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1.  DINÀMICA DEMOGRÀFICA 2014 

1.1. POBLACIÓ A CATALUNYA 

L’evolució interanual de la població resident                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Catalunya té una població de 7.504.008 persones, segons dades provisionals del Padró continu d’habitants, a 1 
de gener de 2015. Atenent aquestes dades, al llarg del 2014 el nombre de persones empadronades ha experi-
mentat un descens poblacional per tercer any consecutiu, si bé en aquesta ocasió és menys intens que l’any an-
terior, de 14.895 persones (34.747 el 2013). En termes relatius aquesta xifra suposa un descens del 0,2% de la 
població empadronada al territori. 

En aquest punt cal tenir present que les variacions de la població estan afectades pel creixement natural de la 
població i per la intensitat dels fluxos migratoris d’entrada i de sortida, sent aquestes algunes de les variables que 
s’analitzaran a continuació. 

Segons la nacionalitat de les persones residents, les xifres relatives a la variació interanual són força diferents. La 
població de nacionalitat espanyola augmenta percentualment en el 0,8% (48.507 persones), mentre que la po-
blació de nacionalitat estrangera descendeix el 5,8% (63.402 persones).  

GRÀFIC V-1.  Evolució de la població resident a Catalunya 

Evolució de la població resident segons nacionalitat. Catalunya 2002-2015* 

  

Unitats: nombres absoluts. 
(*) Les dades del Padró continu d’habitants de l’1 de gener del 2014 són provisionals. 
(**) Les dades fan referència a l’1 de gener de cadascun dels anys.  
Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’Idescat, Padró continu d’habitants. 
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Gràfic V-1. Evolució de la població resident a Catalunya (Continuació) 

 

Comparativa del pes relatiu de la població nascuda a l’estranger i de la població de nacionalitat estrangera. Cata-
lunya 2002-2014 

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

Així, la població de nacionalitat estrangera concentra l’1 de gener del 2015 el 13,7%, front el 14,5% del 2014. Els 
fluxos migratoris més intensos s’han produït entre les nacionalitats de l’Amèrica del Sud que redueixen els seus 
efectius en el 16,3% (35.963 persones menys), seguides de les nacionalitats africanes amb un descens del 5,4% 
(16.635 persones). Les nacionalitats d’Amèrica del Nord i Central i les de la UE mostren una variació relativa simi-
lar del 3,6% i 3,5%, malgrat que en termes absoluts la diferència és notòria, 2.519 persones i 10.151 persones, 
respectivament. Com a contrapartida, el pes relatiu de la població de nacionalitat espanyola consolida la seva 
tendència ascendent. Així, el 2015 és de 86,3%, proporció similar a la registrada en moments anteriors al context 
de crisi econòmica (el 2007 n’era de 86,5%).  

Amb tot, en l’anàlisi en funció de la nacionalitat de les persones empadronades cal tenir present el procés de na-
turalització de la població estrangera. El gràfic anterior, que mostra la comparativa entre la població estrangera 
segons el lloc de naixement i la nacionalitat, reflecteix l’efecte que les nacionalitzacions poden tenir, en tant que 
la proporció de població nascuda a l’estranger es manté relativament constant els darrers 6 anys, al voltant del 
17%, mentre que el pes relatiu de les persones de nacionalitat estrangera es va reduint paulatinament fins al 
13,7% com a conseqüència dels processos de naturalització.  

En aquesta línia convé apuntar que l’any 2013 s’han resolt favorablement un alt nombre de nacionalitzacions, 
quasi triplicant les xifres dels darrers anys.1

                                                           
1 En l’anàlisi d’aquesta xifra cal tenir present que l’alta concentració d’expedients sense resoldre al Ministeri de Justícia, 425.000 al mes de 
juny de 2013 (segons nota de premsa del 

 Així, amb les darreres dades disponibles corresponents a l’any es-
mentat, han estat atorgades 73.488 concessions de nacionalitat, trencant la tendència descendent registrada els 
dos anys anteriors. Aquesta xifra concentra el 28,1% de les concessions atorgades a tota Espanya.  

Ministeri), va provocar la posada en marxa d’un Pla intensiu de tramitació que s’inicià el 25.6.2013 
amb la subscripció d’un Acord d’encomanda de gestió al Col·legi Oficial de Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles d’Espanya 
per col·laborar amb el propi Ministeri en la realització material d’actes de tramitació dels expedients de concessió de nacionalitat per residèn-
cia. També en aquest marc, a finals de l’any 2012 es publica la Instrucció de 2 d’octubre de 2012 de la Direcció General dels Registres i del 
Notariat, sobre determinats aspectes del Pla intensiu de tramitació dels expedients d’adquisició de la nacionalitat espanyola per residència 
(BOE núm. 247, de 13.10.2012). Aquesta Instrucció provoca un requeriment del Departament de Benestar Social i Família al Ministeri de Jus-
tícia perquè la retiri o la modifiqui, atès que entra en contradicció amb la Llei 10/2010, d’acollida de les persones immigrades i de les retor-
nades a Catalunya, aprovada pel Parlament català i vulnera l’article 138.1 de l’EAC. A més, obvia els informes d’integració que poden tramitar 
les CA gràcies als canvis introduïts a l’article 63 de la Llei del Registre Civil, mitjançant la disposició cinquena de l’última reforma de la Llei or-
gànica d’estrangeria (la Instrucció només cita l’Administració general de l’Estat, a través del Registre Civil i el Col·legi de Registradors).     

17,2%17,5%17,7%17,5%17,5%17,4%
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http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/1292379428544?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DDatos_adicionales.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/13/pdfs/BOE-A-2012-12808.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/13/pdfs/BOE-A-2012-12808.pdf�
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GRÀFIC V-2.  Concessions de nacionalitat espanyola per residència 

Principals nacionalitats. Catalunya 2010-2013 

 
Unitats: nombres absoluts. 
(1) Total de nacionalitzacions del període 2010-2013. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del MEYSS. 

Evolució segons sexe. Catalunya 2006-2013 

Unitats: nombres absoluts. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del MEYSS. 

