilitat d’aquests. En el cas que, en 
aquests dos darrers supòsits, les persones interessades també sol·licitin simultàniament una auto-
rització de residència per reagrupament familiar, de competència estatal, la Generalitat la registrarà 
i donarà trasllat a l’òrgan competent de l’Administració general de l’Estat. 

250

Finalment, destaca la Resolució de 2 de desembre de 2011, de la Secretaria Tècnica, per la qual  
es publica l’Acord de pròrroga per a l’any 2011 del Conveni de col·laboració amb la Generalitat de 
Catalunya per al desenvolupament d’actuacions d’acollida i integració de persones immigrants, així 
com el reforç educatiu.

 

251

6.2. Salut 

 El cost total de les actuacions objecte de l’Acord és de 52.115.321€, dels 
quals 37.102.358€ són a càrrec de la Generalitat de Catalunya i 15.012.963€, a càrrec del Ministeri 
de Treball i Immigració. Les actuacions que cal realitzar estan recollides al Pla d’acció 2011, acor-
dat per la Secretaria d’Estat d’Immigració i Emigració i la comunitat autònoma.  

6.2.1. Àmbit de la Unió Europea 
Durant l’any 2011, la normativa en matèria de salut segueix donant rellevància a la prevenció de les 
malalties i a l’impuls de mesures que garanteixin la reducció de desigualtats en aquest àmbit. Tam-
bé emfasitza la necessitat d’assolir els reptes de futur mitjançant la innovació, basada fonamental-

                                                
249 DOGC núm. 5955, de 02.09.2011 i BOE núm. 211, de 02.09.2011. En aquesta matèria cal tenir en compte que el Tribunal Suprem ha 
confirmat les competències autonòmiques en matèria d'autoritzacions inicials de treball, en tant que ha desestimat els recursos interpo-
sats per les comunitats autònomes de Madrid i Múrcia contra el Reial Decret 1162/2009 de 10 de juliol, que atribueix a les comunitats au-
tònomes la competència d'atorgar autoritzacions inicials de treball. La decisió avala que les comunitats autònomes puguin atorgar permi-
sos de treball a persones estrangeres residents al seu territori (STS 6317/2011 al recurs interposat per la Ctat. de Madrid i STS 
5398/2011 al recurs interposat per la Ctat. de Múrcia).  
250 Als informes d'adequació de l'habitatge i d’arrelament social se’ls hi reconeix jurídicament el caràcter "preceptiu i determinant" per a la 
concessió de les autoritzacions, mentre que l’informe sobre l’esforç d’integració és facultatiu. Per a més informació vegeu la Instrucció 
DGI/SGRJ/8/2011 sobre l'esforç d’integració, la Instrucció DGI/SGRJ/4/2011 en matèria d’acreditació de la disposició d’habitatge adient 
en procediments sobre residència per reagrupament familiar i la Instrucció DGI/SGRJ/3/2011, en matèria d’informe sobre arrelament. 
251 BOE núm. 306, de 21.12.2011.  
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ment en un plantejament global, és a dir, que tingui en compte el conjunt del procés d’atenció sani-
tària i totes les necessitats relacionades amb els pacients i el personal sanitari. 

Seguint aquesta tendència, enguany podem destacar algunes conclusions del Consell Europeu, 
que es pronuncia sobre diferents aspectes. 

A les Conclusions sobre la inversió en el personal sanitari del demà,252

El Consell també extreu conclusions sobre els plantejaments innovadors per a les malalties cròni-
ques en els sistemes de salut pública i d’atenció sanitària,

 el Consell fa una diagnosi de 
la situació actual, marcada pel nombre cada vegada més elevat de malalties greus i cròniques, 
l’envelliment de la població i del personal sanitari, les necessitats canviants dels/les pacients i dels 
sistemes sanitaris, la mobilitat cada vegada més elevada dels/les pacients i dels professionals de 
l’atenció sanitària, el progrés científic i l’aparició de noves tecnologies. Atès aquest context, el Con-
sell Europeu insta els estats membres a enfortir la col·laboració i l’intercanvi de bones pràctiques 
per tal de donar suport a les mesures relatives al personal sanitari del futur; a atorgar major consi-
deració a les possibilitats de desenvolupament professional del personal sanitari, les quals els apor-
tin elements de motivació i, al mateix temps, garanteixin la qualitat i la seguretat de l’atenció presta-
da i, finalment, a estimular la formació i l’educació del personal sanitari. D’altra banda, el Consell 
insta la Comissió i els estats membres a elaborar un pla d’acció que ofereixi possibilitats de donar 
suport a les mesures relatives al personal sanitari. 

253

Cal destacar les conclusions del Consell sobre el Pacte europeu per a la salut i el benestar men-
tal,

 cada vegada més freqüents, i convida 
els estats membres a impulsar polítiques de promoció sanitària, prevenció, tractaments i cura 
d’aquestes malalties centrades en el/la pacient, així com mesures d’investigació sobre aquestes. 

254

D’altra banda, el Consell emet conclusions sobre la immunització infantil,

 les quals incideixen també en el foment de la prevenció del trastorn mental i insten els estats 
membres a donar prioritat a aquests aspectes en les seves polítiques de salut, així com a fomentar 
els models de tractament i atenció basats en la comunitat i socialment incloents. 

255

En relació amb el tema de la innovació, el Consell Europeu emet conclusions sobre el sector dels 
productes sanitaris

 a les quals subratlla la 
necessitat que els estats membres elaborin un inventari dels obstacles i les dificultats que afecten 
l’accés als serveis de vacunació i, segons els resultats obtinguts, elaborin conseqüentment les es-
tratègies nacionals o subnacionals. També recomana que es reforci la vigilància de les malalties 
que es poden prevenir mitjançant la vacunació i que s’estudiï la possibilitat d’elaborar la metodolo-
gia necessària per a la utilització d’indicadors comuns de vacunació, amb l’objecte de donar suport 
a la recollida de dades a tota la UE amb col·laboració amb l’OMS.  

256 i sobre els sistemes sanitaris moderns, reactius i sostenibles.257

                                                
252 

 Pel que fa a la 
innovació en els productes sanitaris, el Consell destaca que pot contribuir al diagnòstic, la preven-
ció, el tractament i la rehabilitació i a pal·liar la manca de professionals, així com a resoldre la sos-
tenibilitat dels sistemes d’atenció sanitària. En aquest sentit, la Comissió insta els estats membres a 
promoure mesures que aprofitin les solucions innovadores que siguin útils i millorin la informació i 
formació dels/les professionals de l’atenció sanitària i dels/les pacients i les seves famílies. Quant 
als sistemes sanitaris moderns, reactius i sostenibles, la Comissió recomana als estats membres 
que estudiïn plantejaments i models d’atenció sanitària innovadors que donin resposta als reptes i 
desenvolupin estratègies futures a llarg termini per al sector sanitari, amb la finalitat de passar d’uns 
sistemes centrats en els hospitals a uns sistemes d’atenció integrada que fomentin un accés equita-
tiu a serveis sanitaris d’alta qualitat. 

DOUE C 74, de 08.03.2011. 
253 DOUE C 74, de 08.03.2011. 
254 DOUE C 202, de 08.07.2011. 
255 DOUE C 202, de 08.07.2011. 
256 DOUE C 202, de 08.07.2011. 
257 DOUE C 202, de 08.07.2011. 
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Pel que fa a l’equitat, el Consell emet les conclusions sobre el tema recollit al títol: ”Subsanar les 
desigualtats sanitàries en el si de la UE mitjançant una acció concertada per a promoure hàbits sa-
ludables de vida”,258

Per últim, i seguint amb la tendència preventiva, el Consell emet conclusions sobre la detecció pre-
coç i el tractament dels trastorns de comunicació infantils

 tot entenent les desigualtats com les diferències observades en la població en 
termes de mortalitat prematura, morbiditat i discapacitat als estats membres, així com entre regions 
de la UE. En aquest sentit, el Consell demana els estats membres que intensifiquin les accions que 
fomenten hàbits de vida saludables (control del tabaquisme, alimentació, consum d’alcohol, activitat 
física regular) i abordin els factors socials determinants de la manca d’igualtat. També els sol·licita 
que efectuïn una assignació òptima dels recursos disponibles, fent especial incidència a la promoció 
de la salut i les activitats de prevenció.  

259 i sobre la prevenció, el diagnòstic pre-
coç i el tractament de les malalties cròniques respiratòries dels nens.260

En l’àmbit europeu cal destacar també l’aprovació de la Directiva 2011/24/UE del Parlament Euro-
peu i del Consell relativa a l’aplicació dels drets dels pacients en l’assistència sanitària transfronte-
rera,

 Pel que fa als trastorns de 
comunicació, el Consell recomana als estats membres l’estudi de plantejaments multidisciplinaris, 
que donin prioritat a la detecció precoç mitjançant l’examen i el seguiment dels trastorns de 
l’audició, la visió i la parla. En relació amb les malalties cròniques respiratòries, el Consell insta els 
estats membres perquè duguin a terme algunes mesures, com la millora de la sensibilització de la 
població vers aquestes malalties, els programes de prevenció del tabaquisme i la deshabituació per 
a les dones embarassades i la millora de coneixements i informació pel que fa als efectes de la con-
taminació atmosfèrica i altres factors ambientals que tenen una repercussió directa sobre les malal-
ties respiratòries. 

261

Com a iniciatives públiques podem destacar la Declaració del Parlament Europeu sobre la lluita 
contra el càncer de mama a la UE,

 la qual té per objecte garantir la seguretat jurídica que requereix l’assistència sanitària trans-
fronterera (tant les despeses generades per l’assistència sanitària en un altre Estat membre, com 
les despeses de la recepta i la dispensació i provisió de medicaments i productes sanitaris). També 
pretén promoure la cooperació entre els estats membres, tot respectant les competències nacionals 
en matèria d’organització i prestació d’assistència sanitària, i aclarir la coordinació dels sistemes de 
Seguretat Social. Segons la Directiva i, com a norma general, serà el país d’afiliació, és a dir, aquell 
en el qual resideix el/la pacient, el que sufragui les despeses que haurien estat abonades en el seu 
territori pel mateix tractament i, en cas que existeixi una diferència de preu, aquesta anirà a càrrec 
del/la pacient. No obstant això, les autoritats podran exigir una autorització prèvia en alguns casos, 
com quan els/les pacients hagin d’ingressar a l’hospital almenys una nit o en el cas de tractaments 
especialitzats. En el cas que l’autorització fos rebutjada, s’haurien de justificar les causes. D’altra 
banda, la Directiva estableix que els/les pacients podran sol·licitar un tractament en un altre país de 
la UE, per la qual cosa disposaran d’una sèrie de punts nacionals de contacte. La Directiva proposa 
també enfortir la cooperació entre els estats membres, dins del marc de la xarxa de la sanitat elec-
trònica. 

262

Enguany la Comissió també adopta propostes per tal que es disposi de normes més clares per a la 
informació sobre els medicaments de venda amb recepta. Així, estableix que només es permeti di-

 a la qual el Parlament parteix de les premisses que el càncer 
de mama constitueix la principal causa de mort entre les dones d’entre 35 i 59 anys i que la detec-
ció precoç mitjançant mamografia por evitar el nombre de morts fins al 35% a les dones d’entre 50 i 
69 anys. En aquest sentit, el Parlament insta els estats membres que introdueixin a nivell nacional 
la detecció mitjançant mamografia i que organitzin unitats multidisciplinàries de càncer de mama per 
al 2016, entre d’altres mesures. 

                                                
258 DOUE C 359, de 09.12.2011. 
259 DOUE C 361, de 10.12.2011. 
260 DOUE C 361, de 10.12.2011. 
261 DOUE L 88, de 04.04.2011. 
262 DOUE C 81, de 15.03.2011. 
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vulgar determinades informacions sobre els medicaments, per exemple, allò que figura a l’etiqueta i 
el prospecte, el preu, la informació sobre assajos clínics o les instruccions d’utilització. D’altra ban-
da, estableix que només s’autoritzi la informació sobre aquests medicaments a través de canals de 
comunicació restringits i que aquesta informació ha de ser clara i estar verificada per les autoritats 
competents abans de difondre’s. 

La Comissió Europea emprèn una iniciativa per oferir una informació més clara als consumi-
dors/ores d’aliments. La seva proposta pretén eliminar el concepte de menjar dietètic, atès que té 
diferents significats en els estats membres i considera que pot crear confusió. Així mateix, conside-
ra que s’ha de clarificar la normativa referent al menjar especial per a grups de població vulnera-
bles, com ara, els aliments sense lactosa.  

Per últim, s’aprova el Pla d’acció contra la resistència bacteriana, en el si de la Comissió, atès que 
aquesta constitueix un problema sanitari emergent, tal com ratifiquen les dades publicades pel Cen-
tre Europeu per a la Prevenció i Control de les Malalties. El Pla proposa algunes mesures prioritàri-
es, entre les quals destaquen: assegurar-se que els antimicrobians s’utilitzen adequadament en 
medicina i veterinària; prevenir les infeccions microbianes i la seva propagació i invertir en investi-
gació i innovació per tal de dissenyar nous antimicrobians eficaços o bé tractaments alternatius. 

6.2.2. Àmbit estatal 
Durant l’any 2011 s’han aprovat tres reials decrets, un Reial decret llei i dues lleis destacades en 
l’àmbit de la salut. A nivell general aquestes normes pretenen dotar el sistema sanitari de moderni-
tat i agilitat i també preveuen mesures d’ajustament, d’acord amb el context econòmic actual, el 
qual fa necessàries mesures de racionalitat de la despesa. 

S’aprova el Reial decret 1718/2010, de 17 de desembre, sobre la recepta mèdica i ordres de dis-
pensació,263

Atès que la Llei 39/2010, de pressupostos generals de l’Estat per al 2011, modifica diversos precep-
tes del Text refós de la Llei de Seguretat Social i incorpora a l’ordenament jurídic una prestació 
econòmica destinada als progenitors/ores, adoptants o acollidors/ores que redueixin la seva jornada 
de treball per a la cura de menors afectats per càncer o altre a malalties greus, s’aprova el Reial 

 que desenvolupa la Llei 29/2006, de garanties i ús racional dels medicaments i produc-
tes sanitaris. Entre les principals novetats del Reial decret destaca la regulació d’un model únic de 
recepta amb requisits comuns per als medicaments que la precisin, independentment que estiguin o 
no finançats pel sistema nacional de salut i que es prescriguin a la sanitat pública o a la privada. En 
aquesta regulació s’estableix el format en què s’editaran les receptes oficials del sistema sanitari, 
així com les dades principals que hauran d’incloure. D’altra banda, les receptes podran contenir al-
tres dades addicionals específiques, com ara la data prevista de dispensació i el nombre de dispen-
sacions successives en el cas de pacients crònics/ques. Atès que l’harmonització de la recepta 
constitueix un element de qualitat i seguretat pel/per la pacient, la norma aprovada reforça la infor-
mació que aquest/a pacient ha de rebre i, en aquest sentit, incorpora a la recepta un document 
d’informació, d’entrega obligada, en el qual el/la professional que prescrigui el medicament anotarà 
les instruccions addicionals sobre el tractament i les advertències al farmacèutic/a perquè aquest 
realitzi la dispensació amb les màximes garanties de seguretat i eficàcia. El Reial decret també am-
plia la capacitat de prescriure medicaments als podòlegs/es. Una altra novetat important del text és 
la regulació del model de recepta electrònica, el qual s’està implantant progressivament en el siste-
ma nacional de salut. La norma recull les característiques de la recepta electrònica, així com els re-
quisits de coordinació necessaris per tal de garantir la interoperabilitat del sistema, així com la fun-
cionalitat en els/les pacients desplaçats/ades per tal que disposin de la seva medicació en qualse-
vulla oficina de farmàcia del territori espanyol. 
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decret 1148/2011,264

Cal fer esment també al Reial decret 1039/2011, de 15 de juliol,

 per a l’aplicació i desenvolupament d’aquesta previsió legal. El Reial decret es-
tableix el llistat de les malalties considerades greus a efectes del reconeixement de la prestació i 
desenvolupa les qüestions referides al règim jurídic de la prestació, com ara les persones beneficià-
ries, la concreció de la reducció de la jornada, les condicions d’accés al dret, la quantia i durada del 
subsidi i la gestió del procediment. 

265

Enguany també s’aprova el Reial decret llei 9/2011, de mesures per a la millora de la qualitat i co-
hesió del sistema nacional de salut, de contribució a la consolidació fiscal, i d’elevació de l’import 
màxim dels avals de l’Estat per a 2011

 el qual desenvolupa les previsi-
ons de la Llei 16/2003 i defineix els criteris marc per tal de garantir als usuaris del sistema nacional 
de salut un temps màxim d’accés a les prestacions sanitàries, de manera que aquest pugui realit-
zar-se en condicions d’igualtat efectiva. També estableix que les comunitats autònomes gaudiran 
d’un termini de sis mesos per adaptar les seves normatives a allò previst en aquest Reial decret. 

266

                                                
264 Reial decret 1148/2011, de 29 de juliol, per a l’aplicació i desenvolupament, en el sistema de la Seguretat Social, de la prestació eco-
nòmica per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu (

, el qual parteix de la conjuntura econòmica i de l’ús inten-
siu de recursos que requereix el manteniment, la viabilitat i sostenibilitat del sistema nacional de sa-
lut. En aquest sentit, el Reial decret llei introdueix mesures que pretenen reduir la despesa pública a 
través de la racionalització de la despesa sanitària, la qual cosa comporta la modificació de la Llei 
29/2006, de 26 de juliol, de garanties i ús racional de medicaments i productes sanitaris. Entre 
aquestes mesures, destaca la generalització de la prescripció per principi actiu o denominació ge-
nèrica. No obstant això, quan les necessitats terapèutiques ho justifiquin, així com quan els medi-
caments pertanyin a agrupacions integrades exclusivament per un medicament, la prescripció podrà 
realitzar-se mitjançant la identificació del medicament o producte sanitari pel seu nom comercial, 
sempre i quan sigui el de menor preu de l’agrupació. La norma també contempla l’increment del 5 al 
10% dels descomptes que els distribuïdors poden realitzar a les farmàcies en els medicaments no 
genèrics, atès que es vol eliminar el tractament diferencial que s’establia anteriorment entre medi-
caments genèrics i no genèrics. Per tal de millorar el finançament dels medicaments per part del 
sistema nacional de salut, el Reial decret llei inclou diversos criteris, entre els quals es troben la 
gravetat, la durada i les seqüeles de les patologies, així com les necessitats específiques de deter-
minats col·lectius. En la línia de garantir l’ús racional dels medicaments, el Reial decret estableix 
que l’Agència Espanyola de Medicaments adequarà el contingut dels envasos a la durada real del 
tractament i que en el termini d’un any conclourà la revisió dels medicaments ja autoritzats. Pel que 
fa a la millora del compliment dels tractaments, la norma també estableix que una vegada dispensat 
el medicament, els farmacèutics podran facilitar sistemes personalitzats de dosificació a aquells pa-
cients que així ho sol·licitin. Una altra novetat rau en l’establiment d’un sistema de compensació per 
a les farmàcies ubicades en nuclis petits de població, aïllats o socialment deprimits, per la qual cosa 
es fixa un indicador corrector del marge comercial d’aquestes oficines de farmàcia amb l’objecte 
d’incrementar la seva rendibilitat en funció de les vendes totals i que col·laborin en els diversos pro-
grames d’ús racional de medicaments que estableixin les administracions competents. En l’àmbit de 
l’aplicació de les noves tecnologies a la salut, amb la finalitat de dotar d’una major qualitat, equitat i 
cohesió al sistema sanitari, el Reial decret llei preveu que el Govern, en coordinació amb les comu-
nitats autònomes, estableixi en el termini de sis mesos, un format únic i comú de la targeta sanità-
ria, vàlid per a tot el sistema nacional de salut. En aquesta direcció, també preveu que les adminis-
tracions sanitàries han d’adoptar les mesures necessàries per tal de garantir la interoperabilitat i 
l’intercanvi de dades mitjançant la història clínica i la recepta electrònica, abans de l’1 de gener de 
2013. Per últim, el Reial decret llei preveu l’elaboració d’una estratègia de coordinació sociosanitària 
amb una durada de cinc anys, amb l’objecte de millorar la qualitat de l’atenció de les persones que 
rebin serveis sanitaris i socials. 
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També cal destacar la Llei 17/2011, de 5 de juliol, de seguretat alimentària i nutrició,267

Finalment, s’aprova la Llei 33/2011, general de salut pública

 l’objecte de 
la qual és el reconeixement i la protecció efectiva del dret a la seguretat alimentària, entès com el 
dret a conèixer els riscos potencials que puguin estar associats a un aliment i/o a algun dels seus 
components; a conèixer la incidència dels riscos emergents en la seguretat alimentària i a què les 
administracions competents garanteixin la major protecció possible davant d’aquests riscos. La Llei 
atén les perspectives de la seguretat alimentària amb un enfocament preventiu i, com a novetat, in-
corpora conceptes relacionats amb els hàbits d’alimentació saludables. En aquest sentit, té en 
compte els riscos nutricionals associats al problema de l’excés de pes. Els principals aspectes que 
preveu la Llei són els següents: un sistema d’informació homogeni en seguretat alimentària que 
afavoreixi l’intercanvi de dades entre professionals, investigadors i administracions; una Xarxa Es-
panyola de Laboratoris de Control Oficial de Seguretat Alimentària i la proposta de revisió i actualit-
zació cada cinc anys de l’estratègia de nutrició, activitat física i prevenció de l’obesitat, creada l’any 
2005. En l’àmbit escolar es promou una oferta alimentària variada i adequada a les necessitats dels 
infants, també en el cas d’al·lèrgies i intoleràncies alimentàries, i es regula la supervisió dels menús 
escolars i de les begudes, rics en greixos saturats, sal i sucres. Finalment, es regulen diversos as-
pectes relacionats amb la publicitat dels aliments i es fa un incís especial en la publicitat dirigida als 
infants.  

268

6.2.3. Àmbit autonòmic 

, la qual té per objecte garantir la uni-
versalització de la sanitat pública a través de polítiques, programes, serveis i actuacions dutes a 
terme pels poders públics, empreses i organitzacions ciutadanes, i així actuar sobre els processos i 
factors que més influeixen sobre la salut. La Llei estableix que les actuacions dirigides a la millora 
de la salut han de ser un tema transversal incorporat a totes les polítiques i, per aquest motiu, pre-
veu una Estratègia de salut pública que defineixi les àrees d’actuació sobre els factors condicio-
nants de la salut. La norma regula els drets i deures, tant dels ciutadans com de les Administracions 
públiques, i atorga rellevància a principis com la informació, la participació, la igualtat, la confidenci-
alitat, la intimitat i la dignitat. També descriu les actuacions de salut pública i disposa les bases 
d’una vigilància integral de salut pública que aborda tots els condicionants de la salut. D’altra banda, 
estableix les línies generals que han de seguir les polítiques en matèria de prevenció de problemes 
de salut, que tenen per objecte reduir la incidència i la prevalença de certes malalties, lesions i dis-
capacitats en la població i atenuar les conseqüències negatives que aquestes poden tenir, mitjan-
çant polítiques de caràcter sanitari, ambiental, econòmic, laboral, alimentari o de promoció de 
l’activitat física, entre d’altres. La Llei també dedica un capítol a la coordinació de la promoció de la 
salut i a la prevenció de malalties i lesions en el sistema nacional de salut i un altre a la gestió sani-
tària adaptada. També regula l’aplicació a Espanya de l’avaluació d’impacte a la salut i la sanitat ex-
terior i salut internacional, així com un sistema d’informació en salut pública que possibilita 
l’intercanvi de la informació necessària per al millor desenvolupament de les actuacions en matèria 
de salut pública. Tanmateix, la Llei contempla el personal professional i d’investigació en salut pú-
blica i en regula tant la formació i desenvolupament professional com la investigació. Com a novetat 
en l’àmbit del personal professional, la Llei regula la professió de psicòleg sanitari, no reconeguda 
anteriorment. 

Com a iniciatives públiques, convé esmentar que el Consell de Ministres publica l’informe sobre al-
guns avantprojectes de llei, com l’informe sobre l’Avantprojecte de llei orgànica per la qual es modi-
fica la Llei orgànica 7/2006, de protecció de salut i de lluita contra el dopatge i l’Avantprojecte de llei 
reguladora dels drets de la persona davant el procés final de la vida. 

En aquest àmbit s’aprova el Decret 147/2011, de 18 de gener, de creació del Consell Assessor per 
a la Sostenibilitat i el Progrés del Sistema Sanitari269
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, el qual assessorarà el Govern en matèria de 
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polítiques orientades a garantir el desenvolupament sostenible del sistema sanitari i a impulsar-ne 
la millora de la gestió i el seu progrés. 

També s’aproven dues lleis: la Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la 
regulació normativa270 i la Llei 11/2011, de 29 de desembre, de reestructuració del sector públic per 
agilitar l’activitat administrativa.271

 

 Aquestes lleis regulen alguns aspectes que, tal i com es comenta-
rà a continuació, tenen relació amb el tema de la salut. Cal tenir en compte, d’altra banda, que am-
bdues lleis formaven part prèviament de l’Avantprojecte de llei de simplificació, agilitat i reestructu-
ració administrativa i de promoció de l’activitat econòmica, el qual fou dictaminat pel CTESC (Dic-
tamen 4/2011). 

La Llei 10/2011 modifica en el seu Títol VI, de l’àmbit social i sanitari, la Llei 31/1991, d’ordenació 
farmacèutica de Catalunya, pel que fa als criteris de planificació a les àrees bàsiques de salut de 
muntanya i rurals i semiurbanes i en matèria de trasllats i, per últim, afegeix una disposició addicio-
nal en què estableix el silenci negatiu una vegada que ha transcorregut el termini per emetre una 
resolució expressa en els supòsits de: procediments administratius d’autorització per a la instal·lació 
i canvi de titularitat de farmacioles i d’autorització per a la instal·lació de noves oficines de farmàcia; 
procediments d’autorització corresponents al trasllat d’oficines de farmàcia, locals d’oficina de far-
màcia i tancament d’oficines de farmàcia i, per últim, procediments administratius d’establiments 
d’horaris i vacances i organització dels serveis d’urgència.  

La Llei 11/2011 regula al capítol I del Títol II, dins de l’àmbit de la salut, la modificació de quatre 
normes: Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya; Llei 31/2002, de 30 de de-
sembre, de mesures fiscals i administratives; Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l’Institut Català de la 
Salut i Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública. A nivell general les modificacions suposen 
una reordenació administrativa, orgànica i funcional, amb l’objecte d’assolir una major simplificació 
administrativa. Pel que fa a la Llei 15/1990, a grans trets, convé destacar que es modifica la compo-
sició del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut, el Consell de la Salut de la regió sanità-
ria, el Consell de Direcció de la regió sanitària i qüestions sobre els béns i drets adscrits al Servei 
Català de la Salut. D’altra banda, s’afegeixen algunes disposicions addicionals a la Llei per les 
quals, entre d’altres aspectes, es dóna la possibilitat que els gerents de les regions sanitàries del 
Servei Català de la Salut puguin assumir les funcions de representació territorial del departament 
competent en matèria de salut i també es regulen aspectes procedimentals sobre l’autorització prè-
via per a la creació, la modificació, l’ampliació, el trasllat i tancament de centres, serveis i establi-
ments sanitaris i sociosanitaris i per a l’acreditació de centres hospitalaris. Pel que fa a la Llei 
31/2002, es modifica el nom de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques, que passa a denominar-se 
Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàries i es modifiquen algunes de les seves funcions. 
Quant a la Llei 8/2007, es modifiquen aspectes en relació amb les funcions del Consell 
d’Administració de l’Institut Català de la Salut, en endavant ICS, la forma jurídica dels centres, ser-
veis i establiments que creï l’ICS, la prestació de serveis a càrrec d’un tercer obligat al pagament i el 
patrimoni adscrit a l’ICS. Les modificacions de la Llei 18/2009, de salut, rauen en la substitució dels 
consells de salut dels governs territorials de salut pels consells de participació del sector sanitari del 
Servei Català de la Salut, com els òrgans a través dels quals es canalitza la participació ciutadana 
en la gestió dels serveis i les prestacions en matèria de salut pública i el seu control en l’estructura 
territorial de l’Agència de Salut Pública de Catalunya; algunes modificacions pel que fa a la Xarxa 
de Laboratoris de Salut Pública; aspectes relacionats amb la intervenció administrativa en protecció 
de la salut i prevenció de la malaltia; qüestions procedimentals sobre la presa de mostres i control 
analític i alguns aspectes pel que fa a les infraccions greus. 

 

                                                
270 DOGC núm. 6035, de 31.12.2011. 
271 DOGC núm. 6035, de 31.12.2011. 

http://www.gencat.cat/eadop/imatges/6035/11362090.pdf�
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/6035/11362096.pdf�


CONDICIONS DE VIDA 

187 

Dictamen 4/2011, sobre l’Avantprojecte de llei de simplificació, agilitat i reestructuració administrati-
va i de promoció de l’activitat econòmica 

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya va aprovar aquest Dictamen en la sessió ordi-
nària del dia 20 de juny de 2011. 

El Dictamen conté tretze observacions generals, cent quinze observacions a l’articulat i quatre vots particu-
lars. 

Pel que fa a l’àmbit de la salut, el CTESC considera que s’ha de seguir el principi general de simplificació 
administrativa i evitar que es produeixi un increment de les estructures, per la qual cosa proposa suprimir 
els articles que modifiquen la Llei 15/1990, d’ordenació sanitària de Catalunya. D’altra banda, el CTESC 
troba a faltar una descripció més acurada del procediment per assolir una optimització de les estructures en 
matèria de participació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, mitjançant la substitució dels consells de 
salut dels governs territorials de salut pels consells de participació dels sectors sanitaris del CatSalut, amb 
l’objectiu prioritari de contribuir a millorar la salut de la població de referència. 

Finalment, com a iniciativa pública, esmentar l’Acord de Govern 108/2011, pel qual es crea el Programa de 
prevenció i atenció a la cronicitat,272

6.3. Educació 

 atès que la demanda i el consum de recursos originats per les malalties 
cròniques comporten la major càrrega assistencial per als sistemes de salut. El Programa té els objectius se-
güents: establir el diagnòstic de situació de la cronicitat a Catalunya i elaborar el model conceptual sota el 
qual es desenvoluparà el model operatiu de desplegament del Programa. L’acord fixa un termini de vigència 
del Programa de tres anys, sens perjudici que es pugui prorrogar de manera justificada. 

6.3.1. Àmbit de la Unió Europea 
Els darrers anys el paper de l’educació i la formació professional en el desenvolupament econòmic i 
social dels estats és una constant en els eixos principals de les polítiques impulsades des de les 
institucions comunitàries.  

Així, en les seves primeres reunions de l’any, el Consell destaca el seu paper en l’aplicació de 
l’Estratègia Europa 2020273

Al llarg de l’any 2011 el Consell s’ha pronunciat altres vegades sobre la importància de l’educació i 
la formació professional en l’Estratègia Europa 2020. En primer lloc, i a partir de la Comunicació de 
la Comissió Europea sobre com abordar l’abandonament escolar prematur,

 en tant que l’educació i la formació professional aporten a les persones 
les destreses i les competències que la societat i l’economia necessiten per seguir sent competiti-
ves i innovadores, i alhora ajuden a fomentar la cohesió i la integració social. En aquest sentit, el 
Consell valora positivament les iniciatives emblemàtiques endegades en aquest àmbit (“Joventut en 
moviment” i “Agenda de noves qualificacions i ocupacions”) així com d’altres relacionades amb 
l’educació (“Agenda digital i Unió per a la innovació” i “Plataforma Europa per la pobresa”). 

274 destaca la recomana-
ció del Consell emesa sobre aquest tema.275

                                                
272 

 La reducció d’aquest fenomen és un dels objectius de 
l’Estratègia Europa 2020, i en aquest context, el Consell destaca la importància d’analitzar-ne els 
factors desencadenants a escala local, regional i estatal, per tal d’adaptar la reacció de cada Estat, 
preveient un seguit de mesures en el marc d’una estratègia intersectorial (que caldrà adoptar com a 
molt tard l’any 2012) que inclogui actuacions de prevenció, intervenció i compensació. El Consell va 

DOGC núm. 5915, de 07.07.2011. 
273  DOUE C 70, de 04.03.2011. 
274 Comunicació de la Comissió Europea al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regi-
ons “Abordar l’abandonament escolar prematur: una contribució clau a l’agenda Europa 2020” (COM (2011) 18 final). En aquesta Comu-
nicació la Comissió Europea reflexiona sobre els efectes de l’abandonament escolar prematur tant a nivell global com individual i proposa 
una sèrie de mesures que els estats membres hauran d’adoptar. Es recomana que aquestes mesures no siguin concebudes de manera 
individual i puntual, sinó que s’integrin en una política general de caràcter intersectorial i amb un plantejament global per abordar el feno-
men. 
275 DOUE C 191, d’01.07.2011. 
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consensuar un marc de polítiques i mesures per reduir l’abandonament escolar prematur, que 
s’annexa a la recomanació.276

En segon lloc, i atesos els seus efectes en la lluita contra l’abandonament escolar prematur i la re-
ducció del risc de pobresa,

 

277 el Consell també s’ha pronunciat sobre l’educació infantil i l’atenció a 
la infància.278 En la mateixa línia que es pronuncia la Comissió Europea en la Comunicació aprova-
da en aquest àmbit,279

En tercer lloc, i relacionat amb l’objectiu de l’Estratègia Europa 2020 relatiu a l’educació superior,

 i atès que l’educació infantil facilita la detecció precoç dels problemes 
d’aprenentatge i pot afavorir-ne una resposta també precoç, el Consell recomana als estats mem-
bres que en garanteixin la inversió eficaç, per tal d’oferir-la a tota la població (sobretot als col·lectius 
que provenen d’un entorn socioeconòmic desfavorable), n’incrementin la qualitat, incidint especial-
ment en la professionalització del professorat i estableixin un currículum que inclogui l’adquisició de 
capacitats cognitives i no cognitives, i que impliqui no només l’àmbit educatiu sinó també el dels 
serveis socials. 

280 
el Consell de Ministres d’Educació, Joventut, Cultura i Esport de 28 de novembre de 2011 ha adop-
tat unes conclusions relatives a la modernització de l’educació superior.281 Aquestes conclusions, 
que es basen també en una Comunicació de la Comissió Europea sobre el mateix extrem,282 desta-
quen la importància de la tercera missió de l’educació superior (la transferència de coneixement), 
juntament amb les dues primeres (l’ensenyament i la recerca) i invita els estats membres a adoptar 
una sèrie de mesures en els àmbits següents: nombre de graduats, qualitat dels recursos humans, 
governança i sistema de finançament, mobilitat internacional i internacionalització.283

En quart lloc, en relació als objectius sobre l’abandonament escolar prematur i educació superior, el 
Consell ha emès una recomanació sobre la iniciativa emblemàtica “Joventut en moviment” i el seu 
paper per promoure la mobilitat en la formació dels joves.

 

284 Les oportunitats de què disposa la jo-
ventut per desplaçar-se a un altre país i adquirir nous coneixements, capacitats i competències té 
efectes positius a nivell personal (millora de la ocupabilitat futura i la consciència intercultural) i a 
escala social, atès que contribueix a millorar la competitivitat de la UE. Malgrat aquests efectes po-
sitius, el Consell constata com encara persisteixen impediments culturals, econòmics i administra-
tius en molts estats membres i els invita a promoure les experiències de mobilitat entre el jovent, en 
tots els nivells acadèmics (des de la formació professional fins a la carrera investigadora). En 
aquest sentit destaca la importància del suport financer a la mobilitat, del reconeixement dels resul-
tats de l’aprenentatge i recomana l’ús dels instruments europeus existents.285

                                                
276 Moltes d’aquestes actuacions coincideixen amb les consensuades pels agents representats en el CTESC en les recomanacions de 

 

l’Informe sobre el risc de fracàs escolar a Catalunya, informe que alhora se situa en línia amb les recomanacions del Consell per tal 
d’analitzar a escala regional els factors que condicionen l’abandonament escolar prematur (entès com a risc de fracàs escolar).  
277 Un altre dels objectius de l’Estratègia Europa 2020 és evitar que, com a mínim, 20 milions de persones estiguin en risc de pobresa i 
exclusió social. 
278 DOUE C 175, de 15.06.2011. 
279 Comunicació de la Comissió Europea “Educació infantil i atenció a la infància: oferir a tots els nens la millor preparació per al món de 
demà” (COM (2011) 66 final). 
280 L’any 2020, com a mínim el 40% de les persones entre 30 i 34 anys han de tenir estudis superiors o equivalents. 
281 DOUE C 372, de 20.12.2011. 
282 Comunicació de la Comissió Europea al Parlament Europeu, el Consell, el Comitè Econòmic i Social Europeu i el Comitè de les Regi-
ons “Recolzar el creixement i l’ocupació – una agenda per a la modernització dels sistemes europeus d’educació superior” (COM (2011) 
567 final). 
283 En concret, es recomana incrementar la taxa de graduació (per tal d’assolir l’objectiu de l’Estratègia Europa 2020 i alhora comptar 
amb una força de treball per fer front a les previsions futures de qualificació, tenint en compte els informes del CEDEFOP); atreure a 
l’educació superior els grups tradicionalment exclosos per la seva situació desfavorable; fomentar passarel·les entre nivells formatius; es-
tablir mecanismes de suport financer eficaços, principalment públics, però comptant amb el sector privat; incrementar i diversificar les me-
todologies d’aprenentatge; millorar la competència i motivació del professorat; fomentar la mobilitat dels estudiants i del professorat elimi-
nant traves administratives i millorant l’atractiu dels sistemes europeus per a persones alienes a la UE. 
284 DOUE C 199, de 07.07.2011. 
285 Com ara la Carta Europea de Qualitat de la Mobilitat, l’Europass, el Marc Europeu de Qualificacions, el Youthpass i el sistema de 
transferència de crèdits europeu (ECVET). 
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Seguint aquesta tendència de foment de la mobilitat dels joves, el Consell també ha aprovat unes 
conclusions relatives al paper de les competències lingüístiques per reforçar la mobilitat286 i unes al-
tres en les que es consensua un indicador de referència d’aquest fenomen.287

L’indicador de referència sobre mobilitat complementa els indicadors fixats l’any 2009 en el progra-
ma Educació i Formació 2020, si bé no es tracta d’un objectiu a assolir per cada Estat membre l’any 
2020, sinó que refereix a la mitjana de la UE. Cal distingir-ne dues vessants: la primera, que afecta 
l’educació superior, i que comporta que per l’any 2020, el 20% dels graduats en educació superior 
de la UE hagin fet una estada a l’estranger per motius acadèmics;

 Pel que fa a les pri-
meres, el Consell invita als estats membres a fomentar les competències lingüístiques en tots els 
nivells educatius (tenint especial atenció pels col·lectius més desafavorits) i entre el professorat, així 
com a ampliar l’oferta d’idiomes. El Consell destaca la importància de la formació lingüística en el 
lloc de treball i demana la col·laboració de les empreses per promoure-la. 