La majoria d’elles, el 59,6%, s’han concedit basant-se en una residència de dos anys (43.726 concessions), sent 
el segon motiu més freqüent el naixement a Espanya (17,2% del total, 12.634). Entre les atorgades a Catalunya 
en destaquen dos trets significatius: que el motiu sigui el naixement al territori i que el període previ de residència 
sigui de 10 anys. Així, el 36,4% de les concessions a tota Espanya per haver nascut al territori s’han atorgat a Ca-
talunya, i el 33,9% per una residència de més de 10 anys (una de cada tres en ambdós casos).  

La proporció de les concessions per tenir una residència de dos anys es redueix al 26,2%. Tot i així, una gran part 
dels processos de naturalització són de persones amb nacionalitats prèvies de l’Amèrica del Sud i del Centre, que 
absorbeixen el 61,7% del total. El Marroc es consolida com un dels països amb més demanda de concessions 
(23,1% del total dels processos). En els gràfics anteriors es pot observar la desagregació de les principals nacio-
nalitats prèvies de les persones a les quals se’ls ha atorgat la nacionalitat espanyola en els darrers cinc anys. A 
més, es pot veure quina ha estat l’evolució del nombre de nacionalitzacions registrades des de l’any 2006 fins al 
2013, període que concentra 224.628 processos de naturalització favorables.     

La situació al territori 

El repartiment de la població arreu del territori català dista molt de ser homogeni.  

GRÀFIC V-3.  La població al territori. Catalunya 2014 

Pes relatiu de la comarca respecte a la població catalana. Catalunya 2014 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’Idescat, Padró continu d’habitants. 
Distribució de la població de la comarca segons dimensió dels municipis. 
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Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’Idescat, Padró continu d’habitants. 

Les dades definitives del Padró continu d’habitants corresponents a l’1 de gener del 2014 permeten analitzar la 
distribució comarcal. Aquestes xifres mostren que hi ha comarques on el volum poblacional és més elevat (Barce-
lonès, Vallès Occidental i Baix Llobregat) en front d’altres amb un menor nombre de residents (Val d’Aran, Priorat 
o Alta Ribagorça). En general, s’observa un gran contrast entre les comarques del litoral, fortament poblades i les 
de l’interior. La comarca més poblada i amb més densitat demogràfica és el Barcelonès, que concentra el 29,7% 
de la població catalana (2.227.238 residents) amb una densitat de 15.281,2 hab/km2. Cal tenir en compte que 
Barcelona, amb una població resident de 1.602.386 persones, reuneix per si sola el 21,3% de la població a Cata-
lunya.  

Atenent la distribució segons la dimensió del municipi, hi ha una concentració en les grans àrees urbanes, forta-
ment poblades, mentre que el volum de residents en els municipis petits és molt reduït. Més de la meitat de la 
població habita en municipis de més de 50.000 habitants (53,8%) i un quart més en aquells que tenen entre 
10.000 i 50.000 habitants (27,4%), absorbint aquestes dues tipologies el 81,4% del total. La població resident en 
municipis de menys de 500 habitants concentra l’1,1% del total poblacional. En aquesta línia, s’ha de destacar 
que les comarques amb un nombre més gran de municipis d’aquesta dimensió són l’Alt Empordà (28), el Bergue-
dà (20), Osona (20) i el Priorat (19). Però, sens dubte, la dispersió poblacional més marcada és la que es dóna en 
les comarques del Priorat i el Pallars Sobirà, ja que prop de la meitat de la seva població resident viu en municipis 
de menys de 500 habitants, a més de no tenir-ne cap de dimensió superior a 5.000 habitants. Els municipis de 
dimensió més gran es troben al Baix Llobregat (5 municipis de més de 50.000 habitants), el Vallès Occidental (5) 
i el Barcelonès (4). 

Pel que fa a la variació poblacional interanual, en conjunt Catalunya va perdre el 2014, respecte a l’any prece-
dent, un nombre de residents que s’eleva a 34.747 persones. El Barcelonès és la comarca amb una reducció po-
blacional més intensa, de 13.199 residents menys, seguida del Baix Camp (-3.206 persones), la Selva (-2.879) i 
el Baix Llobregat (-2.395). En general totes les comarques, excepte sis d’elles, perden residents. Les comarques 
que augmenten la seva població són: el Vallès Oriental (634), el Vallès Occidental (611), el Maresme (488), el Pla 
de l’Estany (229) i l’Alt Urgell (20). El Gironès és l’única comarca que manté constant la seva població.     

Pel que fa a les migracions internes, les darreres dades disponibles corresponen a l’any 2013 i mostren com, per 
tercer any consecutiu, disminueix la població que canvia de municipi de residència dins de Catalunya. En conjunt 
hi ha 247.034 persones que han canviat de municipi dins de Catalunya, situació que dóna com a resultat un sal-
do positiu en 18 comarques. Les comarques amb un saldo migratori positiu són majoritàriament de l’àmbit me-
tropolità (excepte el Barcelonès) i de la demarcació de Girona.2

                                                           
2 Les comarques receptores de població són: Vallès Occidental, El Maresme, el Baix Llobregat, el Vallès Oriental, l’Alt Penedès, el Garraf, El 
Tarragonès, el Baix Camp, l’Osona, la Garrotxa, el Pla de l’Estany, el Gironès, el Baix Empordà i l’Alt Empordà, i ja a l’interior el Segrià, el Solso-
nès, l’Alt Urgell i la Val d’Aran. 

 També s’han reduït els moviments migratoris en-
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tre Catalunya i la resta de l’Estat, ja que s’han registrat 52.205 entrades i 52.902 sortides, fet que dóna un saldo 
negatiu de 697 persones.   

1.2. EVOLUCIÓ DEMOGRÀFICA 

El moviment natural de la població 

El moviment natural s’expressa a partir de variables com la natalitat, la mortalitat i la nupcialitat (incloent les rup-
tures matrimonials) i és un reflex clar dels canvis que es produeixen en la nostra societat. Val a dir que les varia-
bles no tenen una manifestació evident anualment estudiades, però analitzades en períodes més llargs poden re-
flectir els canvis socials i demogràfics.  

L’evolució de l’edat mitjana en algunes de les variables del moviment natural posa en evidència els canvis produ-
ïts en la societat catalana els darrers 40 anys. Aquests canvis es concreten en un augment significatiu en les 
edats en les quals es produeixen fets vitals per a les persones. En general, hi ha hagut un increment de l’edat mit-
jana poblacional, que, tal i com mostra la taula següent, passa de 33,8 anys el 1975 fins als 41,9 anys el 2014. 
Aquests vuit anys de diferència es poden aplicar tant als homes com a les dones, consolidant-se la diferència en-
tre els dos sexes. Altrament, és remarcable l’increment de les edats a la maternitat (prop de 3 anys) i a la nupcia-
litat.  

Pel que fa a l’any precedent, tal i com es veurà al llarg de l’apartat, l’anàlisi no mostra canvis significatius. En con-
junt, s’observa que la natalitat i la nupcialitat incrementen lleugerament les seves xifres, mentre que la mortalitat 
i les dissolucions matrimonials les redueixen.   

A continuació s’analitzen les darreres dades del moviment natural amb més detall.  

TAULA  V-1.  Evolució de l'edat mitjana en els darrers 40 anys. Catalunya 1975-2014 

 

2014 2013 2012 2011 2006 2001 1996 1991 1986 1975 

Població total 41,9 41,5 41,2 41,0 40,5 40,5 39,3 37,8 36,0 33,8 

Població homes 40,5 40,1 39,9 39,6 39,1 39,1 37,8 36,3 34,6 32,5 

Població dones 43,2 42,8 42,6 42,3 41,9 41,9 40,7 39,1 37,4 35,1 

A la maternitat - 31,6 31,4 31,3 30,9 31,0 30,4 29,3 28,5 28,3 

Al primer fill - 30,4 30,3 30,2 29,6 29,5 29,0 27,8 26,6 25,1 

Al primer fill nac. espanyola - 31,2 31,1 31,1 30,4 - - - - - 

Al primer fill nac. estrangera - 27,9 27,7 27,7 27,2 - - - - - 

Al matrimoni nac. espanyola - 36,0 35,5 35,3 33,5 - - - - - 

Al matrimoni nac. estrangera - 37,1 36,7 36,6 36,3 - - - - - 

Al matrimoni homes - 35,8 35,5 35,3 34,0 31,8 30,5 29,3 27,7 26,5 

Al matrimoni dones - 34,5 34,2 33,8 31,8 29,4 28,3 26,8 25,2 24,0 

Al primer matrimoni nac. espanyola - 33,4 33,0 32,7 31,3 - - - - - 

Al primer matrimoni nac. estrangera - 33,7 33,4 33,3 33,1 - - - - - 

Al primer matrimoni homes - - 33,3 33,0 31,7 30,1 29,0 25,9 26,6 26,2 

Al primer matrimoni dones - - 32,1 31,8 29,9 28,1 27,1 25,9 24,5 23,7 
Unitats: nombres absoluts. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’Idescat i l’INE, moviment natural de la població.  

Amb relació a la natalitat, cal tenir en compte que la disminució del nombre de dones en edat fèrtil i la baixa fe-
cunditat registrada els darrers anys s’ha mantingut l’any 2013, fent que les xifres de natalitat continuïn la seva 
tendència decreixent. Com es pot observar en el gràfic següent, han nascut 71.581 nadons, fet que suposa una 
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reducció del 7,6% (-5.847 nadons menys), intensificant encara més la disminució en la natalitat registrada de 
forma consecutiva els darrers cinc anys.3

La disminució del nombre mitjà de fills per dona és el factor que més està contribuint a la reducció del nombre de 
naixements. L’any 2013 el nombre mitjà de fills per dona també decau per cinquè any consecutiu i se situa en 
1,33 fills, amb valors similars als registrats el 2002 (1,31 fills per dona). Així, el nombre de nadons per cada 
1.000 dones d’entre 15 i 49 anys (taxa general de fecunditat) és de 40,6‰, xifra allunyada dels 48,5‰ del 
2008. Aquesta situació s’acompanya d’un increment en l’edat mitjana a la maternitat, que el 2013 és de 31,6 
anys, i de l’edat mitjana al primer fill que, havent superat el 2012 els 30 anys, se situa en 30,3 anys. 

  

La tendència a retardar la natalitat, ja sigui per factors econòmics, socials o laborals, és un altre dels factors que 
té més relació amb la disminució de la fertilitat. Aquest retard contribueix a explicar en part l’afirmació d’experts 
en matèria reproductiva que assenyalen que una de cada set parelles en edat reproductiva podria tenir dificultats 
per tenir descendència.4

GRÀFIC V-4.  Evolució de la natalitat segons la nacionalitat de la mare i mortalitat. Catalunya 2004-13 

 En aquest sentit, les tècniques de reproducció humana assistida (RHA), d’aplicació rela-
tivament recent però cada vegada més freqüent, poden suposar una ajuda per recuperar els nivells de natalitat. 
El seu impacte en alguns dels indicadors demogràfics comença a fer-se notar. Així, tal i com s’exposa en 
l’Estadística sobre RHA a Catalunya, des del primer nascut in vitro al territori l’any 1984, el 2012 s’assoleix la xifra 
dels 6.745 nascuts vius amb aquestes tècniques. D’aquests nascuts vius, 3.491 són de dones residents a Cata-
lunya, la qual cosa representa el 4,5% de tots els nascuts vius de residents. Amb tot, cal tenir present que el 
2012 s’ha reduït lleugerament el percentatge de dones residents a Catalunya que se sotmeten a un tractament 
de RHA i representa el 0,42% del total de dones en edat fèrtil residents a Catalunya. 

 
Unitats: nombres absoluts. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’Idescat, moviment natural de la població.  

A més del retard en la natalitat, un altre aspecte que mostra el canvi social que s’està produint en la nostra socie-
tat és el substancial increment del nombre de nadons nascuts fora del matrimoni. En l’actualitat quasi la meitat 
dels nascuts vius neixen fora del matrimoni, ja que el percentatge ha estat del 45,9% (32.832 nadons, el 44,3% 
el 2012). Tot i això, cal tenir en compte que la xifra de nascuts fora del matrimoni inclou, a més dels fills i filles  
d’unitats familiars monoparentals, els que descendeixen de les parelles de fet. En aquesta línia, el 50,6% de les 
mares no casades declaren tenir una unió de convivència estable (16.619) i el 17,8% no estable (5.859), malgrat 
que hi ha una proporció força elevada, del 31,5%, on no hi consta la situació de convivència. Pel que fa a les ma-
res casades, el 96,6% estan casades en primeres núpcies i el 3,4% restant més d’una vegada.  