288

Per últim, cal tenir en compte les conclusions del Consell sobre un pla europeu renovat de formació 
de persones adultes,

 i la segona, enfocada a la for-
mació professional inicial (a Espanya equivaldria als CFGM, atès que els CFGS pertanyen a 
l’educació superior), i que prescriu que per l’any 2020, com a mínim el 6% de la població europea 
de 18 a 34 anys amb FP inicial hauria d’haver fet una estada a l’estranger mínima de dues setma-
nes. 

289 que afecta de manera transversal tres dels objectius de l’Estratègia Europa 
2020290

6.3.2. Àmbit estatal 

 i contribueix de manera decisiva a millorar l’adaptabilitat de les persones als canvis, a la se-
va requalificació i reorientació professional i per tant, a la cohesió social. El Consell invita als estats 
membres a adoptar un pla europeu en aquest àmbit i fixa les àrees prioritàries en les que cal incidir 
els propers dos anys: fer de la formació al llarg de la vida una realitat, millorar-ne la qualitat i efici-
ència, promoure la cohesió social i l’equitat, així com la innovació i la creativitat i millorar el conei-
xement i la informació disponible. Demana tenir especial atenció pels grups socials més desafavo-
rits, les persones de més edat, oferir accions de “segona oportunitat”, promoure la implicació de les 
empreses i flexibilitzar les transicions entre la formació de persones adultes i l’accés a l’educació 
superior. 

Les principals novetats normatives s’estructuren a partir de les modificacions introduïdes per la Llei 
2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible291 (en endavant, LES) i la Llei orgànica 4/2011, d’11 de 
març, complementària d’aquesta.292

                                                
286 

 Ambdues lleis introdueixen a l’ordenament jurídic espanyol un 
seguit de reformes estructurals per afavorir un desenvolupament econòmic sostenible, equilibrat i 
durador, en línia amb els objectius de l’Estratègia Europa 2020. 

Aquestes lleis reflecteixen una concepció de la formació de les persones estretament relacionada 
amb la competitivitat de l’economia. A banda de tractar altres temes, les lleis citades responen als 
objectius educatius continguts en el Pla d’acció 2010-2011 del Govern, elaborat per donar resposta 
als reptes del sistema educatiu espanyol. Les modificacions introduïdes per la LES i la Llei orgànica 
complementària s’estructuren en dos eixos: l’educació secundària d’una banda (principalment l’ESO 
i l’FP) i de l’altra, l’educació superior.  

DOUE C 372, de 20.12.2011. 
287 DOUE C 372, de 20.12.2011. 
288 Que hauria d’equivaldre a 15 crèdits ECTS o tenir una durada mínima de tres mesos. 
289 DOUE C 372, de 20.12.2011. 
290 Atesa la seva relació amb l’abandonament escolar prematur, l’educació superior i la reducció del risc de pobresa i exclusió social. 
291 BOE núm. 55, de 05.03.2011. 
292 BOE núm. 61, de 12.03.2011. 
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Pel que fa a l’ESO, es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE) aprofundint 
en el caràcter orientador de quart d’ESO i permetent l’accés als PQPI als 15 anys.293 Per concretar 
aquestes modificacions s’ha aprovat el Reial decret 1146/2011, de 29 de juliol, que modifica el Reial 
decret 1631/2006, de 29 de desembre, pel qual s’estableixen els ensenyaments mínims correspo-
nents a l’ESO.294

En l’àmbit de l’FP les modificacions són més nombroses. Amb la finalitat de millorar la formació de 
les persones treballadores, s’introdueixen mesures per incrementar l’adequació de l’oferta formativa 
a les necessitats del mercat de treball, ampliar-ne l’oferta i la qualitat. Així, la Llei orgànica comple-
mentària de la LES modifica la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la for-
mació professional i preveu l’adaptació dels certificats de professionalitat a les modificacions del 
Catàleg nacional de qualificacions professionals; la creació (per reglament) de cursos 
d’especialització per complementar les competències de les persones ja titulades en FP; la consoli-
dació d’una xarxa estable de centres d’FP,

 

295 així com la posada en marxa d’una plataforma estatal 
(amb la col·laboració de les autonòmiques ja en funcionament) per oferir FP a distància.296

D’altra banda, la LES modifica la LOE en facilitar les passarel·les entre els CFGM i el batxillerat i al-
hora integra en la definició de l’FP els mòduls professionals dels PQPI. Aquestes i altres modificaci-
ons estan recollides en el Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació 
general de l’FP del sistema educatiu,

 

297

A banda d’aquestes modificacions, el citat Reial decret 1147/2011 amplia les vies d’accés als cicles 
formatius d’FP (creant un curs específic), regula les convalidacions i les exempcions;

 i que, a diferència del Reial decret que afecta l’ESO, deroga 
l’anterior i estableix una nova regulació de l’FP, fet que reflecteix l’abast de les reformes introduïdes 
i la importància que té l’FP en l’àmbit de la política educativa. 

298 flexibilitza 
l’oferta formativa, creant nous mòduls professionals i regulant els programes formatius en alternan-
ça; crea uns serveis d’informació i orientació professional, presencials i a distància, amb la 
col·laboració de les administracions autonòmiques i els interlocutors socials;299 i incrementa els vin-
cles amb el sistema universitari i les empreses.300

                                                
293 A partir del curs 2012-2013 (si bé les administracions educatives podran decidir aplicar-ho un curs abans), quart d’ESO oferirà a 
l’alumnat tres opcions cap a les quals orientar-se (el batxillerat, els CFGM i el mercat de treball), tot i que l’opció entre batxillerat o CFGM 
no és determinant i en permetrà l’accés indistint un cop s’aprovi l’ESO. Aquesta flexibilització de l’oferta formativa respon a l’objectiu 1 del 
Pla d’acció del Govern central (enfocat a assolir l’èxit educatiu de tot l’alumnat), en concret, la mesura 11. 

 

Ara bé, cal tenir en compte que és possible que algunes de les modificacions estructurals en 
l’educació secundària que s’acaben de comentar no entrin en vigor, ateses les intencions del nou 
Govern de l’Estat de deixar-les sense efecte. 

Pel que fa al segon gran eix de reformes en l’àmbit educatiu i que afecten l’educació superior, la 
LES i la Llei orgànica complementària a aquesta busquen augmentar la relació entre l’educació su-
perior, l’R+D+i i el sector empresarial, incrementant la transferència de resultats de l’activitat inves-
tigadora, així com contribuir a modernitzar, millorar l’eficiència, la qualitat i l’excel·lència acadèmica 
de l’educació universitària.  

294 BOE núm. 182, de 30.07.2011. Una altra novetat significativa d’aquest Reial decret és la regulació del certificat oficial d’estudis obliga-
toris per a l’alumnat que no es graduï en ESO, i que ha de contenir el nivell d’adquisició de les competències bàsiques per part de 
l’alumne, així com un informe orientador sobre les seves opcions acadèmiques i professionals. Aquest certificat està previst en la mesura 
1 de l’objectiu 3 (“Flexibilitat del sistema educatiu i dels estudis postobligatoris”) del Pla d’acció 2010-2011 del Ministeri d’Educació. 
295 Aquesta xarxa inclou els centres integrats d’FP, els centres del sistema educatiu que imparteixen FP, els centres de referència nacio-
nal, els centres públics del Sistema nacional d’ocupació i els privats acreditats per aquest que ofereixin FP per a l’ocupació. 
296 Mesura 15 prevista en l’objectiu 4 (“L’FP com a instrument clau per avançar cap a un nou model de creixement econòmic”) del Pla 
d’acció del Ministeri 2010-2011. 
297 BOE núm. 182, de 30.07.2011 . 
298 En compliment de l’objectiu 3 del Pla d’acció estatal, mesures 4 i 13. 
299 Mesura 18, prevista en l’objectiu número 4 del Pla d’acció del Ministeri. 
300 Mesures 11 i 12 de l’objectiu número 4 del Pla d’acció del Ministeri. En aquest sentit, concreta la previsió de la Llei orgànica 4/2011 de 
crear entorns integrats d’educació superior, que permetran oferir CFGS en els campus universitaris. 
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Tal com s’ha apuntat, s’incrementen les connexions entre els CFGS i l’educació universitària, amb 
la possibilitat de crear entorns integrats d’educació superior, i s’estableixen passarel·les entre 
aquests estudis. Amb aquesta finalitat, s’ha aprovat el Reial decret 1618/2011, de 14 de novembre, 
sobre reconeixement d’estudis en l’àmbit de l’educació superior,301 que regula el règim de convali-
dacions entre els diferents estudis superiors: CFGS, ensenyaments superiors de règim especial i 
els universitaris.302

Sense abandonar l’educació superior, cal tenir en compte tres normes més que no depenen de la 
LES. En primer lloc, el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments 
oficials de doctorat,

  

D’altra banda, la LES dóna cobertura legal als centres d’excel·lència internacional (CEI), els confi-
gura com a elements clau per fomentar la competitivitat i la internacionalització de les universitats 
espanyoles i en preveu la col·laboració amb els centres d’FP. 

303

En segon lloc, el Reial decret 1027/2011, de 15 de juliol, pel que s’estableix el Marc espanyol de 
qualificacions per a l’educació superior,

 que concep aquests estudis no només des de la seva vessant formativa en la 
universitat sinó que hi incorpora la col·laboració d’altres organismes, entitats i institucions implica-
des en l’R+D+i, amb la creació de les escoles de doctorat 

304 la finalitat del qual és doble: d’una banda, permetre la 
classificació, la comparabilitat i la transparència de les qualificacions de l’educació superior, i infor-
mar així tant la societat com els estudiants i les empreses; i, de l’altra, facilitar la mobilitat de les 
persones en l’EEES305

En tercer lloc, cal tenir en compte el Reial decret 1707/2011, de 18 de novembre, pel qual es regu-
len les pràctiques acadèmiques externes dels estudis universitaris,

 i el mercat de treball internacional. 

306

En l’àmbit de les beques i els ajuts a l’estudi, el Reial decret 708/2011, de 20 de maig, estableix els 
llindars de renda i patrimoni familiar i la quantia de les beques i ajuts a l’estudi del Ministeri 
d’Educació per al curs 2011-2012, i alhora modifica parcialment el Reial decret 1721/2007, de 21 de 
desembre, que estableix el règim de les beques i ajuts a l’estudi personalitzats.

 que actualitza la normativa 
existent (originàriament de l’any 1981) als canvis introduïts per la nova ordenació de l’EEES. 

307

Per concloure aquest apartat cal fer una breu referència al conjunt d’iniciatives públiques que impul-
sa el Ministeri d’Educació, recollides i sistematitzades en el Pla d’acció 2010-2011, i que compta, 
per a la seva concreció i execució, amb la implicació de les administracions educatives de les com-
unitats autònomes. 

 

Aquesta norma manté les quanties de les beques i els ajuts previstos per al curs 2010-2011 si bé, 
com a novetat destacada, iguala l’import de les beques salari per a l’alumnat dels CFGS al de les 
beques per a estudiants de grau, seguint la línia d’aproximar aquestes dues etapes formatives. Així 
mateix, regula un nou component de les beques per als estudiants universitaris que obtinguin uns 
resultats acadèmics sensiblement superiors als requerits per tenir dret a una beca (el “plus per ren-
diment”). 

                                                
301 BOE núm. 302, de 16.12.2011. 
302 El règim establert es basa en el principi de similitud entre les competències, coneixements i resultats de l’aprenentatge ,i en conse-
qüència, l’estructura dels títols basada en els crèdits ECTS esdevé cabdal, atès que es converteixen en un instrument objectiu per com-
parar la duració i la càrrega lectiva dels currículums i dels plans d’estudis. 
303 BOE núm. 35, de 10.02.2011. Aquest Reial decret està previst en la mesura 5 de l’objectiu 8 del Pla d’acció (dedicat a la modernitza-
ció i internacionalització de les universitats, a la formació, investigació, transferència de coneixement i la responsabilitat social). 
304 BOE núm. 185, de 03.08.2011. S’aprova aquest Reial decret en compliment de la mesura 5 de l’objectiu 8 del Pla d’acció del Ministeri. 
Cal recordar que en el concepte d’educació superior establert per la LOE s’inclouen l’educació universitària, els ensenyaments artístics 
superiors, els CFGS, els ensenyaments professionals d’arts plàstics i disseny de grau superior i els ensenyaments esportius de grau su-
perior. 
305 La disposició addicional única preveu que en el termini d’un mes des de l’entrada en vigor de la norma el Marc espanyol 
s’autocertifiqui amb el Marc europeu de qualificacions per a l’educació superior. 
306 BOE núm. 297, de 10.12.2011. 
307 BOE núm. 121, de 21.05.2011. El sistema de beques i ajuts a l’estudi s’incardina en l’objectiu 9 del Pla d’acció del Ministeri, en l’àmbit 
de la dimensió social de l’educació. 
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Així, i tenint en compte els objectius estratègics del Ministeri i els de l’Estratègia Europa 2020 sobre 
la reducció de l’abandonament escolar prematur, cal ressaltar la dotació de 44.500.000 euros per fi-
nançar actuacions específiques per a estudiants en risc d’abandonament escolar o que ja hagin 
abandonat, en el marc del Pla per a la disminució de l’abandonament escolar prematur, aprovat 
l’any 2008. Les mesures previstes pel pla afecten diferents àmbits: anàlisi, sensibilització i difusió; 
accions de prevenció per a l’alumnat en situació de risc d’abandonar; d’orientació i seguiment per 
recuperar l’alumnat que ja ha abandonat; així com una oferta educativa per a joves que han aban-
donat el sistema educatiu, amb la finalitat que continuïn en l’educació secundària postobligatòria.308

D’altra banda, cal també tenir en compte el Pla PROA, endegat el 2005; atesos els resultats positius 
que ha mostrat, el Pla d’acció del Ministeri en preveu la seva ampliació a tercer i quart de primària i 
a nous centres al llarg de l’any 2011 (mesura 1 de l’objectiu 2). El pla PROA s’estructura en dos ei-
xos: la detecció precoç de les dificultats d’aprenentatge i l’atenció específica als col·lectius més 
desafavorits socialment. El Ministeri va acordar destinar 59.700.000 euros a aquest Pla, que s’ha 
d’executar amb la col·laboració de les administracions autonòmiques, si bé per primera vegada no 
s’exigeix cofinançament de les accions a realitzar per part d’aquestes, ateses les restriccions de 
despesa pública.

 

309

6.3.3. Àmbit autonòmic 

 

Sense abandonar els objectius 1 i 2 del Pla d’acció (que busquen garantir l’èxit educatiu de tot 
l’alumnat i alhora garantir l’equitat i l’excel·lència del sistema), cal destacar altres programes, com 
ara el dirigit a fomentar l’èxit escolar, el Programa Aprofundir en coneixements i el Programa Llegir 
per aprendre, entre d’altres. 

Per últim, cal fer una darrera menció al programa dels CEI, l’impuls i la millora dels quals estan pre-
vistos a la mesura 2 de l’objectiu 8 del Pla d’acció del Ministeri, i inclosos en l’Estratègia Universitat 
2015. Aquest programa s’estructura en dos subprogrames: el subprograma Excel·lència i el subpro-
grama Enfortiment. En el marc del primer, el Ministeri atorga ajudes per al desenvolupament i la 
concreció dels projectes de conversió a CEI o CEI regionals que presenten les universitats, mentre 
que el subprograma Enfortiment preveu la concessió d’ajudes per finançar la posada en pràctica 
d’aspectes parcials dels projectes de conversió a CEI o CEI regionals. 

L’anàlisi de la normativa autonòmica aprovada durant el 2010 que conté l’edició anterior d’aquesta 
Memòria reflecteix el desenvolupament normatiu significatiu de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, 
d’educació (LEC), tant pel que fa al nombre de normes aprovades (principalment decrets) com pel 
seu contingut (mapa escolar, autonomia de centres, direcció de centres, etc.). En canvi, al llarg de 
l’any 2011 s’ha aprovat un nombre inferior de normes, i alguna fins i tot en el sentit contrari.310

D’altra banda, la normativa aprovada gira principalment al voltant de dos grans àmbits: la formació 
professional i el finançament de l’educació universitària. En primer lloc, i pel que fa a l’FP, cal des-
tacar l’Acord de Govern de 8 de març de crear un nou model d’FP per tal que s’adeqüi més a les 
necessitats de les empreses i les persones. Aquest nou model preveu actuar en quatre àmbits: la 
promoció social de la formació, la valoració i el reconeixement públic de l’FP, el desenvolupament 

 

                                                
308 La distribució per comunitats autònomes del crèdit de 44,5 milions d’euros destinats a aquest Pla s’ha publicat en el BOE núm. 114, 
de 13.05.2011. Catalunya ha de rebre 6.929.550 euros (un 15,6% del total).  
309 El BOE núm. 114, de 13.05.2011 publica la Resolució de la Direcció General d’Avaluació i Cooperació Territorial que publica l’Acord 
del Consell de Ministres de 15 d’abril de 2011, pel que es formalitzen els criteris de distribució, així com la distribució resultant, per l’any 
2011, del crèdit de 59.700.000 euros per al Pla PROA, aprovats per la Conferència sectorial d’educació. Catalunya va rebre 9.832.292 
euros (el 16,5% del total). 
310 Així, el Decret 294/2011, de 8 de març (DOGC núm. 5834, de 10.03.2011), suspèn temporalment l’activitat de l’Agència d’Avaluació i 
Prospectiva de l’Educació, per manca de dotació pressupostària suficient, segons l’exposició de motius de la norma. Les seves funcions 
les continua prestant transitòriament el Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu. 
Així mateix, cal tenir en compte que no s’han aprovat la majoria de normes que el calendari de desplegament de la LEC (Acord 
GOV/181/2009, de 3 de novembre) preveia dur a terme el 2011: l’elaboració, aprovació i presentació al Parlament del Pla per a la igualtat 
de gènere del sistema educatiu; una nova regulació del finançament del sosteniment dels centres de titularitat privada que presten el ser-
vei d’educació de Catalunya; entre d’altres. 
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d’una nova estratègia per implicar i garantir la participació dels agents socials en la millora de l’FP i 
l’establiment dels òrgans de coordinació necessaris per garantir la participació dels departaments i 
dels agents socials.  