Amb tot, s’observen algunes diferències en les pautes de natalitat entre les dues situacions. Per a les mares no 
casades el percentatge més alt de nadons es dóna quan la mare té entre 29 i 36 anys, concentrant en aquesta 
franja d’edats el 51,4% dels nadons. En el cas de les mares casades aquesta franja d’edats absorbeix el 60,4% 
dels seus nadons. La diferència entre ambdues es compensa en les natalitats anteriors als 29 anys, ja que en el 

                                                           
3 L’any 2008 es va registrar el punt més àlgid de la natalitat, amb 89.024 nascuts vius i des d’aleshores s’inicia la tendència decreixent.  
4 Informació extreta de l’Estadística de la reproducció assistida humana a Catalunya 2012, publicada pel Departament de Salut.  
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cas de les mares no casades constitueix el 28,4% del total, mentre que, en el cas de les casades, el 18,8% del 
seu total.5

La nacionalitat és una altra de les característiques de la mare a les quals la demografia dedica atenció, atès que 
les pautes de fecunditat entre les persones de nacionalitat espanyola i estrangera són diferents.
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Altrament, han tingut lloc 70.272 parts, dels quals el 71,1% han estat naturals i el 28,9% restant per cesària 
(49.931 i 20.341, respectivament). La proporció dels parts a terme en les cesàries és menor que en els naturals 
(89,8% i 95,1%, respectivament). Pel que fa a la multiplicitat (nombre de nadons en el part), el 97,8% són parts 
simples d’un sol nadó (68.706, el 97,8%), mentre que 1.554 parts han estat dobles i hi ha hagut 12 de triples.  

 El 2013 el 
26,8% dels nascuts vius tenen una mare de nacionalitat estrangera (19.207 nadons). Aquesta proporció clara-
ment mostra un descens respecte a tres anys enrere, quan assolia valors del 29% dels nascuts vius (2010), si bé 
des d’aleshores manté una tendència decreixent. També destaca que els darrers tres anys la reducció en la nata-
litat de mare estrangera en termes relatius és més acusada que la de les mares de nacionalitat espanyola, situa-
ció sens dubte que ha estat influïda per la disminució de població d’altres nacionalitats al territori català. Així, les 
xifres d’enguany mostren una disminució del 10,2% (2.190 nadons menys). Les nacionalitats de mares més 
nombroses són: Marroc (6.245 nadons), Romania (1.375), Xina (910), Bolívia (863) i Pakistan (711). Aquestes 
cinc nacionalitats concentren el 52,3% dels infants nascuts de mare estrangera.  

Al marge del moviment natural es troben les adopcions internacionals, però, en tant que constitueixen una altra 
via d’increment dels efectius poblacionals en les franges d’edat inferiors de la piràmide, se’n fa una breu referèn-
cia. Les dades publicades d’adopcions internacionals realitzades el 2013 mostren un descens del 54,4%. Així, el 
2012 es formalitzen 551 adopcions, mentre que el 2013 la xifra és de 251. En nombres absoluts aquesta xifra fa 
referència a 248 adopcions menys, de les quals 112 corresponen al descens de les adopcions d’infants de naci-
onalitat russa i 53 de la Xina i 18 d’Etiòpia.7 La reducció en aquestes tres nacionalitats per sí sola ha causat un 
descens de 183 adopcions; amb tot continuen sent les nacionalitats amb nombres més elevats d’adopcions in-
ternacionals, juntament amb el Marroc.8

Un descens més moderat que el de la natalitat ha estat el produït en les xifres de mortalitat. En realitat, no 
s’observen canvis rellevants, ja que el nombre de defuncions ha estat de 60.807, el 3,4% menys, fet que mostra 
una reducció de 2.170 defuncions. Les defuncions d’homes registrades ascendeixen a 30.872, mentre que les 
dones han estat 29.935. La taxa bruta de mortalitat de l’any 2013 és de 8,2 defuncions per cada 1.000 habi-
tants en el cas dels adults i de 2,5 defuncions en el cas dels infants (180 defuncions de menors d’un any), fet que 
suposa un lleu descens en ambdues respecte a l’any precedent (8,4‰ i 3,5‰, respectivament).  

 Enguany destaca perquè no ha tingut lloc cap adopció d’infants de Mali, 
quan l’any anterior es van registrar 61 i el 2011 en van ser 57.  

La taxa de defuncions és més baixa en les dones, situació que plasma clarament el rati de masculinitat de la mor-
talitat que se situa en 103 defuncions d’homes per cada 100 de dones. A partir d’aquestes dades s’estima que 
l’esperança de vida de les persones en néixer se situa en 83,1 anys, 80,1 per als homes i 85,9 per a les dones, 
que assoleixen una longevitat més gran.9

Les principals causes de la mortalitat del 2013 són els tumors, que concentren 17.479 de les morts, les malalties 
del sistema circulatori, amb 17.026 defuncions registrades i, a més distància, les malalties del sistema respirato-

 Aquesta diferència entre els dos sexes és lleugerament menor en 
l’estimació de l’esperança de vida als 65 anys, que el 2013 se situa en 19 anys per als homes i 23,1 anys per a 
les dones. Evolutivament, s’observa que en la darrera dècada s’ha produït un augment de 3,4 anys de 
l’esperança de vida per als homes i de 2,7 anys per a les dones en el cas de l’esperança de vida en néixer, i de 
2,2 anys i 2,3 anys, respectivament, en el cas de l’esperança de vida als 65 anys.  

                                                           
5 La natalitat de les mares de 37 anys i més concentra el 20,8% del total en les mares casades i el 20,1% en les mares no casades.   
6 La fecunditat de les dones de nacionalitat estrangera (1,7–1,8 fills per dona) és major que la fecunditat de les dones de nacionalitat espa-
nyola (1,3 fills per dona). Tal com exposa Devolder et al (2010),  les mares de nacionalitat estrangera  acostumen a endarrerir la seva fecundi-
tat fins desprès de la seva migració, és a dir, que el seu nivell de fecunditat acostuma a ser més elevat que de costum en els anys immedia-
tament posteriors a l’arribada al país de destí, fet aquest que corroboren les dades (Devolder et al. Anàlisi de la fecunditat a partir de 
l’Enquesta demogràfica de Catalunya 2007. Barcelona: Centre d’Estudis Demogràfics, UAB, 2010).  
7 Quant a les adopcions d’infants russos, la nova normativa del país d’origen que estableix l’exigència d’informes de seguiment dels menors 
adoptats i de formació dels sol·licitants (segons l’Ordre 623, de 20 d’agost de 2012), entre d’altres, així com les recomanacions del Tribunal 
Suprem de la Federació Russa al setembre de 2013 van provocar l’aplaçament i la suspensió de nombrosos judicis d’adopció. Per resoldre la 
situació al llarg del 2013 es van iniciar els tràmits per ratificar un acord entre Espanya i la Federació Russa per regular les adopcions interna-
cionals. Finalment, el 27 de març de 2015 es publica en el BOE el Conveni de col·laboració en matèria d’adopció de nens i nenes entre el 
Regne d’Espanya i la Federació de Rússia, fet a Madrid el 9 de juliol de 2014 (BOE núm. 74, de 27.03.2015). 
8 Les adopcions internacionals més nombroses, segons la nacionalitat dels infants, han estat les de Rússia (75), Etiòpia (50), Marroc (32) i Xi-
na (30). Aquests quatre països concentren el 74,5% de les adopcions realitzades el 2013.   
9 L'esperança de vida en néixer s'interpreta com el nombre d'anys que, de mitjana, pot esperar viure una generació de nounats si les condici-
ons de mortalitat per edat no varien en el futur. 

http://www.idescat.cat/cat/idescat/publicacions/cataleg/pdfdocs/quad04.pdf�
http://www.idescat.cat/cat/idescat/publicacions/cataleg/pdfdocs/quad04.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/27/pdfs/BOE-A-2015-3274.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/27/pdfs/BOE-A-2015-3274.pdf�
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ri, amb 6.126 persones mortes per aquesta causa. En els homes la causa més freqüent són els tumors (34,2%) i 
en les dones les malalties de l’aparell circulatori (30,7%).10

Pel que fa a la nupcialitat a Catalunya, l’any 2013 hi ha hagut 26.044 matrimonis de persones residents al terri-
tori català, xifra que representa una reducció del 4,8% respecte a l’any anterior (-1.314 matrimonis) i situa la taxa 
de nupcialitat en 3,5 matrimonis per 1.000 habitants (3,7‰ el 2012).   

   

Atenent la tipologia dels matrimonis registrats, les dades mostren que el 97,3% corresponen a parelles de dife-
rent sexe (25.342), l’1,5% a parelles d’homes (394) i l’1,2% restant a parelles de dones (308).  

Entre els trets més rellevants dels matrimonis registrats s’observa que, seguint la tendència dels darrers anys, el 
tipus de celebració escollida en la majoria dels casos és l’exclusivament civil, que concentra el 82,9% dels matri-
monis (21.593), mentre que les celebracions pel ritu catòlic han estat 4.262 i les que segueixen els preceptes 
d’altres religions, 189. Val a dir que un dels factors que influeix en aquestes xifres és que el nombre de matrimo-
nis d’homes i dones solters i solteres cada vegada té un pes menor, pes que cedeix al creixent nombre de matri-
monis entre persones que anteriorment ja han estat casades. Enguany, el 79,9% dels homes que han contret ma-
trimoni de diferent sexe són solters, percentatge que ascendeix al 80,7% en el cas de les dones solteres, mentre 
que l’any anterior les xifres eren lleugerament superiors, 80,6% i 81,4%, respectivament.11

GRÀFIC V-5.  Evolució del nombre de matrimonis i de les dissolucions matrimonials. Catalunya 2004-13 

 Altrament, el pes rela-
tiu dels matrimonis en segones i posteriors núpcies per a un o els dos cònjuges ha anat augmentant (28,7% del 
total, 27,8% el 2012), constituint 1 de cada 3 núpcies, i ha contribuït a l’augment de l’edat mitjana al matrimoni 
que enguany és de 35,8 anys per als homes i 34,5 per a les dones.  

Unitats: nombres absoluts. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’Idescat, moviment natural de la població.  

També es manté la tendència ascendent en el nombre de matrimonis amb cònjuges de nacionalitats diferents 
(estrangeres o mixtes), ja que cada vegada són més nombrosos. Tot i així, predominen els matrimonis constituïts 
per persones de nacionalitat espanyola amb una proporció de 74,8% (19.472 matrimonis), si bé l’any precedent 
aquest tipus de matrimonis absorbia el 76,5% del total (22.353 matrimonis). Entre els matrimonis on un dels còn-
juges és de nacionalitat espanyola i l’altre estrangera s’observa que 2.870 són de dones estrangeres amb homes 
espanyols, xifra lleugerament superior a la dels matrimonis de dones espanyoles amb homes estrangers, 2.136 
en total. D’altra banda, entre els 1.259 matrimonis amb ambdues persones de nacionalitat estrangera, 609 són 
entre estrangers de la mateixa nacionalitat i hi ha 650 on els cònjuges tenen diferents nacionalitats.   