Amb la finalitat de desenvolupar aquesta coordinació, s’ha acordat modificar la Comissió del Siste-
ma de Formació i Qualificació Professional, per tal de dotar-la de caràcter executiu, i alhora modifi-
car la normativa reguladora del Consell Català de Formació Professional, per tal d’adaptar la seva 
estructura al nou model. Així, el Decret 323/2011, de 19 d’abril,311 preveu que la Presidència 
d’aquest Consell sigui assumida, alternativament, pels consellers/eres dels departaments compe-
tents en matèria de treball i d’ensenyament (com fins ara) o en la persona que proposin conjunta-
ment aquests consellers/eres i que alhora assumirà la Presidència de la Comissió del Sistema de 
Formació i Qualificació Professional.312

Tot i això, la principal norma que convé destacar en l’àmbit de l’FP és el Decret 284/2011, d’1 de 
març, d’ordenació general de l’FP inicial.

 

313 Aquest Decret desenvolupa les previsions de la LEC i la 
normativa estatal, si bé és anterior a la normativa estatal aprovada durant el 2011 referent a l’FP,314 
fet que fa necessària una revisió i/o una actualització de determinats aspectes.315

Les principals novetats introduïdes pel Decret 284/2011 es refereixen a l’ampliació del concepte 
d’FP (en incloure les accions que faciliten a les persones l’accés, la capitalització, la mobilitat i la 
consecució d’itineraris formatius professionalitzadors); a l’autonomia de centres (per establir i adap-
tar la seva programació a les demandes de l’entorn);

 

316

El CTESC considera que aquest Projecte de decret no és l’instrument adequat per regular el reconeixement 
acadèmic dels aprenentatges i que la seva regulació resulta prematura i inoportuna, atès que s’està trami-

 a la importància de la competència lingüísti-
ca en llengües estrangeres en tots els cicles; i sobretot, a la possibilitat que el Govern català aprovi 
títols propis d’FP, d’efectes professionals limitats al territori de Catalunya, però que donin resposta a 
les necessitats de qualificació que no es puguin atendre amb els títols establerts pel Govern de 
l’Estat.  

Dictamen 45/2010 sobre el Projecte de decret d'ordenació general de la formació professional inicial 

La Comissió Executiva del Consell de Treball, Econòmic i Social, per delegació del Ple, va aprovar aquest 
Dictamen en la sessió extraordinària del dia 19 d’octubre de 2010. 

El Dictamen conté dotze observacions generals i vint-i-sis observacions a l’articulat.  

El CTESC recorda que està en tràmit el Projecte de llei d’economia sostenible, que recull aspectes sobre la 
formació professional, i considera que s’hauria d’aturar la tramitació del Projecte de decret per veure 
l’encaix entre les dues normes. 

El CTESC considera que el Projecte de decret hauria d’especificar els tipus de centres que han d’impartir 
ensenyaments de formació professional i els requisits exigits per dur-los a terme. També considera que 
s’hauria de planificar i programar l’oferta dels ensenyaments de formació professional, d’acord amb les ne-
cessitats de qualificació sectorials i territorials, així com garantir que s’estableixi una oferta suficient de ci-
cles formatius. D’altra banda es troba a faltar una referència a la Xarxa FP.cat, al Programa experimental 
Qualifica’t, com també més concreció sobre la formació en alternança.  

                                                
311 DOGC núm. 5864, de 21.04.2011. 
312 Cal tenir en compte però, que aquest nou model no s’ha implementat de manera efectiva, i que per tant, el Govern ha acordat prorro-
gar l’encàrrec de gestió del Pla FP.CAT al Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, fins el 31 de desembre de 2011 (Resolució 
EMO/1567/2011, de 23 de juny; DOGC núm. 5909, de 29.06.2011). 
313 DOGC núm. 5830, de 03.03.2011. 
314 Principalment la LES, la Llei orgànica complementària d’aquesta i el Reial decret 1147/2011, ja comentats en l’apartat anterior. 
315 A tall d’exemple, com ja s’ha dit, el Reial decret 1147/2011 amplia les vies d’accés als cicles formatius tant de grau mitjà com de grau 
superior, com ara la superació d’un curs específic per accedir als CFGM o CFGS. 
Així mateix, el Govern ha iniciat també el procediment per modificar el Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació 
dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria (en el moment de redacció d’aquest apartat, el Projecte de decret està en tràmit 
d’informació pública). 
316 Si bé l’autonomia de centres és un dels eixos bàsics de la LEC en totes les etapes educatives, a nivell estatal és el Reial decret 
1147/2011 el primer en aplicar-la pels centres d’FP. 
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tant la normativa sobre acreditació de les competències professionals.  

El CTESC considera que algunes de les pràctiques que es recullen en la norma no han estat objecte d’un 
procés d’avaluació suficient que permeti generalitzar encara la seva aplicació.  

En relació als títols propis, el CTESC considera que el Govern hauria d’impulsar la seva validesa i reconei-
xement en l’àmbit estatal i europeu.  

La majoria de les observacions realitzades a l’articulat són fonamentalment de caràcter tècnic i concrecions 
en l’articulat de les observacions generals.  

La UGT de Catalunya ha presentat un vot particular en què exposa que s’haurien d’haver concretat els ele-
ments per facilitar l’aplicació del Projecte de decret en els centres educatius autoritzats per impartir aquests 
ensenyaments i que s’hauria d’haver avançat més en relació amb els ensenyaments postobligatoris que no 
condueixen a l’obtenció d’un títol o una certificació acadèmica o professional amb validesa a tot l’Estat.  

La UGT considera que falta major concreció sobre les “altres actuacions” que, complementant el conjunt 
d’accions formatives de la formació professional inicial, han de facilitar a les persones l'accés, la capitalitza-
ció, la mobilitat i la consecució d'itineraris formatius professionalitzadors. 

També considera que els requisits generals d’accés que s’han d’acomplir en algunes de les mesures flexibi-
litzadores esdevenen a la pràctica una limitació real a les seves necessitats de formació i qualificació pro-
fessional. 

La norma aprovada incorpora el 27% de les observacions a l’articulat emeses pel CTESC en aquest 
Dictamen.  

En segon lloc, en referència a l’altre àmbit amb novetats normatives destacables (l’educació univer-
sitària), cal tenir en compte les directrius de la política universitària exposades pel conseller del De-
partament d’Economia i Coneixement en la seva compareixença al Parlament (1.3.2011), que 
s’estructura al voltant de tres eixos: l’eficiència, la qualitat i la internacionalització. 

Les principals actuacions endegades al llarg del 2011 corresponen al primer eix, l’eficiència. En 
aquest sentit, i amb la finalitat d’obrir un període de reflexió sobre el model de governança universi-
tària, atesa la seva influència en el desenvolupament regional,317

Així mateix, sense abandonar l’eix de l’eficiència, el conseller va anunciar la decisió del Govern de 
revisar la contribució dels recursos públics en la cobertura dels costos de l’ensenyament universita-
ri. Aquesta revisió s’ha materialitzat en el Decret 365/2011, de 12 de juliol,

 s’ha creat amb caràcter temporal 
la Comissió per a l’Estudi de la Governança del Sistema Universitari de Catalunya, en el si del Con-
sell Interuniversitari de Catalunya, que compta amb la participació de representants del Govern de 
la Generalitat, les universitats catalanes, els partits polítics i els agents socials. La seva finalitat és 
estudiar i alhora proposar models, iniciatives i possibles actuacions. 

318 que fixa els preus dels 
serveis acadèmics de les universitats públiques catalanes i la UOC per al curs 2011-2012 i n’ha su-
posat un increment generalitzat (per sobre de l’IPC respecte del curs 2010-2011), regula exempci-
ons i recàrrecs319

Aquests ajuts s’han convocat sota la denominació de Beques Excel·lència acadèmica i Beques 
Equitat.

 i constitueix un fons nodrit del 25% dels ingressos recaptats addicionalment per 
aquest increment de preus, que ha de servir per convocar uns ajuts adreçats als estudiants amb un 
bon rendiment acadèmic i amb un determinat nivell de renda. 

320

                                                
317 OCDE (2010). Higher education in regional and city development: the autonomous region of Catalonia. OCDE. La Comissió es crea 
en compliment de les recomanacions d’aquest estudi. En l’acte de presentació de l’edició anterior d’aquesta Memòria els col·laboradors 
catalans de l’estudi van presentar-ne les principals conclusions. Per a més informació: vegeu el 

 Les primeres són beques per a estades de mobilitat internacional i suposen un ajut d’un 

Full d’Indicadors socioeconòmics i labo-
rals del CTESC, núm. 53 (setembre de 2011). 
318 DOGC núm. 5920, de 14.07.2011. 
319 Es preveu l’aplicació de coeficients de recàrrec a les segones i successives matrícules d’un crèdit, així com a les matricules inicials de 
crèdits per part de persones amb titulació universitària (excepte en el cas que es tracti dels primers estudis de màster o doctorat). 
320 Resolucions ECO/2706/2011 i ECO/2707/2011, ambdues de 10 de novembre (DOGC núm. 6009, de 21.11.2011). 
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màxim de 2.000€ mensuals per finançar les despeses de desplaçament, de l’estada i una pòlissa 
d’assegurança d’assistència de viatge (per estades fora de l’EEES). Poden ser-ne beneficiaris els 
estudiants amb un mínim de 120 crèdits aprovats que demostrin un rendiment acadèmic especial. 
L’import total màxim destinat a aquests ajuts és de 300.000€. 

D’altra banda, les Beques Equitat s’han dotat d’un pressupost inicial clarament superior 
(d’1.100.000€) i tenen per finalitat finançar el 50% dels preus dels serveis acadèmics per la primera 
matrícula dels estudis de grau i altres estudis universitaris no adaptats a l’EEES per l’alumnat que 
compleixi determinats requisits de renda i patrimoni. 

En l’anàlisi de les principals novetats normatives de l’any 2011 cal fer referència a dues modificaci-
ons legals introduïdes per la Llei 11/2011, de 29 de desembre, de reestructuració del sector públic 
per agilitar l’activitat administrativa.321

Pel que fa a les principals iniciatives públiques, resta pendent comentar les directrius sobre les que 
s’estructurarà la política educativa durant la IX legislatura, i que van ser presentades per la conse-
llera del Departament d’Ensenyament en la seva compareixença al Parlament (17.02.2011): atès 
que la reducció a la meitat en dues legislatures del nivell de fracàs escolar és un dels objectius del 
Pla de Govern, la millora de l’èxit escolar de tot l’alumnat es configura com l’objectiu central pel De-
partament. En aquest sentit, el Govern ha aprovat l’Acord marc per lluitar contra el fracàs escolar, 
que preveu tres tipus d’actuacions: de prevenció, d’intervenció i de compensació. Pel finançament i 
l’execució d’aquestes actuacions, el Departament d’Ensenyament ha signat un conveni de 
col·laboració amb el Ministeri que preveu que aquest aporti 6.929.550 euros.

 En primer lloc, la introducció d’una disposició addicional a la 
Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, que preveu la possibilitat que cada univer-
sitat pugui establir la manera com el personal acadèmic i els investigadors en formació poden parti-
cipar en les activitats acadèmiques dirigides, amb la finalitat de millorar el desplegament de l’EEES; 
i en segon lloc, la modificació de la disposició transitòria vuitena de la LEC per tal d’allargar el ter-
mini de què disposa el Govern per aprovar els estatuts de l’Institut Superior de les Arts (atès que 
inicialment es preveia que estiguessin aprovats en finalitzar l’any 2011). 

322

Pel que fa a les mesures de prevenció, atesa la importància de la competència lectora en 
l’adquisició i la comprensió d’altres matèries del sistema, enguany s’ha aprovat el Pla nacional de 
lectura (2012-2016), que preveu com a objectiu específic per a l’àmbit educatiu la millora de l’èxit 
escolar de tot l’alumnat, en el marc de l’objectiu general d’incrementar els hàbits lectors dels ciuta-
dans i la seva competència lectora. Es preveuen actuacions tant en l’àmbit del sistema educatiu en 
general, aplicables a tots els centres i al professorat, com accions concretes dirigides a determinats 
centres (uns 360 anualment), així com altres programes específics.

 

323

Una darrera mesura adoptada per tal de millorar l’èxit escolar de l’alumnat és la posada en funcio-
nament del web “Família i escola. Junts x l’educació”,

  

Una de les mesures d’intervenció endegades són les accions de reforç en el marc del suport esco-
lar personalitzat (SEP), orientades a aconseguir que cap nen s’endarrereixi en els seus aprenentat-
ges, proporcionant suport individualitzat o en petit grup per a l’alumnat que ho necessiti, ja sigui 
perquè té dificultats per seguir el ritme de la classe o perquè té un rendiment alt.  

324

                                                
321 

 que té per finalitat oferir a les famílies re-
cursos i informació per millorar la seva implicació en el procés escolar dels seus fill/es, així com in-
crementar la corresponsabilitat de les famílies en el procés educatiu. 

DOGC núm. 6035, de 30.12.2011. Aquesta Llei inicialment formava part de l’Avantprojecte de llei de simplificació, agilitat i reeestruc-
turació administrativa i de promoció de l'activitat econòmica, que va ser dictaminat pel CTESC (Dictamen 4/2011), si bé aquests articles 
no van ser objecte de dictamen. 
322Resolució de 28 de desembre de 2011, de la Direcció General d’Avaluació i Cooperació Territorial (BOE núm. 37, de 13.02.2012). 
Aquest conveni detalla les actuacions que durà a terme el Departament en el bienni 2011-2012. 
323 “El gust per la lectura”, el Pla d’actualització del Programa d’immersió lingüística i el Programa de biblioteques escolars Puntedu. 
324 Família i escola. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament d’Ensenyament. Consulta a  
http://www20.gencat.cat/portal/site/familiaescola. 
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Per últim, cal tenir en compte els efectes de les restriccions pressupostàries en la continuïtat 
d’iniciatives públiques ja endegades, com ara el programa “eduCAT 1x1”, que ha estat substituït pel 
programa “eduCAT 2.0” i suposa un canvi de model de digitalització de les aules: en lloc de dotar a 
cada alumne amb un ordinador portàtil (finançant-ne parcialment el seu cost), suposa dotar al cen-
tre d’un fons per poder adquirir equipaments, continguts digitals impartir formació al personal tècnic 
i al professorat, així com prestar suport a l’alumnat, als centres i als professionals. 

Els centres educatius participants en el programa “eduCAT 1x1” poden optar entre seguir en aquest 
programa o incorporar-se al nou. 

6.4. Habitatge 

6.4.1. Àmbit estatal 
Atesa la conjuntura econòmica actual, la normativa i les iniciatives públiques d’aquest any es carac-
teritzen fonamentalment per incorporar mesures fiscals destinades a minorar els efectes de la crisi 
sobre el sector de l’habitatge, així com a fomentar-ne la rehabilitació.  

S’ha aprovat la Llei d’economia sostenible,325

En relació amb la rehabilitació d’habitatges, cal destacar també el Reial decret 6/2010, de mesures 
per a l’impuls de la recuperació econòmica i d’ocupació,

 ja comentada en relació a altres apartats de la Memò-
ria. Pel que fa a habitatge, la Llei dedica el capítol IV del Títol III, de sostenibilitat mediambiental, a 
la rehabilitació i a l’habitatge. En aquest sentit, la Llei preveu una sèrie de mesures d’impuls de les 
actuacions de rehabilitació i habitatge i, d’acord amb això, estableix que l’Administració general de 
l’Estat, en l’àmbit de les seves competències pròpies i en col·laboració amb les Administracions 
competents en matèria d’ordenació del territori i urbanisme, impulsi les accions de rehabilitació i re-
novació de la ciutat i els altres nuclis existents, com també la coordinació de les mesures, els fons, 
les ajudes i els beneficis destinats a aquests objectius. Així mateix, la Llei preveu que les adminis-
tracions públiques estableixin un sistema informatiu general coordinat, almenys, dels següents ins-
truments: els censos de construccions, edificis, habitatges i locals desocupats i dels que precisen 
millora o rehabilitació; els mapes d’àmbits urbans obsolets, desafavorits o amb dificultats i un siste-
ma públic general i integrat d’informació sobre el sòl, a través del qual els ciutadans/anes tindran 
dret a obtenir per mitjans electrònics tota la informació disponible  pel que fa a l’ordenació del terri-
tori duta a terme per les administracions públiques. 

326

- Que el contribuent tingui una base imposable inferior a 53.007,20 € anuals. 

 el qual pren com a base el context eco-
nòmic actual i, en aquest sentit, reforma diversos àmbits que, o bé per la seva incidència sobre el 
conjunt del sistema productiu espanyol, o bé pel seu pes específic en el sistema o per la seva im-
portància en el moment actual d’estabilització i recuperació, resulten especialment  rellevants. El 
capítol I del Reial decret recull reformes destinades a la recuperació de l’activitat en el sector de la 
construcció per la via, fonamentalment, de l’impuls fiscal a l’activitat de la rehabilitació de 
l’habitatge. Així, el Reial decret regula una nova deducció temporal (obres executades i satisfetes 
entre el 14 d’abril de 2010 i el 31 de desembre de 2012) en l’IRPF per obres de millora de 
l’habitatge habitual. Aquesta deducció correspon al 10% de les quantitats satisfetes per obres realit-
zades en l’habitatge habitual, sempre i quan s’acompleixin els requisits següents:  

- Que les obres tinguin per objecte la millora de l’eficiència energètica, la protecció del medi ambient, la 
utilització d’energies renovables, la substitució d’instal·lacions de subministraments, la instal·lació 
d’infraestructures de telecomunicació que permetin l’accés a Internet o a televisió digital o bé afavorir 
l’accessibilitat a l’edifici o als habitatges en els termes previstos pel Pla estatal de l’habitatge i rehabili-
tació 2009-2012. 

                                                
325 BOE núm. 55, de 05.03.2011. 
326 BOE núm. 89, de 13.04.2011. 
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El Reial decret també amplia el concepte de rehabilitació estructural, és a dir, les condicions en què 
els propietaris/àries poden beneficiar-se de l’aplicació de l’IVA reduït al 8% en les factures de reno-
vació i reparació de l’habitatge habitual. En aquest sentit amplia, entre d’altres, els supòsits que es 
poden incloure en els conceptes d’obres anàlogues i obres connexes. 

La deducció per obres de millora en l’habitatge habitual, esmentada a l’explicació sobre el Reial de-
cret 6/2010, és modificada per la disposició final primera del Reial decret llei 5/2011, de 29 d’abril, 
de mesures per a la regularització i control de l’ocupació submergida i foment de la rehabilitació 
d’habitatges.327

Enguany també s’aprova el Reial decret 8/2011, d’1 de juliol, de mesures de suport als deutors hi-
potecaris, de control de la despesa pública i cancel·lació de deutes amb empreses i autònoms con-
tretes per les entitats locals, de foment de l’activitat empresarial i impuls de la rehabilitació i de la 
simplificació administrativa,

 Així, aquest Reial decret amplia tant l’objecte de la deducció, que ja no estarà limitat 
a les obres que es realitzin en l’habitatge habitual, com el col·lectiu de beneficiaris potencials, ja que 
s’incrementa el límit anual de base imposable per accedir-hi, de 53.007,20 a 71.007,20 euros anu-
als. Tanmateix, es millora la quantia de la deducció, ja que s’eleva del 10 al 20% i s’incrementa de 
12.000 a 20.000 euros anuals la base acumulada de la deducció. El present Reial decret llei també 
té caràcter temporal, ja que es preveu que s’apliqui des de la seva entrada en vigor fins a 31 de de-
sembre de 2012.  

328 el qual, pel que fa a la matèria d’habitatge, parteix de la situació es-
pecífica del mercat immobiliari a Espanya i de la dificultat especial de les persones que han contret 
préstecs i es troben amb la impossibilitat de satisfer les seves obligacions de pagament. En aquest 
sentit, el Govern considera necessari i urgent adoptar mesures de protecció de les famílies amb 
menors ingressos, així com les reformes necessàries per tal de garantir que les execucions hipote-
càries es realitzin sense donar lloc a situacions abusives, però mantenint els elements fonamentals 
de garantia dels préstecs. Les novetats introduïdes per aquest Reial decret es poden classificar en 
quatre blocs: deutors/ores hipotecaris, actuacions de rehabilitació, inspecció tècnica d’edificis i de-
claració d’obra nova. Pel que fa als deutors/ores, es modifica la Llei d’enjudiciament civil i, en 
aquest sentit, s’eleva el percentatge pel qual un creditor podrà adjudicar-se en subhasta un immo-
ble hipotecat.329 També es redueix l’import del dipòsit exigit als postors per participar en una sub-
hasta del 30 al 20% i s’eleva el llindar d’inembargabilitat quan el preu obtingut per la venda de 
l’habitatge habitual hipotecat en un procediment d’execució hipotecària sigui insuficient per cobrir el 
mínim garantit.330

Cal esmentar també el Reial decret 9/2011, de mesures per a la millora de la qualitat i cohesió del 
sistema nacional de salut, de contribució a la consolidació fiscal i d’elevació de l’import màxim dels 

 Quant a les actuacions de rehabilitació, el Reial decret concreta i delimita alguns 
conceptes ja regulats per la Llei d’economia sostenible, esmentada anteriorment. Així, es concreten 
les actuacions incloses dins del concepte de rehabilitació i s’aclareix quins subjectes estan obli-
gats/ades a participar en les actuacions de rehabilitació. Pel que fa a la inspecció tècnica d’edificis, 
el Reial decret estableix la seva obligatorietat i els requisits essencials. Per últim, en relació amb 
l’obra nova, la principal novetat consisteix en l’exigència de l’obtenció de llicència de primera ocu-
pació per a l’atorgament i la inscripció de declaracions d’obra nova. Finalment, segons el Reial de-
cret, les sol·licituds de llicències urbanístiques sobre els actes de l’ús del sòl que enumera la matei-
xa norma, així com les llicències de primera ocupació d’edificacions de nova planta i ubicació de 
cases prefabricades i instal·lacions similars s’entendran desestimades per silenci administratiu una 
vegada que hagi transcorregut el termini màxim establert per la notificació de la resolució expressa. 

                                                
327 BOE núm. 130, de 01.06.2011. Aquest Reial decret ha estat convalidat mitjançant la Resolució de 26 de maig de 2011, del Congrés 
dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació de l’Acord de convalidació del Reial decret 5/2011, de 29 d’abril, de mesures per a la re-
gularització i control de l’ocupació submergida i foment de la rehabilitació d’habitatges. (BOE núm. 130, de 01.06.2011). 
328 BOE núm. 161, de 07.07.2011. 
329 S’estableix que l’adjudicació es realitzi per un preu no inferior al 60% (el 10% més que a la legislació que es modifica). 
330 Si amb caràcter general es considera inembargable el salari, pensió o equivalent que no superi el salari mínim interprofessional, des-
prés de la modificació, si el preu obtingut per la venda de l’habitatge habitual és insuficient per cobrir el crèdit garantit, la quantitat inem-
bargable s’incrementa en un 50% i en un altre 30% del salari mínim interprofessional per cada membre del nucli familiar que no disposi 
d’ingressos propis regulars, salari o pensió superiors al salari mínim interprofessional. 
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avals de l’Estat per al 2011,331

En matèria fiscal s’aprova també el Reial decret llei 20/2011, de mesures urgents en matèria pres-
supostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic,

 ja citat en l’apartat de normativa i iniciatives públiques de l’àmbit de 
salut. No obstant això, a la seva disposició transitòria quarta es preveu una mesura amb caràcter 
temporal, amb l’objecte d’oferir un avantatge fiscal per a les adquisicions d’habitatges que es realit-
zin fins a 31 de desembre de 2011. Així, fins a aquesta data, les entregues d’immobles destinats a 
habitatge es beneficiaran de la tributació al tipus superreduït del 4 en comptes del 8%. 

332

Finalment, cal destacar el Reial decret 1492/2011, de 24 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
de valoracions de la Llei del sòl,

 el qual deroga el Reial decret 
1472/2007, pel qual es regula la renda bàsica d’emancipació dels/de les joves, sens perjudici que 
les persones que ja tenien reconegut aquest dret continuïn gaudint-lo en les condicions que esta-
bleix la norma que es deroga. 

333 el qual desenvolupa el Text refós de la Llei del sòl pel que fa a la 
valoració immobiliària, amb l’objectiu de fer més transparent i eficient el mercat del sòl, així com de 
resoldre alguns dubtes interpretatius del Text refós de la Llei del sòl.334

6.4.2. Àmbit autonòmic 

 Així, el Reial decret regula 
els conceptes per a la realització de les valoracions i els mètodes corresponents de valoració per tal 
d’estimar quantitativament el valor de substitució de l’immoble objecte de taxació per un altre de si-
milar en la mateixa situació. El Reial decret diferencia entre la valoració en situació de sòl rural i la 
valoració en situació de sòl urbanitzable. Pel que fa al sòl rural, es desenvolupa el valor de capitalit-
zació de la renda real o potencial de l’explotació i, en aquest sentit, es formula la valoració de les 
explotacions enteses com a unitats de producció i es produeix la substitució teòrica de la renda de 
la terra per la renda de l’explotació, d’acord amb la política agrària comunitària i amb la finalitat de 
resoldre la inclusió d’explotacions no agràries al sòl rural. D’altra banda, des del punt de vista meto-
dològic, es regula un tractament novedós en la valoració, que consisteix en la proposta de tipus de 
capitalització diferents per a tipus d’explotació diferents, en funció del risc de cada activitat en el sòl 
rural. Pel que fa a la valoració d’immobles en situació de sòl urbanitzable, el Reial decret es refereix 
a criteris basats en la informació de mercat, tal i com es feia en legislacions anteriors. Tot i així, de-
talla els criteris per a les diferents situacions en què es pot trobar el sòl. Finalment, el Reial decret 
regula les indemnitzacions i les despeses d’urbanització. 

En aquest àmbit cal destacar la Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmi-
ca,335

- Derogació del procediment d’expropiació temporal de l’usdefruit i el lloguer forçós de l’habitatge per 
incompliment de la funció social de la propietat. 

 ja comentada en altres apartats d’aquesta Memòria, la qual formava part prèviament de 
l’Avantprojecte de llei de simplificació, agilitat i reestructuració administrativa i de promoció de 
l’activitat econòmica, el qual fou dictaminat pel CTESC (Dictamen 4/2011). La Llei, en el seu capítol 
II del Títol IV, referent a l’àmbit del territori, modifica la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a 
l’habitatge, amb l’objectiu, segons indica el mateix preàmbul, de donar impuls al sector immobiliari 
amb mesures com la facilitació de l’accés als habitatges amb protecció oficial, la flexibilització dels 
requisits en els edificis de nova construcció, l’eliminació de determinades reserves urbanístiques i la 
supressió de l’informe preceptiu sobre les determinacions del pla urbanístic, entre d’altres mesures. 

Algunes de les principals modificacions introduïdes per la Llei són les següents: 

- Es mantenen les figures creades per la Llei 18/2007 però amb algunes modificacions en la seva defi-
nició, règim jurídic i, en determinats casos, també en la seva denominació. Així, pel que fa al Pla terri-

                                                
331 BOE núm. 200, de 20.08.2011. 
332 BOE núm. 315, de 31.12.2011. 
333 BOE núm. 270, de 09.11.2011. 
334 Aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny. 
335 DOGC núm. 6035, de 30.12.2011. 
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torial sectorial d’habitatge, es limiten algunes de les seves funcions, tot i que es manté la d’establir el 
marc orientador de les polítiques d’habitatge a Catalunya. Pel que fa als plans locals d’habitatge, es 
manté la seva funció d’instrument per a la concertació de polítiques d’habitatge entre els ajuntaments 
i la Generalitat  però no serà preceptiu, sinó que tindrà un tracte preferent alhora de concertar aques-
tes polítiques. En relació a les reserves del sòl, es modifiquen alguns aspectes de la seva regulació, 
se suprimeix l’obligatorietat de repartiment uniforme de la localització de les reserves de sòl per a ha-
bitatge amb protecció oficial entre els àmbits d’actuació en sòl urbà no consolidat i en sòl urbà urba-
nitzable i deixa de ser obligatòria la reserva de sòl per a habitatges dotacionals públics als municipis 
obligats per la legislació urbanística a preveure també reserves de sòl per a habitatges de protecció 
pública. D’altra banda, l’habitatge d’ús turístic se substitueix per l’habitatge amb activitats econòmi-
ques, definit com a habitatge que no és domicili habitual i permanent i que s’utilitza per a l’obtenció de 
rendiments, fruit de realitzar activitats econòmiques regulades per la normativa sectorial d’aplicació. 
Pel que fa a aquest tipus d’habitatge, s’elimina el requisit de disposar preceptivament de la llicència 
municipal. També es modifiquen alguns aspectes en relació a què s’introdueixen excepcions per eli-
minar l’obligació d’instal·lar ascensors en edificis plurifamiliars de nova construcció i es regula la pro-
pietat compartida, que passa a substituir els anteriors “contractes de copropietat”. S’amplien les pos-
sibilitats d’aplicació de les prestacions per al pagament del lloguer a les actuacions susceptibles de 
ser protegides i que tinguin per finalitat l’allotjament de persones o unitats de convivència amb neces-
sitats d’habitatge i s’estableix que l’objectiu de la solidaritat urbana és obligatori per als municipis in-
closos en àrees declarades pel Pla territorial sectorial com a àmbits de demanda forta i acreditada i 
no per tots els municipis de més de 5.000 habitants i capitals de comarca, com establia la legislació 
anterior. 

- La Llei modifica també diversos aspectes sobre el règim d’habitatges amb protecció oficial que es 
desvincula de la qualificació urbanística del sòl; el Registre de sol·licitants d’habitatge amb protecció 
oficial deixa de ser la base per a l’adjudicació dels habitatges protegits de compra, s’elimina l’obligació 
d’establir els contingents especials de reserva en les promocions públiques, es modifiquen els proce-
diments d’adjudicació dels habitatges protegits de compra, la publicitat i les comunicacions, el sistema 
de selecció dels adjudicataris i algunes particularitats sobre les societats cooperatives d’habitatges. 

- També s’introdueixen algunes modificacions pel que fa a la cèdula d’habitabilitat, en el sentit que es 
manté la seva exigència per a la contractació de serveis i subministraments de l’habitatge, però la se-
va acreditació deixa de ser responsabilitat exclusiva de l’usuari final. En relació amb aquest aspecte, 
la disposició addicional quarta de la Llei regula el règim transitori pel que fa a les cèdules 
d’habitabilitat, de tal manera que en el cas dels habitatges construïts posteriorment al 1984 que no 
disposin de cèdula inicialment atorgada per la Generalitat, aquestes s’han de tramitar pel procediment 
establert per a la cèdula de primera ocupació.  

- Per últim, cal esmentar les modificacions que afecten organismes, administracions i professionals. Ai-
xí, es modifiquen algunes funcions i aspectes relatius a la composició del Consell Assessor 
d’Habitatge i alguns aspectes relatius als informes tècnics de professionals, com la supressió de 
l’exigència de visat col·legial per al lliurament dels informes d’inspecció a l’Administració a efectes de 
l’emissió del certificat d’aptitud. 
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Dictamen 4/2011, sobre l’Avantprojecte de llei de simplificació, agilitat i reestructuració administrati-
va i de promoció de l’activitat econòmica 

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya va aprovar aquest Dictamen en la sessió ordi-
nària del dia 20 de juny de 2011. 

El Dictamen conté tretze observacions generals, cent quinze observacions a l’articulat i quatre vots particu-
lars. 

Pel que fa a l’àmbit de l’habitatge, el CTESC considera que, atès que representa una modificació substanci-
al, hauria d’haver estat objecte de tramitació individualitzada. Pel que fa als habitatges d’ús turístic, el 
CTESC considera que la seva desregulació va en detriment dels veïns i dels usuaris i dificulta el coneixe-
ment d’aquesta activitat econòmica. D’altra banda, el CTESC demana que s’expliciti en el text de la Llei el 
nombre de membres del Consell Assessor de l’Habitatge i la seva distribució entre els diferents grups 
d’entitats interessades. Pel que fa a l’eliminació de l’obligació que tots els edificis plurifamiliars de nova 
construcció siguin accessibles, el CTESC considera que és un pas enrere per a les persones amb mobilitat 
reduïda i demana que no es faci aquesta modificació. 

Com a iniciativa pública, es pot esmentar l’elaboració, per part de la Direcció de Promoció de 
l’Habitatge, d’una guia per a l’elaboració del Pla d’ordenació urbanística municipal, que recull les 
orientacions bàsiques d’ajuda als ajuntaments per a la seva redacció. 

6.5. Protecció social, serveis socials i atenció a la dependèn-
cia 

6.5.1. Àmbit de la Unió Europea 
L’any 2010  finalitzen deu anys de l’Estratègia de Lisboa i del seu Mètode obert de coordinació en 
matèria social. Aquest mateix any el Consell Europeu adopta l’Estratègia 2020, que estableix com a 
objectiu específic la promoció de la integració social, en particular mitjançant la reducció de la po-
blació que viu per sota del llindar de la pobresa en el 25 per cent, és a dir, en 20 milions de perso-
nes. Per aconseguir aquest objectiu es crea la Plataforma contra la pobresa i l’exclusió social. Per 
tant, amb l’Estratègia Europa 2020 s’inicia una nova etapa en la lluita contra la pobresa i l’exclusió 
social.    

L’Estratègia Europa 2020 i, en concret, la seva dimensió social, ha estat present en les reunions del 
Consell Europeu i del Consell de Ministres d’Afers Socials, com també en les seves conclusions. 
Així, en la reunió del dia 7 de març336

En el Consell Europeu de primavera, celebrat el dies 24 i 25 de març,

 es conclou que la prevenció i la reducció de la pobresa i 
l’exclusió social que demana l’Estratègia requereix una combinació de tots els esforços i instru-
ments tant a escala de la UE com dels estats membres. En aquest sentit, es considera fonamental 
que es prevegin mesures per lluitar contra la pobresa i l’exclusió en totes les polítiques.   

En aquesta reunió també s’adopta el Pacte europeu per a la igualtat de gènere 2011-2020, que fa 
referència a la integració de la perspectiva de gènere en totes les polítiques. Entre els seus objec-
tius, s’incorporen els següents: eliminar les desigualtats de gènere en l’àmbit de l’ocupació i la pro-
tecció social, inclosa la bretxa salarial; promoure un equilibri més gran entre la vida professional i la 
privada entre dones i homes i combatre totes les formes de violència contra les dones.  

337

                                                
336 

 els estats membres emfa-
sitzen el seu compromís amb l’Estratègia Europa 2020 i, en concret, conclouen que pel que fa a 
l’àmbit social adoptaran mesures per combatre la pobresa i promoure la inclusió social i en relació 
amb la reforma dels sistemes de pensions. S’estableix que els estats membres acordaran un con-
junt d’accions concretes que cal realitzar en el termini d’un any. Aquests compromisos també es re-

Conclusions del Consell d’ocupació, afers socials, sanitat i consum celebrat el dia 7 de març de 2011. 
337 Conclusions del Consell Europeu de 24 i 25 de març de 2011.  
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flectiran en els programes nacionals de reforma i en els programes d’estabilitat que els estats mem-
bres presentin anualment.  

En aquest sentit, el Programa nacional de reformes (PNR) d’Espanya 2011338

Davant els objectius en política social establerts per cada estat membre en els seus programes na-
cionals de reforma, la Comissió Europea ha presentat les seves recomanacions per país,

 fixa com a objectiu en 
el període 2009-2019 reduir entre 1.400.000 i 1.500.000 el nombre de persones en risc de pobresa i 
exclusió social, d’acord amb un indicador agregat que inclou persones que viuen per sota del llindar 
de la pobresa, persones que pateixen privació material severa i persones que viuen en llars amb 
una intensitat d’ocupació baixa o nul·la. Per aconseguir la reducció esmentada, el PNR recull una 
sèrie de mesures concretes que s’articulen en quatre blocs: incrementar la renda de les llars amb 
membres en edat de treballar; promoure la inclusió activa; reduir el risc de pobresa de determinats 
grups de població; i garantir l’accés a l’habitatge o a un allotjament digne. La reducció de la pobresa 
infantil es fixa en proporció similar a la reducció de la pobresa en general. El PNR també fixa com a 
objectiu la reforma del sistema de pensions.  

339 que han 
estat aprovades pel Consell Europeu de 23 i 24 de juny.340

En el marc de la implementació de l’Estratègia 2020, els ministres d’afers socials han debatut  sobre 
el rol del Fons Social Europeu (FSE),

 En el cas d’Espanya, es recomana que 
es prenguin mesures en el període 2011-2012 en relació amb la reforma del sistema de pensions 
proposada amb la finalitat de retardar l’edat de jubilació legal i augmentar el nombre d’anys de tre-
ball per al càlcul de les pensions; també recomana revisar periòdicament els paràmetres de les 
pensions a la llum de l’evolució de l’esperança de vida i adoptar noves mesures destinades a millo-
rar l’aprenentatge permanent de les persones treballadores de més edat.   

341

Finalment, en la seva reunió dels dies 1 i 2 de desembre, els ministres d’afers socials

 atesa la seva importància en el suport a la Plataforma de 
lluita contra la pobresa i l’exclusió social. Es conclou que és necessari agilitar els processos relacio-
nats amb l’FSE; aprofitar al màxim el Fons per aconseguir els objectius de l’Estratègia; assegurar 
una adequada articulació de l’FSE amb altres fons estructurals; i que l’FSE arribi a les persones 
més vulnerables i que promogui la inclusió de les que no participen en el mercat de treball.  