La baixada de la nupcialitat s’acompanya d’una disminució en el nombre de nul·litats, separacions i divorcis. El 
nombre de dissolucions matrimonials ascendeix a 18.854, de les quals 17.715 són divorcis (el 95,3% del total), 

                                                           
10 Per a més informació sobre les causes de mort de la població catalana vegeu en aquest mateix capítol l’apartat de Salut.  
11 En el cas dels matrimonis d’igual sexe el pes de les persones solteres en el seu total és superior, si bé mantenen la mateixa tendència de-
creixent. Així, el 2013 el 90% dels homes són solters i el 88,6% de les dones (91,6% i 86,2% l’any 2012, respectivament).   
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849 separacions i 20 nul·litats. La xifra de divorcis ha disminuït el 5,8% respecte a l’any precedent, si bé en con-
junt el descens és de 6,6%.12

Pel que fa als divorcis, el 81,6% d’ells són consensuats (14.454), proporció que reflecteix un comportament simi-
lar al produït en els anys 2003-2004. Segons la durada del matrimoni, la major part dels divorcis tenen lloc amb 
20 anys o més de matrimoni (28,5% del total), però òbviament aquesta forquilla és força àmplia i pot distorsionar 
les conclusions. Tanmateix, entre els 6 i els 10 anys de matrimoni hi ha un altre repunt significatiu que concentra 
el 23,5% del total (4.170 divorcis). El mateix pes relatiu, del 13,9%, és el que es dóna en els divorcis de matrimo-
nis entre els 3 i 5 anys i entre els 13 i 19 anys. 

 

Quasi la meitat dels divorcis, el 46,9%, es donen entre parelles amb fills/es menors, tot i que també la proporció 
de divorcis de parelles sense fills també és alta, el 45,4% del total. El 7,8% restant són de parelles amb fills/es 
dependents majors d’edat o amb fills/es dependents majors i menors d’edat alhora.  

Entre els 17.565 divorcis de parelles de diferent sexe, en el 47,7% dels casos no procedeix exercir la custòdia. En 
els que sí requereixen custòdia, aquestes majoritàriament són exercides per les mares (5.729, el 62,4%). Tot i ai-
xí, com ja s’esmentava en anteriors memòries, destaca el significatiu creixement de les custòdies compartides, 
que van adquirint major pes relatiu de forma continua. Enguany absorbeixen quasi una de cada tres custòdies 
(2.715, el 29,6% del total, el 26,4% el 2012).  

L’estructura demogràfica 

L’estructura de la població ofereix una imatge de com es distribueix la població segons els trams d’edat i segons 
el gènere.  

La població catalana ha sofert un creixement intens la darrera dècada, i malgrat que en aquests moments hi ha 
un retrocés, els efectes sobre l’estructura demogràfica són clars. Aquest creixement ha estat marcat per un perí-
ode d’augment en la natalitat, un manteniment de les taxes de mortalitat i per l’aportació de la immigració que se 
situava en xifres superiors a l’emigració. En la piràmide poblacional es pot observar com en el període 2004 fins 
al 2008 la natalitat augmenta, fent que la seva representació en l’histograma corresponent a la franja d’edat en-
tre 5 i 9 anys sigui més expansiva, mentre que desprès hi ha una retracció, especialment en la natalitat de mare 
autòctona que retorna a valors anteriors al 2004. El volum més gran de persones d’altres nacionalitats s’integra 
en les cohorts d’edats de menys de 50 anys, sent especialment notori entre els 30 i els 44 anys.   

La combinació entre l’augment de la natalitat fins al 2008 i l’arribada de persones estrangeres en edats més jo-
ves ha suposat un cert procés de rejoveniment de la població, alentint-se l’augment en la mitjana d’edat de la po-
blació; malgrat això, l’envelliment continua el seu procés. Així, l’anàlisi segons l’edat presenta com a tret distintiu 
l’augment de població en les franges d’edats superiors, és a dir, l’envelliment poblacional. L’edat mitjana del con-
junt de residents recollida en la taula de l’apartat anterior ha sofert un augment de 8 anys en els darrers 40 anys, 
tant en el cas dels homes com del de les dones.   

                                                           
12 Aquesta predominança dels divorcis té el seu origen en els canvis  normatius que es van produir el 2005 amb la Llei 15/2005, de 8 de juli-
ol, de reforma del Codi civil i la Llei d’enjudiciament civil en matèria de separació i divorci, any a partir del qual el seu nombre supera el de se-
paracions.  
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GRÀFIC V-6.   Piràmide poblacional segons la nacionalitat. Catalunya 2014 

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

El 2014 la població menor de 15 anys resident a Catalunya ascendeix a 1.185.386 habitants (el 15,8% del total), 
el grup d’entre 15 a 64 anys a 4.996.234 habitants (el 66,4%) i la població de 65 anys i més a 1.337.283 (el 
17,8%). Enguany, per primera vegada, Idescat publica la població centenària, població que suma 1.884 habitants 
(336 homes i 1.548 dones). El pes relatiu de les persones més grans de 65 anys encara es fa més acusat si es 
desagreguen les xifres en funció de la nacionalitat. Aleshores el pes de les cohorts de més de 65 anys concentra 
en la nacionalitat espanyola el 20,3% de la població total, mentre que els infants menors de 14 anys redueixen 
lleugerament la proporció a 15,6%. 

L’índex d’envelliment se situa el 2013 en 113 persones més grans de 65 anys per cada 100 joves menors de 15 
anys, consolidant la tendència creixent iniciada a partir del 2009. Amb tot, l’índex de sobreenvelliment es manté 
en els mateixos valors els darrers tres anys, en tant que s’estima que hi ha 15 persones de 85 anys i més per ca-
da 100 de 65 anys. La pressió sobre la població entre 15 i 64 anys és cada any més alta, tal i com es desprèn en 
els augments dels índexs de dependència juvenil i del de dependència de la gent gran. L’índex de dependència 
juvenil s’obté del quocient entre les persones menors de 15 anys i la població en edat laboral (15-64 anys), i el 
2013 assoleix el valor de 24, mantenint-se igual que l’any precedent. L’índex de dependència de la gent gran es-
tima que hi ha 27 persones de més de 65 anys per cada 100 persones d’entre 15 i 64 anys (26 el 2012). 
L’efecte contrari s’observa entre les nacionalitats africanes, atès que un de cada quatre residents d’aquestes na-
cionalitats és menor de 14 anys i només un de cada deu té més de 65 anys.  

Pel que fa a la composició de la població segons el sexe, destaca una major presència de dones en els grups 
d’edat superiors, amb diferències especialment acusades a partir dels 70 anys, mentre que la proporció d’homes 
és més elevada en les cohorts d’edats primerenques i entre el col·lectiu de 30 a 44 anys, com a conseqüència de 
la incorporació de persones immigrades homes en aquest grup. Tal i com es descriu en la taula següent, la pobla-
ció femenina representa el 50,8% del total, xifra que s’incrementa fins al 57,5% en el cas de les cohorts d’edats 
superiors a 65 anys. De nou el pes relatiu d’aquesta variable mostra un comportament desigual segons cadascun 
dels grans grups de les nacionalitats residents a Catalunya. Les nacionalitats asiàtiques i africanes mostren un 
grau més alt de masculinització, el 61,1% i el 59,5% són homes, mentre que les americanes estan és feminitza-
des, el 56,8% són dones.  
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TAULA  V-2.  Estructura de la població segons nacionalitat, edat i sexe. Catalunya 2014 

  Total Espanyola Comunitària Resta        
d'Europa Africana Americana Asiàtica i    

oceànica 

Total 7.518.903 6.429.689 289.723 60.415 306.825 291.277 140.938 

De  0-14 15,8% 15,6% 12,3% 13,9% 25,5% 11,5% 19,2% 

De 15-29 15,3% 13,8% 21,6% 22,5% 22,0% 26,7% 25,8% 

De 30-44 25,2% 22,9% 39,3% 35,8% 37,4% 42,1% 38,5% 

De 45-64 25,9% 27,4% 20,9% 23,5% 13,6% 17,0% 15,3% 

De 65 i més 17,8% 20,3% 6,0% 4,3% 1,4% 2,7% 1,3% 

Pes relatiu  
dones Total Espanyola Comunitària Resta        

d'Europa Africana Americana Asiàtica i    
oceànica 

Total 50,8% 51,3% 48,3% 56,9% 40,5% 56,8% 38,9% 

De  0-14 48,6% 48,6% 48,5% 47,9% 48,4% 49,6% 46,2% 

De 15-29 49,3% 48,8% 54,9% 57,8% 46,6% 56,4% 38,4% 

De 30-44 48,6% 49,6% 46,8% 59,4% 33,5% 57,1% 35,2% 

De 45-64 50,5% 50,9% 43,9% 57,1% 33,7% 59,7% 38,8% 

De 65 i més 57,5% 57,5% 49,7% 60,3% 55,0% 67,5% 53,1% 
Unitats: nombres absoluts i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE, explotació del Padró continu d’habitants.  

Estructura de les llars 

A partir de les dades referides a l’any 2014 de la segona Enquesta continua de llars que realitza l’INE s’observa 
que a Catalunya el nombre de llars, 2.944,9 milers, disminueix respecte a les estimades el 2013 (2.946,3 milers 
de llars).  

Atenent la mida de la llar, les llars més freqüents són les formades per dues persones (el 31,9% del total), segui-
des de les llars unipersonals (el 24,8%). A partir d’aquest volum el pes relatiu es redueix a mesura que 
s’incrementa el nombre de persones a la llar (20,7% formades per tres persones, 16,9% per quatre i 5,8% per 
cinc o més persones). La variació interanual segons la mida de la llar no és homogènia, ja que són les llars uni-
personals les que més augmenten, 730.700 llars front les 716.500 llars del 2013 (14.100 llars més aproxima-
dament). Per contra, la resta de llars segons dimensió redueixen les seves xifres.   

Segons la tipologia de la llar s’observa que el nombre de llars formades per parelles, de dret o de fet, és el més 
nombrós. El 2014 hi ha 1.673,5 milers de llars formades exclusivament per parelles amb o sense fills. D’elles, 
981,3 milers de llars són de parelles que conviuen amb els fills (460,4 milers són de parelles amb un fill, 425,2 
milers amb dos fills i 95,7 milers amb tres o més fills). Les llars unipersonals ascendeixen com s’ha esmentat a 
730,7 milers i les monoparentals a 261,3 milers. A més, hi ha un elevat nombre de llars constituïdes amb un nu-
cli familiar que conviu amb altres persones que no formen nucli (135,7 milers), seguides de les llars amb perso-
nes que no constitueixen cap nucli familiar entre sí (90,7 milers) o de les formades per dos o més nuclis familiars 
(53 milers). 

Amb relació a les llars unipersonals, en el 40,8% dels casos estan formades per persones de 65 anys o més que 
viuen soles (297,8 milers). I, d’elles, el 74,7% són llars de dones de 65 anys o més (222,5 milers de llars). Per 
contra, si la nacionalitat és estrangera el percentatge de llars unipersonals de persones de 65 anys o més es re-
dueix a l’11,1%, sent aleshores majoritàriament d’homes (el 65,6% del total, 3,6 milers de llars). 

Les llars monoparentals, és a dir, les formades per un sol dels progenitors amb fills/es, estan majoritàriament 
constituïdes per dones amb fills/es (el 79% del total, 206,4 milers de llars). Amb tot, el nombre de llars monopa-
rentals s’ha reduït en termes relatius el 2,2% (6.000 llars aproximadament menys). Pel que fa a l’estat civil del 
progenitor o progenitora, en el 33,8% dels casos es tracta de persones vídues i en el 30,0% divorciades. La pro-
porció de les persones solteres, separades i casades és similar, al voltant del 12% (12,3%, 12,1% i 11,7%, res-
pectivament). En el 29,5% dels casos l’edat del progenitor/a se situa entre els 45 i els 54 anys i en el 29,4% té 
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65 anys o més. A aquestes franges segueixen les dels progenitors/ores de 35 a 44 anys, que absorbeixen el 20% 
del total i els de 55 a 64 anys, el 17,3%. 

Pel que fa a les característiques dels habitatges, en la majoria dels casos es tracta d’habitatges amb entre tres i 
sis habitacions (83,1% del total), que en el 37,1%  tenen entre 46 i 75m2 i en un altre 37,1% entre 76 i 105m2 i 
que el 72,3% de les llars estan ocupades per persones que són les propietaris, bé sigui amb pagaments pendents 
(29,7% del total) o sense ells (42,6%), sent només en el 23,1% dels casos llars llogades.      