342

                                                
338 

 emfasitzen 
que els programes de reforma han de ser equilibrats en relació amb el seu impacte social i al model 
social europeu i subratllen que el creixement ha d’anar acompanyat per la creació d’ocupació i que 
la reinserció laboral és essencial per escapar de la pobresa i l’exclusió social. El Consell adopta 
conclusions en relació amb l’envelliment: en el context actual de canvis demogràfics, s’han 
d’eliminar els obstacles en l’ocupació de les persones de més edat i evitar les sortides prematures 
del mercat de treball. D’altra banda, conclou que s’han de fer esforços per conciliar la vida laboral, 
la familiar i la privada mitjançant diferents tipus de provisió de cures, permisos parentals i modalitats 
de treball flexibles. A més, és necessari assegurar-se que les polítiques de conciliació no afectin les 
carreres professionals de les dones i la seva situació econòmica. Se subratlla que aquesta qüestió 
també és rellevant en el context de l’Estratègia 2020, la qual ha establert com a objectiu aconseguir 
una taxa d’ocupació del 75 per cent per a les dones i els homes d’entre 20 i 64 anys.  

Aprovat en la reunió del Consell de Ministres del dia 29.04.2011. 
339 Comunicació de la Comissió al Parlament, al Consell Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Re-
gions, de 7.6.2011, “Conclusió del primer semestre europeu sobre coordinació de la política econòmica: guia per a les polítiques nacio-
nals 2011-2012”, COM(2011) 400 final.  
340 Recomanació del Consell de 12 de juliol de 2011 relativa al Programa nacional de reforma de 2011 d’Espanya i per la que s’emet un 
Dictamen del Consell sobre el Programa d’estabilitat actualitzat d’Espanya (2011-2014) (DOUE de 19.07.2011). 
341 Conclusions del Consell de Ministres d’Ocupació, Política Social, Salut i Consum de la UE, de 3 d’octubre de 2011.  
342 Conclusions del Consell de ministres d’Ocupació, Política Social, Salut i Consum de la UE, d’1 i 2 de desembre de 2011.  
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6.5.2. Àmbit estatal 
Enguany s’han aprovat diverses normes en els àmbits de la Seguretat Social, l’atenció a la depen-
dència i la discapacitat, així com dues iniciatives públiques en els àmbits de la discapacitat i de la 
igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes. 

En l’àmbit de la Seguretat Social, cal fer referència al Reial decret 1794/2010, de 30 de desem-
bre,343 mitjançant el qual es procedeix a desenvolupar les previsions contingudes a la Llei 39/2010, 
de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2011, en matèria de revaloració de les pensions del 
sistema de la Seguretat Social i d’altres prestacions socials públiques. En aquest sentit, i d’acord 
amb les previsions del Reial decret llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures extraor-
dinàries per a la reducció del dèficit públic,344

L’Ordre TIN/41/2011

 per a l’any 2011 s’estableix una revaloració de l’1 per 
cent dels complements per mínims de les pensions contributives del sistema de la Seguretat Social, 
de les pensions no contributives d’aquest sistema, així com de les pensions de l’extingit SOVI. Així 
mateix, s’actualitzen les quanties de les assignacions a favor de fills i filles amb discapacitat amb 18 
o més anys.    

345 desenvolupa les previsions contingudes a la Llei 39/2010, de 22 de desem-
bre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2011, en matèria de bases i tipus de cotització. 
Mitjançant aquesta ordre es reprodueixen les bases i els tipus de cotització que s’estableixen en el 
text legal esmentat i s’adapten les bases de cotització previstes per als supòsits de contractes a 
temps parcial. En aquesta ordre també es fixen els coeficients aplicables per determinar la cotitza-
ció a la Seguretat Social en supòsits específics, com són els de conveni especial, col·laboració en la 
gestió de la Seguretat Social o exclusió d’alguna contingència. També s’estableixen els coeficients 
per a la determinació de les aportacions a càrrec de les mútues d’accidents de treball i malalties 
professionals de la Seguretat Social. Finalment, es fixen per a l’exercici 2010 els valors límit dels 
índexs de sinistralitat general i de sinistralitat extrema, així com el volum de cotització per contin-
gències professionals que s’ha de superar, per poder accedir a la reducció de les cotitzacions per 
contingències professionals.346

L’Ordre TIN/1362/2011, de 23 de maig,

 Per a l’any 2011, el topall màxim de la base de cotització al règim 
general es fixa en els 3.230,10 euros mensuals i el topall mínim s’estableix en els 748,20 euros 
mensuals.   

347

Mitjançant l’Ordre TIN/1371/2011, de 25 de maig,

 estableix el règim d’incompatibilitat entre la pensió de ju-
bilació de la Seguretat Social i l’exercici de l’activitat per compte propi dels professionals col·legiats 
que, en virtut del que es preveu a la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d’ordenació i supervisió de les 
assegurances privades, es trobin exonerats de l’obligació de causar alta en el règim especial de 
treballadors per compte propi, amb independència que quedin o no integrats en una mutualitat de 
previsió social com alternativa a l’alta en el règim esmentat. En aquest sentit, els professionals que 
causin dret a la seva pensió de jubilació de la Seguretat Social a partir de l’1 de juliol de 2011, data 
d’entrada en vigor de la norma, i vulguin continuar exercint la seva professió, hauran d’aplaçar el 
cobrament de la pensió esmentada. 

348

                                                
343 

 es dicten les normes per a l’elaboració dels 
pressupostos de la Seguretat Social per a l’exercici 2012 amb la finalitat de compatibilitzar els resul-
tats que demanda la disciplina pressupostària amb el manteniment i la millora dels nivells de pro-
tecció que dispensa la Seguretat Social. En aquest context, en l’Ordre s’estableixen les especifica-

BOE núm. 318, de 31.12.2010. 
344 Mitjançant el Reial decret llei 8/2010 se suspèn la revaloració de les pensions contributives de la Seguretat Social per a l’exercici 
2011, amb l’excepció de les pensions mínimes i de les pensions de l’extingit SOVI; tampoc s’aplica la suspensió esmentada a les pensi-
ons no contributives. 
345 BOE núm. 17, de 20.01.2011. 
346 En aplicació de l’incentiu previst en el Reial decret 404/2010, de 31 de març, pel qual es regula l’establiment d’un sistema de reducció 
de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin contribuït especialment a la disminució i prevenció de la si-
nistralitat laboral (BOE núm. 79, d’01.04.2010). 
347 BOE núm. 125, de 26.05.2011. 
348 BOE núm. 126, de 27.05.2011. 
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cions pròpies del procediment d’elaboració del pressupost de la Seguretat Social i es determina 
l’àmbit d’aplicació i l’estructura pressupostària de la Seguretat Social, així com la metodologia pres-
supostària i els criteris que cal seguir per avaluar les propostes de despeses i ingressos.  

Amb el Reial decret 772/2011, de 3 de juny,349 es modifica el Reglament general sobre procedi-
ments per a la imposició de sancions per infraccions de l’ordre social i per als expedients liquidatoris 
de quotes de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 928/1998, de 14 de maig. Amb aquesta 
modificació es complementa i desenvolupa la realitzada per la Llei de pressupostos generals de 
l’Estat per a l’any 2010 i s’estableix una nova atribució i distribució de competències sancionadores 
en l’àmbit estatal amb la finalitat que la Inspecció de Treball i Seguretat Social concentri més la se-
va activitat en la vigilància del compliment de la normativa de l’ordre social i derivi la resolució dels 
seus expedients als òrgans competents per raó de la matèria. Així mateix, amb les modificacions in-
troduïdes es pretén garantir que la competència sancionadora s’exerceixi per autoritats de la pròpia 
Administració general de l’Estat i dels organismes públics vinculats o que en depenen.350

També en l’àmbit de la Seguretat Social s’aprova el Reial decret 1148/2011, de 29 de juliol,

  

351

La reforma del sistema de pensions de la Seguretat Social es realitza mitjançant la Llei 27/2011, d’1 
d’agost,

 pel 
qual s’aplica i es desenvolupa el que es preveu a la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de pressu-
postos generals de l’Estat per a l’any 2010, mitjançant la qual s’incorpora a l’ordenament jurídic de 
la protecció social una prestació econòmica destinada a les persones progenitores, adoptants o 
acollidores que redueixen la seva jornada de treball per a la cura de menors afectats per càncer o 
una altra malaltia greu amb la finalitat d’ampliar l’acció protectora de la Seguretat Social. Aquest Re-
ial decret estableix, d’una banda, el llistat de les malalties considerades greus als efectes del reco-
neixement de la prestació (en un annex) i, d’altra banda, desenvolupa les qüestions referides al rè-
gim jurídic de la prestació, que té naturalesa de subsidi.  

352

Les modificacions principals que incorpora la norma són les següents: l’edat legal de jubilació 
s’incrementa gradualment fins als 67 anys; no obstant això, es poden jubilar als 65 anys aquelles 
persones que acreditin 38 anys i sis mesos de cotització. Es consideraran com a cotitzats els tres 
anys que les persones treballadores dediquin a la cura dels fills i filles als efectes de les prestacions 
de jubilació, incapacitat permanent, mort i supervivència i maternitat i paternitat. Tanmateix es pre-
veuen una sèrie de supòsits de jubilació anticipada: en primer lloc, es manté la jubilació anticipada a 
partir dels 61 anys per causa no imputable a la persona treballadora, però amb la novetat que 
l’extinció de la relació laboral s’hagi produït per causes econòmiques o per mort, jubilació o incapa-
citat de l’empresari individual, com a conseqüència d’un procediment concursal o per violència de 
gènere. En segon lloc, s’introdueix un nou supòsit de jubilació anticipada voluntària a partir dels 63 
anys. En ambdós supòsits s’apliquen els corresponents coeficients reductors i és necessari haver 

 i té com a objecte la introducció de les modificacions necessàries en l’estructura del sis-
tema amb la finalitat que pugui respondre amb eficàcia als nous reptes i estar en condicions òpti-
mes d’oferir la màxima cobertura protectora possible davant els riscos socials, dins d’un sistema de 
Seguretat Social financerament estable i sòlid que garanteixi prestacions socials suficients a les ge-
neracions futures. La Llei introdueix a l’ordenament de la Seguretat Social els compromisos recollits 
a l’Acord social i econòmic subscrit entre els interlocutors socials i el Govern el dia 2 de febrer de 
2011 i també incorpora algunes de les recomanacions del Pacte de Toledo. En el Preàmbul de la 
norma s’assenyala que les tendències de l’evolució demogràfica i la necessitat de reforçar la contri-
butivitat del sistema són factors que aconsellen la realització de la reforma. Aquests reptes s’han 
vist accentuats per la situació econòmica global.   

                                                
349 BOE núm. 147, de 21.06.2011. 
350 Una vegada produït el traspàs a la Generalitat de Catalunya de funcions i serveis en matèria de funció pública inspectora l’1 de març 
de 2010, el Sistema d’inspecció integra personal funcionari estatal i autonòmic. Ara bé, mentre que l’activitat inspectora pot ser exercida 
indistintament per personal funcionari d’una o altra administració, la competència sancionadora es reserva en exclusiva a l’Administració 
estatal.   
351 BOE núm. 182, de 30.07.2011. 
352 Llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social (BOE núm. 184, de 
02.08.2011). 
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cotitzat més de 33 anys. En tercer lloc, es manté el supòsit de jubilació anticipada de les persones 
que tinguessin la condició de mutualistes l’1 de gener del 1967 amb l’aplicació de coeficients reduc-
tors. En quart lloc, es manté la modalitat de jubilació parcial a partir dels 61 anys, vinculada al con-
tracte de relleu. En cinquè lloc, es manté la jubilació anticipada de les persones treballadores en ac-
tivitats tòxiques, penoses i perilloses o per raó de discapacitat. Finalment, s’elimina el supòsit de la 
jubilació especial als 64 anys.      

Així mateix, el període de còmput per al càlcul de la pensió de jubilació s’amplia de 15 a 25 anys de 
forma gradual i s’estableix una nova regulació per a la integració de les llacunes de cotització. Tam-
bé es preveu que l’escala per a la determinació de la pensió evolucioni progressivament fins a con-
vertir-se en totalment proporcional; no es modifica el període mínim de quinze anys per tenir dret al 
50 per cent de la pensió, però sí s’incrementen fins als 37 els anys cotitzats que són necessaris per 
obtenir el 100 per cent de la pensió. També es modifica el règim jurídic dels complements per a mí-
nims de les pensions contributives, l’import dels quals no podrà superar la quantia de la pensió no 
contributiva.   

En relació amb la necessitat de millora de l’acció protectora de la pensió de viduïtat en les persones 
beneficiàries més grans de 65 anys per a les quals aquesta pensió sigui la seva font d’ingressos 
principal, s’incrementa el percentatge de la base reguladora que s’utilitza per calcular la pensió, del 
52 per cent actual al 60 per cent, de forma gradual. 

Es procedeix també a l’adaptació del Text refós de la Llei general de la Seguretat Social a la inte-
gració del règim especial de la Seguretat Social del treball de la llar en el règim general de la Segu-
retat Social amb efectes a partir de l’1 de gener de 2012.  

Finalment, es preveu establir els mecanismes d’inclusió a la Seguretat Social de les persones que 
participen en programes de formació finançats per entitats o organismes públics o privats que, vin-
culats a estudis universitaris o de formació professional, comporten una contraprestació econòmica.  

L’entrada en vigor de la Llei es preveu per a l’1 de gener de 2013 i s’introdueix el denominat factor 
de sostenibilitat del sistema de la Seguretat Social, que consisteix en què, a partir de l’any 2027, els 
paràmetres fonamentals del sistema es revisaran cada cinc anys.     

Al llarg de l’any 2011 s’han aprovat tres normes en desenvolupament de la Llei de reforma del sis-
tema de pensions de la Seguretat Social: en primer lloc, el Reial decret 1493/2011, de 24 
d’octubre,353

En segon lloc, s’aprova el Reial decret 1698/2011, de 18 de novembre,

 mitjançant el qual es regulen els termes i les condicions d’inclusió en el règim general 
de la Seguretat Social, en qualitat d’assimilades a persones treballadores per compte d’altri, de les 
persones que participen en programes de formació que inclouen la realització de pràctiques forma-
tives en empreses, institucions o entitats i que no tenen caràcter purament lectiu, sempre que 
aquestes pràctiques no donin lloc a l’establiment d’una relació laboral. Es preveu que les persones 
que hagin participat en programes de formació abans de l’entrada en vigor del Reial decret poden 
subscriure un conveni especial amb la Seguretat Social als efectes del còmput de cotització pels 
períodes de formació realitzats, fins a un màxim de dos anys.  

354

                                                
353 

 pel qual es regula el règim 
jurídic i el procediment general per establir coeficients reductors de l’edat de jubilació en relació 
amb les activitats següents: d’una banda, les activitats laborals amb un índex excepcional de peno-
sitat, perillositat, insalubritat o toxicitat i que tinguin uns índexs elevats de morbiditat o mortalitat o la 
incidència de malalties professionals; d’altra banda, les activitats laborals que, en virtut dels reque-
riments físics o psíquics que requereix la seva realització, resulten de penositat excepcional i expe-
rimenten un increment notable de l’índex de sinistralitat a partir d’una edat determinada. En qualse-
vol cas, l’aplicació dels coeficients reductors de l’edat de jubilació mai pot donar lloc a què la perso-

BOE núm. 259, de 27.10.2011. 
354 BOE núm. 282, de 23.11.2011. 
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na interessada accedeixi a la pensió amb una edat inferior als 52 anys. El procediment general que 
s’implanta facilita que les persones treballadores es beneficiïn, en primer lloc, de la millora de les 
seves condicions de treball i, en últim terme, si això no és possible, de la rebaixa de la seva edat de 
jubilació, amb el benefici afegit de considerar com a cotitzat el període de temps en què resulti redu-
ïda l’edat de jubilació.   

Finalment, mitjançant l’Ordre TIN/3356/2011, de 30 de novembre355

També en l’àmbit de la Seguretat Social, s’aprova la Llei 28/2011, de 22 de setembre,

, es desenvolupen les previsions 
de la Llei 27/2011, de reforma del sistema de pensions, pel que fa a la modificació en matèria de 
convenis especials. Així, i mitjançant la reforma de l’Ordre TAS/2865/2003, de 13 d’octubre, per la 
qual es regula el conveni especial en el sistema de la Seguretat Social, s’estableix el termini general 
d’un any per sol·licitar la subscripció del conveni especial esmentat a comptar des de la data de la 
baixa en el règim corresponent de la Seguretat Social o en la que s’hagi extingit el dret a les presta-
cions per desocupació. També es regula una nova modalitat de conveni especial a subscriure per 
les persones de nacionalitat espanyola que, sense haver estat afiliades prèviament al sistema de la 
Seguretat Social, participen en un país estranger de forma remunerada en programes formatius o 
d’investigació sense quedar vinculades per una relació laboral.  

Pel que fa a les previsions en matèria de modificació de convenis especials, contingudes a la Llei 
27/2011, encara resta per desenvolupar la referida a la regulació d’una nova modalitat de conveni 
especial que puguin subscriure les persones amb discapacitat amb dificultats especials d’inserció 
laboral per a la cobertura de les prestacions per jubilació i per mort i supervivència.     

356 per la qual 
es procedeix a la integració del règim especial agrari de la Seguretat Social357

Mitjançant el Reial decret 1596/2011, de 4 de novembre,

 en el règim general 
de la Seguretat Social i a la creació dins del règim general d’un sistema especial per a persones 
treballadores agràries per compte d’altri, amb la finalitat de refermar les garanties d’ocupació i de 
cobertura del treball agrari per compte d’altri a través d’un nou model de cotització i de protecció. 
Aquesta regulació es fonamenta en la recomanació del Pacte de Toledo sobre simplificació dels rè-
gims de la Seguretat Social i en l’Acord sobre mesures en matèria de Seguretat Social, subscrit en-
tre el Govern i els agents socials el 13 de juliol de 2006.   

358 es desenvolupa la Llei general de la Se-
guretat Social359

                                                
355 

 en relació amb l’extensió de l’acció protectora per contingències professionals a les 
persones treballadores incloses en el règim especial de la Seguretat Social del treball a la llar amb 
la finalitat d’equiparar les condicions de protecció de les persones treballadores incloses en l’àmbit 
d’aplicació del règim esmentat amb les que pertanyen a la resta de règims.   

Aquesta norma s’emmarca en el procés iniciat pel Pacte de Toledo l’any 1995 i en les seves actua-
litzacions dels anys 2003 i 2011, que determinen un principi d’homogeneïtzació gradual de la regu-
lació dels règims especials i una ampliació de les contingències protegides que ha de culminar en 
una equiparació amb l’acció protectora del règim general. Aquest desenvolupament reglamentari es 
fa sense perjudici de l’adaptació a les previsions de la Llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre actualització, 
adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social, referides a la integració del règim es-
pecial del treball a la llar en el règim general de la Seguretat Social.        

BOE núm. 293, de 06.12.2011. 
356 BOE núm. 229, de 23.09.2011. 
357 El règim especial agrari està format en l’actualitat únicament per persones treballadores per compte d’altri, des de la integració de les 
persones treballadores per compte propi en el règim especial d’autònoms, l’1 de gener de 2008.  
358 BOE núm. 290, de 02.12.2011.  
359 La disposició final tercera de la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2011, ha afegit una 
nova disposició addicional a la Llei general de la Seguretat Social, text refós aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, mit-
jançant la qual s’estén, amb efectes d’1 de gener de 2011, l’acció protectora per contingències professionals a les persones treballadores 
incloses en el règim especial de la Seguretat Social del treball a la llar.  

http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/06/pdfs/BOE-A-2011-19173.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/09/23/pdfs/BOE-A-2011-15038.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/02/pdfs/BOE-A-2011-18914.pdf�


CONDICIONS DE VIDA 

206 

Cal fer referència també al Reial decret 1621/2011, de 14 de novembre,360 pel qual es modifica el 
Reglament general de recaptació de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 1415/2004, d’11 
de juny. La finalitat d’aquesta modificació és l’adaptació del Reglament esmentat al que disposen 
diverses normes legals d’aprovació recent, en especial pel que fa referència a les notificacions 
d’actes administratius en l’àmbit de la Seguretat Social per mitjans electrònics, informàtics o telemà-
tics,361 que incideix especialment en els procediments relatius als actes de gestió recaptatòria de la 
Seguretat Social. També es procedeix a adequar el Reglament general de recaptació a les modifi-
cacions normatives en l’àmbit de la devolució d’ingressos en virtut de sentència judicial ferma i en el 
de la responsabilitat de persones i entitats dipositàries de béns embargables que col·laboren o con-
senten en el seu aixecament.362

Finalment, i pel que fa a l’àmbit de la Seguretat Social, mitjançant el Reial decret llei 18/2011, de 18 
de novembre,

 Finalment, es reformen una sèrie de preceptes del Reglament es-
mentat per ajustar la seva regulació a l’experiència i a les noves necessitats derivades de la gestió 
recaptatòria de la Seguretat Social.     

363

En l’àmbit de l’atenció a la dependència, mitjançant el Reial decret 174/2011, d’11 de febrer,

 s’estableixen mesures de compensació per la disminució de la cotització a la Segu-
retat Social de les persones treballadores afectades per la crisi provocada per la bacteria “E.coli”, 
com a conseqüència de la no realització de les jornades de treball agrícoles. Es preveu que aques-
tes mesures s’articulin mitjançant la subscripció d’un conveni especial amb la Seguretat Social que 
es finançarà amb càrrec als pressupostos del Servei Públic d’Ocupació estatal (SEPE).     

364

En aquest àmbit també s’ha aprovat el Reial decret 175/2011, d’11 de febrer,

 
s’aprova el barem de valoració dels graus i nivells de dependència (BVD) i l’escala de valoració es-
pecífica per als menors de tres anys (EVE), en desenvolupament de la Llei 39/2006, de 14 de de-
sembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència. 
Així mateix, aquest Reial decret possibilita també l’efectivitat del reconeixement de la situació de 
dependència d’aquelles persones que tinguin reconeguda la pensió de gran invalidesa o la necessi-
tat d’ajuda de tercera persona. La primera versió del barem de valoració de la situació de depen-
dència es va establir en el Reial decret 504/2007, de 20 d’abril, que ara es modifica, atès que 
l’avaluació que s’ha fet de l’aplicació d’aquest barem ha conclòs la conveniència de millorar 
l’objectivació de la situació de dependència i la classificació dels seus graus i nivells. Es preveu 
que, quan finalitzi el vuitè any d’aplicació de la Llei 39/2006, es realitzarà una avaluació dels resul-
tats obtinguts amb l’aplicació del nou barem i es proposaran les modificacions que en el seu cas 
s’estimin pertinents. 

365 que té com a finali-
tat, entre d’altres, l’establiment dels criteris sobre les intensitats de protecció dels serveis, l’import 
de les prestacions econòmiques i els requisits i les condicions d’accés a la prestació econòmica per 
a cures en l’entorn familiar que es puguin reconèixer a les persones en situació de dependència de 
grau I, corresponent a la dependència moderada. Així mateix, es regula la Seguretat Social de les 
persones que tenen cura de les persones en situació de dependència de grau I.366

                                                
360 

    

BOE núm. 277, de 17.11.2011. 
361 La Llei 32/2010, de 5 d’agost, per la que s’estableix un sistema específic de protecció per cessament d’activitat del treball autònom, 
afegeix una nova disposició addicional a la Llei general de la Seguretat Social relativa a les notificacions per mitjans electrònics, informà-
tics o telemàtics d’actes administratius en l’àmbit de la Seguretat Social.  
362 Aquestes modificacions les introdueix la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2011, en 
els articles 23.3 i 37 de la Llei general de la Seguretat Social.  
363 BOE núm. 279, de 19.11.2011. 
364 BOE núm. 42, de 18.02.2011. 
365 Reial decret 175/2011, d’11 de febrer, pel que es modifica el Reial decret 727/2007, de 8 de juny, sobre criteris per determinar les in-
tensitats de protecció dels serveis i la quantia de les prestacions econòmiques en l’àmbit de la dependència i el Reial decret 615/2007, 
d’11 de maig, pel qual es regula la Seguretat Social de les persones cuidadores de les persones en situació de dependència (BOE núm. 
42, de 18.02.2011).   
366 Aquestes qüestions estaven previstes fins al moment només en relació amb les situacions de dependència corresponents als graus III 
i II, atès que es va considerar que el calendari d’aplicació progressiva de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia 
personal i atenció de les persones en situació de dependència i l’avaluació de resultats dels tres primers anys d’aplicació, aconsellaven 
posposar la regulació del grau I, la dependència moderada.  
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D’altra banda, s’actualitzen, per a l’exercici 2011, les quanties corresponents als graus III (gran de-
pendència) i grau II (dependència severa) del nivell mínim de protecció garantit a les persones be-
neficiàries del Sistema per a l’autonomia i atenció a la dependència (SAAD), d’acord amb 
l’actualització aplicada a l’Indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) per a l’any 2011.367 
Així mateix, s’estableix la quantia per al nivell mínim de protecció garantit per a les persones benefi-
ciàries valorades en el grau I, nivell 2, que s’incorporen al sistema l’1 de gener de 2011.368

Mitjançant el Reial decret 570/2011, de 20 d’abril,

  

369

TAULA V-43. Nivell mínim de protecció garantit del SAAD i quanties màximes de les prestacions 
econòmiques    

 es modifiquen els criteris per determinar la 
quantia de les prestacions econòmiques en l’àmbit de la dependència i, en aquest sentit, es substi-
tueix la referència a l’increment de l’Índex de preus al consum (IPC) per la referència a l’increment 
de l’Indicador públic d’efectes múltiples (IPREM), amb la finalitat d’unificar el criteri d’actualització 
anual de les quanties de les prestacions econòmiques i l’establert per a les quanties del nivell mínim 
de protecció garantit. D’altra banda, en aquest Reial decret també s’actualitzen, per a l’exercici 
2011, les quanties màximes de les prestacions econòmiques corresponents al grau III, gran depen-
dència, i grau II, dependència severa, i es quantifica, per a l’exercici 2011, l’import màxim de la 
prestació econòmica vinculada al servei i de la prestació econòmica per a cures en l’entorn familiar 
per a les persones beneficiàries dels sistema valorades en el grau I, dependència moderada, nivell 
2.  

Mínim de protecció garantit 

Grau III, nivell 2 266,57 

Grau III, nivell 1 181,26 

Grau II, nivell 2 103,02 

Grau II, nivell 1 70,70 

Grau I, nivell 2 60,00 

Quanties màximes de les prestacions econòmiques 

  

Vinculada al servei Cures en l'entorn familiar Assistència personal 

Quantia  Quantia  Quota SS+FP Quantia  

Grau III, nivell 2 833,96 520,69 

164,54   (163,04+1,50) 

833,96 

Grau III, nivell 1 625,47 416,98 625,47 

Grau II, nivell 2 462,18 337,25   

Grau II, nivell 1 401,20 300,90   

Grau I, nivell 2 300,00 180,00 82,27 (81,52+0,75)   
Unitats: euros mensuals. 
Font: BOE núm. 112, d’11.05.2011.  
 

Finalment, mitjançant el Reial decret 1593/2011, de 4 de novembre,370

                                                
367 La Llei 39/2010, de 22 de desembre, de pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2011, estableix que no s’incrementa l’IPREM per 
a l’any 2011.  

 s’estableix el títol de tècnic 
en atenció a persones en situació de dependència i es fixen els seus ensenyaments mínims. El que 
es disposa en aquest Reial decret substitueix la regulació del títol de tècnic en atenció sociosanità-
ria continguda en el Reial decret 496/2003, de 2 de maig. 

368 Reial decret 569/2011, de 20 d’abril (BOE núm. 112, d’11.05.2011).  
369 BOE núm. 112, d’11.05.2011. 
370 BOE núm. 301, de 15.12.2011.  
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En l’àmbit de la discapacitat, mitjançant la Llei 26/2011, d’1 d’agost,371 i el Reial decret 1276/2011, 
de 16 de setembre,372

En relació amb les iniciatives d’àmbit estatal i una vegada realitzada l’adaptació normativa de la 
Convenció internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat, aprovada el 13 de de-
sembre de 2006,

 es procedeix a l’adaptació normativa a les directrius de la Convenció Interna-
cional sobre els drets de les persones amb discapacitat, aprovada per l’Assemblea General de les 
Nacions Unides el 13 de desembre de 2006. Cal remarcar que aquesta Convenció suposa la con-
sagració del canvi de paradigma de l’enfocament de les polítiques sobre discapacitat, atès que su-
pera definitivament la perspectiva assistencial de la discapacitat per abordar una basada en els 
drets humans. És per això que la normativa abans esmentada té com a finalitat aprofundir en el 
model social de la discapacitat, donant per tant un impuls reformador per salvaguardar els drets de 
les persones amb discapacitat amb l’objectiu d’afavorir la presa de decisions en tots els aspectes de 
la seva vida, tant personal com col·lectiva, avançar cap a l’autonomia personal desinstitucionalitza-
da i garantir la no discriminació en una societat plenament inclusiva. Amb aquesta finalitat, mitjan-
çant la Llei 26/2011 es modifiquen diverses lleis, entre les quals destaquen les següents: la Llei 
51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de 
les persones amb discapacitat, destacant l’ajust de la definició legal de “persona amb discapacitat” 
a la continguda a la Convenció; es modifiquen diverses lleis en matèria de sanitat; en relació amb 
l’accessibilitat es modifica la Llei de propietat horitzontal; en l’àmbit de l’ocupació s’augmenta la 
quota de reserva de vacants en les ofertes d’ocupació pública i es crea una quota específica per a 
persones amb discapacitat.    

Així mateix, mitjançant el Reial decret 1276/2011 s’adequa la regulació reglamentària en matèria de 
discapacitat a les directrius de la Convenció. Entre les modificacions efectuades, destaquen les re-
latives a l’àmbit dels transports, les relacionades amb l’accessibilitat a les tecnologies, productes i 
serveis relacionats amb la societat de la informació i mitjans de comunicació social i les realitzades 
en matèria de protecció civil i de sanitat.    

373 s’aprova l’Estratègia espanyola sobre discapacitat 2012- 2020,374

També cal fer esment al I Pla d’igualtat entre dones i homes en l’Administració general de l’Estat i 
en els seus organismes públics,

 que aprofun-
deix en el procés d’aplicació de la Convenció esmentada. Es tracta d’un marc de referència integral 
per al desenvolupament de totes les polítiques públiques en l’àmbit de la discapacitat amb la finali-
tat de facilitar que totes les persones amb discapacitat puguin gaudir de tots els seus drets de forma 
efectiva i real i que tant la societat en el seu conjunt com les pròpies persones amb discapacitat es 
puguin beneficiar plenament de la seva aportació a l’economia i a la vida social. El document defi-
neix unes mesures estratègiques que es concreten en tasques i actuacions centrades fonamental-
ment en el mercat de treball, l’educació, la pobresa i l’exclusió social. Es configuren dues etapes 
temporals: la primera, inicial, de l’any 2012 al 2015; la segona, final, de 2016 a 2020.     

375

L’objectiu general del Pla és la promoció, l’enfortiment i el desenvolupament de la igualtat de tracte i 
oportunitats entre dones i homes en l’àmbit de l’Administració general de l’Estat. Els seus objectius 
específics són els següents: garantir la igualtat real i efectiva entre dones i homes en l’ocupació pú-
blica i en les condicions de treball en l’Administració general de l’Estat; aconseguir una representa-
ció equilibrada entre dones i homes en l’àmbit del Pla; promoure i millorar les possibilitats d’accés 
de les dones a llocs de responsabilitat, contribuint a reduir les desigualtats i els desequilibris que, 

 que s’aprova en compliment del que disposa la Llei orgànica 
3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. Amb aquesta finalitat, el Pla es-
tableix una sèrie d’objectius, juntament amb les accions i mesures previstes per a aconseguir-los.  

                                                
371 BOE núm. 184, de 02.08.2011. 
372 BOE núm. 224, de 17.09.2011. 
373 A través de la Llei 26/2011, d’1 d’agost i el Reial decret 1276/2011, de 16 de setembre, ja comentats en aquest apartat. 
374 Aprovada pel Consell de ministres de 14.10.2011. 
375 Resolució de 20 de maig de 2011, de la Secretaria d’Estat per a la Funció Pública, per la qual es publica l’Acord del Consell de Minis-
tres de 28 de gener de 2011, pel qual s’aprova el I Pla d’igualtat entre dones i homes en l’Administració general de l’Estat i en els seus 
organismes públics (BOE núm. 130, d’01.06.2011).  
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malgrat ser d’origen cultural, social o familiar, poguessin donar-se en l’àmbit de l’Administració ge-
neral de l’Estat; facilitar informació específica a les dones sobre els cursos de formació per a llocs 
que tradicionalment hagin estat ocupats per homes; i realitzar accions formatives i de sensibilització 
sobre igualtat de tracte i oportunitats. 

6.5.3. Àmbit autonòmic 
En aquest àmbit es crea el Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars,376

D’altra banda, s’aprova el Decret 322/2011,

 configurat com a 
òrgan col·legiat assessor de la Presidència de la Generalitat i del Govern, en matèria de polítiques 
orientades a impulsar un procés de desenvolupament del sistema de benestar social i de promoció 
de la família. El Consell es crea amb l’objectiu de definir i concretar les polítiques orientades a 
l’enfortiment de l’Estat del benestar, protegint les persones que es troben en situació de risc 
d’exclusió social, per tal d’assegurar la cohesió social a Catalunya. Així mateix, es pretén garantir la 
igualtat d’oportunitats de manera més eficaç i eficient a través del sistema de protecció, així com 
promoure i protegir la família.  

377

                                                
376 Decret 256/2011, de 8 de febrer, de creació del Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars 

 el projecte del qual ha estat objecte del Dictamen 
47/2010 del CTESC. L’objectiu del Decret és determinar, en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya, 
els procediments d’intermediació laboral respecte de les persones amb discapacitat, així com con-
cretar la forma de donar compliment als procediments relatius a l’aplicació de les mesures alternati-
ves de caràcter excepcional al compliment de la quota de reserva del dos per cent a favor de les 
persones amb discapacitat en les empreses de 50 o més persones treballadores, i amb la voluntat 
d’adaptar els procediments actuals als canvis normatius successius que s’han produït.    

Dictamen 47/2010 sobre el Projecte de decret sobre l’aplicació de la quota de reserva del dos per 
cent a favor de persones amb discapacitat en empreses de 50 o més persones treballadores i de les 
mesures alternatives de caràcter excepcional al seu compliment. 

La Comissió Executiva del Consell de Treball, Econòmic i Social va aprovar aquest Dictamen en la seva 
sessió extraordinària del dia 12 de novembre de 2010. 

El Dictamen conté sis observacions generals i dotze observacions a l’articulat.  

El CTESC considera que s’haurien d’articular els mecanismes necessaris per retornar a l’objectiu inicial i 
prioritari que va recollir la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social dels disminuïts, que és el compliment 
de la reserva del 2% a favor de les persones amb discapacitat en empreses de 50 o més persones treballa-
dores, i que les mesures alternatives proposades per la norma siguin realment l’excepció. 

El CTESC constata que el Projecte de decret es fixa com a objecte l’establiment dels mecanismes 
d’intermediació laboral respecte a les persones amb discapacitat, però no incideix suficientment en un dels 
principals problemes que tenen aquestes persones a l’hora d’accedir a un lloc de treball, el fet que determi-
nades ofertes d’ocupació no s’ajusten a les característiques reals del lloc de treball. També considera que 
s’hauria hagut de concretar més la gestió dels processos d’intermediació laboral, els procediments de decla-
ració d’excepcionalitat i el seguiment i el control de les mesures alternatives autoritzades. Per concretar 
aquests aspectes, el CTESC considera que caldria complementar el Projecte de decret amb una ordre.  

El CTESC considera que les cooperatives que compleixen les condicions establertes a la Llei de cooperati-
ves de Catalunya, per ser cooperativa d’iniciativa social i sense ànim de lucre, són equiparables a qualsevol 
tipus d’entitats sense ànim de lucre, associacions i fundacions i haurien de ser incloses com a entitats bene-
ficiàries de les mesures alternatives establertes al Projecte de decret.  

El CTESC valora positivament la concreció de l’arrodoniment que es fa en el còmput de la quota de reserva 
del 2% ja que així s’eviten interpretacions més restrictives. 

La norma aprovada incorpora el 25% de les consideracions emeses pel CTESC en aquest Dictamen. 

(DOGC núm. 5815, de 10.02.2011). 
377 DOGC núm. 5864, de 21.04.2011. 
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 També es regulen els serveis tècnics de punt de trobada mitjançant el Decret 357/2011, de 21 de 
juny,378

                                                
378 

 el projecte del qual ha estat objecte del Dictamen 29/2010 del CTESC, que es configuren 
com un servei públic que té com a finalitat normalitzar l’exercici dels drets de relació i comunicació 
dels/de les menors amb els seus progenitors i/o familiars, en situació de conflictivitat, sempre que 
sigui possible i d’acord amb l’evolució de l’infant. Les situacions ateses són, entre d’altres, les rela-
cionades amb el compliment del règim de visites dels fills i filles en casos de separació o divorci 
dels progenitors i en els supòsits d’exercici de la tutela per part de l’Administració pública, amb la fi-
nalitat d’assegurar la protecció del menor.  

El servei ha de comptar amb una persona que assumeixi les funcions de coordinació, un equip pro-
fessional multidisciplinari format per psicòlegs/òlogues, educadors/ores socials i/o treballadors/ores 
socials, i pot disposar d’un o una professional de l’àmbit jurídic. S’estableixen dues modalitats de 
serveis: en primer lloc, els serveis d’estada, que són visites que es duen a terme a les instal·lacions 
dels punts de trobada; els serveis d’estada poden ser visites tutelades, en les quals es requereix la 
presència d’una persona professional, atès que es tracta de situacions d’alt risc per als/les menors, 
o visites supervisades, en què l’observació per part de la persona professional es pot dur a terme 
dins o fora de la sala. En segon lloc, els serveis d’intercanvi, mitjançant els quals es faciliten els 
drets de relació i comunicació amb els fills i filles amb el lliurament i recollida del o de la menor sota 
la supervisió del personal tècnic.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOGC núm. 5906, de 23.06.2011. 
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Dictamen 29/2010 sobre el Projecte de decret de regulació dels serveis tècnics de punt de trobada. 

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya va aprovar aquest Dictamen en la sessió ex-
traordinària del dia 21 de juny de 2010. 

El Dictamen conté nou observacions generals i quinze a l’articulat. 

El CTESC valora la regulació dels serveis tècnics de punt de trobada per tal de garantir unes condicions es-
tàndards en els serveis prestats arreu del territori. Tot i que considera que les disparitats detectades en el 
cost dels diferents serveis poden afectar la qualitat del servei i les condicions laborals dels professionals im-
plicats.  
 
En el Dictamen es valora l’exclusió del voluntariat d’aquests serveis, atesa l’especialitat de la tasca que s’hi 
efectua, i es considera que la prestació dels serveis tècnics l’ha de realitzar de forma directa l’Administració, 
ja que és la millor manera de garantir unes condicions homogènies en els diferents punts de trobada. Tam-
bé, per garantir aquesta homogeneïtat i equitat, es considera que les normes de funcionament, les caracte-
rístiques de les instal·lacions, les condicions laborals dels professionals i els requisits de seguretat i protec-
ció cal definir-les més, ja sigui en aquesta norma o en una ordre posterior.  

Respecte de l’equip de professionals, el CTESC considera que s’ha de tenir en compte i establir els matei-
xos perfils i nombre de professionals que preveu la Cartera de serveis socials 2010-2011 per aquest servei. 

El CTESC entén que els serveis tècnics de punt de trobada han de preservar la protecció de les i dels me-
nors, però també la de les persones membres de la família. Per això considera que s’hauria de poder oferir 
un espai per tal que els progenitors puguin donar compliment als acords de visites del seu fill o filla sense 
que senti la por a l'amenaça o al maltractament físic o emocional. També considera que per garantir la se-
guretat dels punts de trobada caldria establir un protocol de coordinació entre la Policia de la Generalitat, el 
departament competent en matèria de família i infància i els serveis tècnics de punt de trobada.  
 
El CTESC considera que s’han de tenir en compte, com a principis d’actuació dels serveis tècnics de punt 
de trobada, la primacia de la protecció de les dones en situació de violència masclista i la garantia de segu-
retat de totes les persones implicades en el procés d’interacció del punt de trobada, tant usuàries com pro-
fessionals tècnics del servei.  

En el Dictamen es posa de manifest que la resolució de queixes i reclamacions no hauria de quedar reduïda 
al nivell de la coordinació del servei tècnic de punt de trobada i, si la persona usuària no està conforme amb 
la resolució donada per la coordinació, ha de tenir dret a reclamar a un nivell superior. 

La norma aprovada incorpora el 82% de les consideracions emeses pel CTESC en aquest Dictamen. 

 La Llei 6/2011, de 26 de juliol, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2011,379

Juntament amb la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2011 s’ha aprovat 
la Llei de mesures fiscals i financeres,

 
incorpora algunes qüestions en l’àmbit social. Així, per a l’exercici 2011, l’indicador de renda de su-
ficiència de Catalunya (IRSC) es fixa en 569,12 euros mensuals i 7.967,73 anuals. S’estableix la 
quantia mensual per a l’exercici 2011 de la prestació per al manteniment de les despeses de la llar 
per a determinats col·lectius (45 euros). Durant l’exercici del 2011, i a partir de l’entrada en vigor de 
la Llei (30 de juliol), es deixa sense efecte la prestació econòmica per infant a càrrec establerta per 
la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies, i s’estableix que l’abonament de la prestació 
econòmica meritada i no percebuda el dia de l’entrada en vigor d’aquesta Llei s’ha de fer per 
l’import proporcional als mesos meritats i es pot ajornar fins a un termini de cinc anys comptadors 
des de la data de la resolució ferma del reconeixement exprés. D’altra banda, s’estableixen les 
quanties mínimes per a l’exercici 2011 de la prestació per a l’acolliment de menors d’edat tutelats 
per la Generalitat.     

380

                                                
379 

 l’Avantprojecte de la qual ha estat objecte del Dictamen 
2/2011 del CTESC. Aquesta Llei introdueix les modificacions següents a la Llei 10/1997, de 3 de ju-
liol, de la renda mínima d’inserció (RMI): 

DOGC núm. 5931, de 29.07.2011.  
380 Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres (DOGC núm. 5931, de 29.07.2011).  
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- El temps necessari de residència continuada i efectiva a Catalunya per ésser titular de les pres-
tacions de l’RMI passa d’un a dos anys d’antelació a la data de presentació de la sol·licitud. 

- S’allarga de sis a dotze mesos el període de càlcul en la valoració dels ingressos de la unitat 
familiar per accedir a l’RMI.   

- S’estableix que no tenen dret a l’RMI la persona sol·licitant o qualsevol membre de la unitat fa-
miliar amb dret a percebre altres prestacions públiques, ajuts o subvencions. Amb la redacció 
anterior, s’establia la restricció al dret d’accés a l’RMI quan es tenia dret a percebre altres pres-
tacions públiques, però sempre que el seu import superés la prestació econòmica de la renda 
mínima d’inserció. 

- S’afegeix una nova obligació de les persones destinatàries de l’RMI: romandre de manera per-
manent a Catalunya mentre es percep la prestació econòmica, amb les excepcions que es fixin 
per reglament. 

- El sentit del silenci administratiu passa a ser negatiu i l’RMI s’entén denegada un cop vençut el 
termini de la presa de l’acord definitiu. Aquest termini s’amplia de dos a quatre mesos.  

- L’actualització de l’import de la prestació deixa de fer-se d’acord amb l’IPC previst per a l’any 
corresponent i s’estableix que aquest import es pot actualitzar atenent l’evolució de la situació 
econòmica general. 

- Es limita la quantia de l’RMI: el còmput total mensual de l’import de la prestació econòmica, jun-
tament amb l’import dels ajuts complementaris, no pot superar el salari mínim interprofessional.  

- Es limita a seixanta mesos el període màxim de percepció de l’RMI, amb excepcions. 

- L’import màxim destinat a l’RMI es fixa anualment a la Llei de pressupostos de la Generalitat. El 
Govern pot habilitar crèdits complementaris si ho permet la situació econòmica i financera de la 
Generalitat.  

El Dictamen 2/2011 del CTESC, sobre l’Avantprojecte de llei de mesures fiscals i financeres, no 
conté cap observació en relació amb les modificacions efectuades en la regulació de l’RMI, atès 
que no es van incorporar en la documentació que el Govern va remetre al Consell per a la seva va-
loració.  

Davant les modificacions fetes per la Llei de mesures fiscals i financeres, mitjançant el Decret 
384/2011, de 30 d’agost,381

- No s’aplicarà el requisit de no disposar d’ingressos econòmics en els dotze mesos anteriors a la 
sol·licitud de l’RMI en els casos en què la persona sol·licitant acrediti que es troba en situació de 
pobresa severa i que no ha obtingut cap ingrés en el mes anterior a la sol·licitud.  

 el Projecte del qual ha estat objecte del Dictamen 6/2011 del CTESC, 
s’efectua l’adaptació del Reglament de l’RMI a les modificacions produïdes a la Llei 10/1997, de 3 
de juliol, de l’RMI. Així mateix, es procedeix al desplegament de la Llei 10/1997, a través de la in-
corporació de concrecions pel que fa a les possibles persones beneficiàries de l’RMI i concretant els 
requisits de les persones titulars de la prestació. Mitjançant aquest decret s’han refós els decrets 
que han regulat l’RMI, tot incorporant les modificacions abans esmentades, i s’ha derogat tota la 
normativa existent.  

Així doncs, respecte al contingut del Decret 384/2011, cal fer referència a les qüestions següents:  

                                                
381 Decret 384/2011, de 30 d’agost, de desplegament de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció (DOGC núm. 5953, 
de 31.08.2011).  
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- S’afegeix un nou requisit per accedir a l’RMI: la persona titular de la prestació ha de presentar, 
d’acord amb l’avaluació dels serveis socials bàsics, dificultats d’inserció social i laboral afegides.  

- Es disposa que no tindran accés a la prestació les persones que només presentin una proble-
màtica laboral derivada de la manca o pèrdua de feina, que no acreditin una dificultat social o 
d’inserció laboral afegides i, per tant, que no requereixin cap tipus d’intervenció social i continu-
ada.  

- En relació amb el requisit que la persona sol·licitant o qualsevol membre de la unitat familiar no 
tingui dret a percebre altres prestacions públiques, ajuts o subvencions, el Decret afegeix que 
sempre que la quantia d’aquestes prestacions superi, per unitat familiar, i conjuntament amb al-
tres ingressos de qualsevol naturalesa, l’import mensual del salari mínim interprofessional.       

- S’incorpora una referència a les dones que pateixen violència masclista en relació al còmput 
dels seus ingressos: s’han de tenir en compte exclusivament els ingressos i les rendes individu-
als de cada dona, sense computar-se els ingressos o les rendes d’altres membres de la unitat 
familiar que conviuen amb ella.  

- En relació amb l’obligació de les persones destinatàries de romandre permanentment a Catalu-
nya mentre es percep la prestació econòmica, el Decret estableix que les persones destinatàries 
es podran absentar fora de Catalunya per un període màxim d’un mes, sempre que sigui prèvi-
ament comunicat a l’òrgan que faci el seguiment.  

- S’eliminen, respecte a la normativa derogada, alguns supòsits d’ingressos no deduïbles de 
l’import de la prestació de l’RMI, com ara les remuneracions percebudes com a conseqüència 
de les accions d’inserció derivades de l’RMI durant els sis primers mesos i les remuneracions 
percebudes com a conseqüència d’un treball realitzat per qualsevol fill o filla menor de trenta 
anys.  

- S’estableix que, quan la disponibilitat pressupostària no sigui suficient per aprovar la totalitat 
dels expedients de l’RMI, la Comissió Interdepartamental elevarà una proposta al Govern per 
determinar els criteris objectius i no discrecionals de prelació dels expedients.  

Dictamen 6/2011, sobre el Projecte de decret de desplegament de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la 
renda mínima d’inserció. 

La Comissió Executiva del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, per delegació del Ple, va 
aprovar aquest Dictamen en la sessió extraordinària del dia 18 d’agost de 2011. 

El Dictamen conté catorze observacions generals i divuit observacions a l’articulat. 

El CTESC posa de manifest que el Projecte de decret que es dictamina desenvolupa la modificació de la 
Llei 10/1997 feta per la Llei 7/2011 de mesures fiscals i financeres, que no va ser sotmesa al dictamen previ 
del CTESC, i lamenta que el Govern hagi decidit, unilateralment, modificar substancialment la renda mínima 
d’inserció (RMI), sense obrir cap àmbit de diàleg social. 

En segon lloc, el CTESC considera que els canvis introduïts a l’RMI exigeixen una llei que derogui la Llei 
10/1997 i que suposi un nou model d’atenció. 

El CTESC considera que la modificació de la Llei 10/1997 no és coincident amb la finalitat que aquesta re-
coneix a l’RMI atès que limita més les condicions d’accés i permanència. El CTESC també considera preo-
cupant l’impacte social que poden tenir aquestes restriccions i assenyala que l’estalvi que comporta la seva 
aplicació podria veure’s superat pels costos socials. 

Així mateix, el CTESC posa de manifest que no comparteix la modificació de l’RMI proposada pel Govern 
de la Generalitat perquè posa en perill la cohesió social al nostre país des del moment en què l’RMI deixa 
de ser una prestació de caràcter de dret subjectiu. 
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L’actual situació de crisi econòmica i la incapacitat del nostre mercat de treball per generar llocs de treball 
suficients per ocupar persones aturades que han esgotat les prestacions contributives i els subsidis per 
desocupació, converteix l’RMI en la darrera xarxa de protecció social que evita la caiguda d’aquestes per-
sones en una situació de pobresa, privació econòmica i exclusió social. 

El CTESC demana que es mantingui la concepció àmplia i flexible del PIRMI, amb la capacitat de resposta 
de l’actual RMI. 

D’altra banda, el CTESC considera que aquesta reforma limita més el dret a accedir a la prestació econòmi-
ca de l’RMI i assenyala els canvis del nou model en matèria de requisits d’accés, procediment de tramitació, 
import i durada de la prestació. 

Així mateix, el CTESC posa de manifest que la supeditació de les prestacions econòmiques de l’RMI a la 
disponibilitat pressupostària fa evident, una vegada més, la rellevància de millorar el sistema de finança-
ment de la Generalitat de Catalunya i d’incrementar els recursos propis. 

D’altra banda, el CTESC, sense detriment de la necessitat de trobar solucions als problemes de responsabi-
litat interadministrativa entre l’Estat i la Generalitat, considera que el Govern de la Generalitat de Catalunya 
hauria de mantenir l’última xarxa de protecció econòmica per a les persones sense accés a ingressos deri-
vats o no del treball. 

En observacions més concretes, el CTESC considera que el concepte de pobresa severa és massa genèric 
i no inclou criteris objectivables com és el supòsit de les persones sense cap tipus de recurs econòmic; que 
s’han d’establir mecanismes àgils de gestió de l’RMI per afavorir la reinserció laboral i que la situació legal 
de cessament d’activitat dels treballadors autònoms no es pot considerar com a baixa voluntària en el treball 
i, per tant, ha de permetre l’accés a l’RMI un cop esgotada la prestació esmentada. 

La norma aprovada incorpora el 19% de les consideracions emeses pel CTESC en aquest Dictamen. 

D’altra banda, s’aprova la Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millora de la regulació 
normativa,382

En l’àmbit del suport als catalans retornats, es modifica la Llei 25/2002, de 25 de novembre;

 el text de la qual forma part de l’Avantprojecte de llei de simplificació, agilitat i reestruc-
turació administrativa i de promoció de l’activitat econòmica, que ha estat objecte del Dictamen 
4/2011 del CTESC. Amb la finalitat d’avançar en el procés de simplificació administrativa, aquesta 
Llei introdueix en l’ordenament jurídic una sèrie de mesures que comporten l’agilitació de tràmits i 
processos, per tal d’aconseguir una Administració pública que sigui un instrument eficaç al servei de 
la ciutadania. En aquest sentit, aquesta Llei efectua modificacions en diverses lleis de l’àmbit social: 

383

En relació amb els serveis socials, es modifica la Llei 12/2007, d’11 d’octubre:

 se 
substitueixen les diferents prestacions a les persones retornades per una única prestació de paga-
ment únic i es restringeix el col·lectiu beneficiari.  

384

En l’àmbit de les polítiques de joventut i mitjançant la modificació de la Llei 33/2010, d’1 d’octubre,

 se suprimeix el 
Consell de Coordinació de Benestar Social, les funcions del qual són assumides pel Consell Gene-
ral de Serveis Socials; se suprimeixen del text legal els requisits exigibles a les entitats d’iniciativa 
privada per a la seva acreditació i es remet als que es fixin en via reglamentària; se suprimeix el 
Registre d’Entitats d’Iniciativa Privada i es reordena el règim sancionador.   

385

També s’aprova la Llei 11/2011, de 29 de desembre, de reestructuració del sector públic per agilitar 
l’activitat administrativa,

 
se substitueix el Registre de Serveis i Equipaments Juvenils per un Cens d’equipaments i serveis 
juvenils.   

386

                                                
382 

 el text de la qual forma part de l’Avantprojecte de llei de simplificació, agi-

DOGC núm. 6035, de 30.12.2011. 
383 Llei 25/2002, de 25 de novembre, de mesures de suport al retorn dels catalans emigrats i llurs descendents, i de segona modificació 
de la Llei 18/1996.  
384 Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials.  
385 Llei 33/2010, d’1 d’octubre, de polítiques de joventut.  
386 DOGC núm. 6035, de 30.12.2011. 
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litat i reestructuració administrativa i de promoció de l’activitat econòmica, que ha estat objecte del 
Dictamen 4/2011 del CTESC. Aquesta llei aborda una primera fase de la reestructuració de 
l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic amb la finalitat de racionalitzar estructures i 
reduir costos. Amb aquesta finalitat, i en l’àmbit social, es modifica la Llei 23/2009, de 23 de de-
sembre, del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE): es fa extensiva la participació en el 
Consell Assessor a entitats interessades en la inserció dels col·lectius sotmesos a mesures judici-
als; se suprimeix la possibilitat de crear comissions territorials del Consell Assessor; i s’amplien les 
fórmules de col·laboració entre el CIRE i les empreses i entitats d’inserció que permetin configurar 
l’itinerari d’inserció dels interns, sense determinar per llei l’òrgan responsable d’aquesta 
col·laboració, que en la redacció anterior de la norma era una taula sectorial mixta.  

Dictamen 4/2011, sobre l’Avantprojecte de llei de simplificació, agilitat i reestructuració administrati-
va i de promoció de l’activitat econòmica. 

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social va aprovar aquest Dictamen en la sessió ordinària del dia 
20 de juny de 2011.   

El Dictamen conté tretze observacions generals, cent quinze observacions a l’articulat i quatre vots particu-
lars.  

El Dictamen incorpora les observacions següents en relació amb les modificacions efectuades per 
l’Avantprojecte de llei en l’àmbit social: 

El CTESC demana que es reconsideri el contingut de la reforma de la Llei de mesures de suport al retorn 
dels catalans emigrats i llurs descendents per la seva desproporció respecte a la normativa vigent, atès que 
la reforma consisteix a substituir una sèrie de prestacions econòmiques continuades i actuacions de suport 
en diversos àmbits per una subvenció de pagament únic, al voltant de 900 euros, i complementada amb ac-
tuacions basades exclusivament en informació i orientació.   

En relació amb la Llei de serveis socials, el CTESC entén que es limiten les responsabilitats derivades d’un 
procediment sancionador en establir que el seu objectiu és la correcció de les distorsions i els perjudicis que 
les infraccions puguin causar al sistema català de serveis socials en el seu conjunt, deixant de banda els al-
tres possibles perjudicats.  

Pel que fa a la Llei de polítiques de joventut, el CTESC considera que s’hauria de mantenir vigent el termini 
per aprovar el reglament de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil, ja que la xarxa està en funcionament. 

El CTESC no està d’acord amb la modificació del Consell Assessor del Centre d’Iniciatives per a la Reinser-
ció (CIRE), perquè obre aquest Consell a la participació d’altres “entitats interessades en matèria d’inserció 
de les persones sotmeses a mesures judicials”, sense determinar el nombre, la naturalesa i la funció 
d’aquestes entitats, la qual cosa pot suposar la desvirtuació del Consell.   

Així mateix, el CTESC rebutja la supressió de la possibilitat de crear comissions territorials del CIRE, ja que 
considera que s’elimina la descentralització en el tractament dels programes de reinserció adequats a cada 
situació concreta. 
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