1.3. TENDÈNCIES MIGRATÒRIES 

Població estrangera resident a Catalunya 

L’1 de gener de 2014 a Catalunya resideixen 1.089.214 persones estrangeres, xifra que representa el 14,5% de 
la població catalana. Tal com ja s’ha apuntat a l’inici de l’apartat, la població estrangera ha perdut pes relatiu en 
el conjunt 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 69.258 
persones de nacionalitat estrangera (-6,0%).13

Per àmbit territorial, s'observa que les comarques amb més presència de població estrangera són l'Alt Empordà 
amb un 26,6% d'habitants estrangers, la Segarra amb un 24,7%, el Baix Empordà amb un 19,8% i la Selva i el Gi-
ronès amb un 19,7%. En canvi, les proporcions més baixes d’estrangers i estrangeres empadronades es troben al 
Ripollès, amb un 8,0%, el Berguedà amb un 8,2% i l'Anoia amb un 8,4%. En l’àmbit municipal destaca la proporció 
de persones estrangeres de Guissona amb el 49,1% del seu total, del Castell d’Empúries amb el 48,0% i de Salt 
amb el 40,5%. Amb tot, en nombres absoluts una de cada quatre persones estrangeres resideix a Barcelona, que, 
amb 273.121 persones empadronades, absorbeix el 25% del total de població estrangera. Nogensmenys, hi ha 
15 municipis sense cap persona estrangera que hi resideixi.

 

14

En l’àmbit comarcal la variació interanual en termes relatius més pronunciada ha estat la viscuda a l’Alta Riba-
gorça (-29%), seguida de la Val d’Aran (-15,4%) i de la Cerdanya (-14,5%). En valors absoluts destaca el descens 
de 15.758 efectius estrangers al Barcelonès, els 8.214 del Baix Llobregat, els 6.050 del Vallès Occidental i els 
3.816 del Baix Camp. Aquestes darreres quatre comarques concentren el 48,9% del descens total de població es-
trangera.   

   

 

                                                           
13 Segons dades facilitades pel Departament de Benestar i Família, el nombre de sortides al llarg de 2013 de persones que s’han acollit al 
Programa de retorn voluntari d’immigrants des de Catalunya (PreviCat) ha estat de 238, 170 de les quals eren persones que estaven en situa-
ció administrativa irregular. Tres països, Bolívia, Xile i Hondures concentren el 60, 5% de les sortides (48 sortides cadascun d’ells).  
14 Bausen, Capafonts, Castell de l'Areny,  Castellar del Riu, Forès, Fulleda, Gisclareny,Lladorre, Llobera, Saldes, Sant Agustí de Lluçanès, Sant 
Jaume de Frontanyà, Santa Cecília de Voltregà, Savallà del Comtat i Tiurana. 
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GRÀFIC V-7.  Pes relatiu de la població estrangera en els diferents àmbits. Catalunya 2014 

Pes relatiu de la població estrangera a les comarques 

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

Municipis amb un pes relatiu de la població estrangera superior al 30%  

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

La distribució per continents de procedència de les persones estrangeres enguany mostra un gran canvi. Partint 
de la base que tots els continents veuen reduïts els seus efectius, s’observa que la població d’origen europeu se-
gueix sent la més nombrosa (32,1%, 350.138 residents), si bé la major part són d’algun dels països de la UE 
(289.723). El canvi en la prelació es produeix entre les nacionalitats africanes, que ara n’ocupen el segon nivell, 
en tant que concentren el 28,2% de la població estrangera (306.825 persones), superant el còmput de les nacio-
nalitats americanes (26,7%, 291.277 persones).15

Per nacionalitats, de les 162 presents a Catalunya amb més de quatre persones residint, la població marroquina 
ocupa el primer lloc, amb un 20,8% (226.818 habitants) del total de persones estrangeres. El segon lloc corres-
pon a la població romanesa (98.239), amb un pes relatiu menor (9,0%).

 Les nacionalitats asiàtiques i oceàniques concentren el 12,9% 
del total (140.244 nacionals d’Àsia i 694 d’Oceania).  

16

                                                           
15 Les nacionalitats americanes mostren una evolució decreixent, ja que absorbien des del 2002 la major part de les nacionalitats estrange-
res; a partir del 2008 inicien el seu descens, fins que al 2012 van ser superades per les nacionalitats europees. Des d’aleshores fins al 2014 
n’ocupaven el segon lloc. 

 En la prelació del rànquing de naciona-
litats segueix la població xinesa, la italiana, la pakistanesa, la boliviana i l’equatoriana amb percentatges al vol-
tant del 4%. Aquestes set nacionalitats representen la meitat (50,7%) de la població estrangera resident a Cata-
lunya.  

16 Pel que fa a la població amb nacionalitat romanesa, el dia 31.12.2013 finalitzava el període transitori que es va establir per Acord del Con-
sell de Ministres i que limitava la lliure circulació dels treballadors i treballadores nacionals de l’Estat de Romania. En conseqüència, a partir 
d’aquesta data ja no han de demanar autorització de treball i els és d’aplicació, a ells i als seus familiars, el cabal comunitari sobre la lliure 
circulació de treballadors i treballadores. 
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GRÀFIC V-8.  La població estrangera a Catalunya   

Països que concentren el 85% de la població estrangera resident. Catalunya 2014  

 
Unitats: nombres absoluts. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’Idescat, Padró municipal d’habitants. 

Països que han sofert una reducció més intensa dels seus efectius respecte a l’any 2013. Catalunya 2014 

 
Unitats: nombres absoluts. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’Idescat, Padró municipal d’habitants. 

Evolució dels 8 països amb més presència. Catalunya 2000-2014 

 
Unitats: nombres absoluts. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’Idescat, Padró municipal d’habitants. 

Amb tot, la distribució de les diferents nacionalitats al territori no és uniforme. La nacionalitat marroquina és la 
més nombrosa en 26 comarques de Catalunya, mentre que la romanesa ho és en 11. Altres nacionalitats com la 
pakistanesa són més les més nombroses al Barcelonès, la boliviana a la Cerdanya, la portuguesa a l’Alt Urgell i 
l’índia a la Garrotxa. 
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La variació interanual relativa més important ha estat la viscuda pels originaris d’Equador, amb un descens dels 
seus nacionals del 18%, de Colòmbia (-17,3%), de Perú (-14,%) i d’Argentina (-12,1%). El Marroc, que registra un 
decreixement de 9.258 dels seus efectius, presenta una variació relativa del 3,9%.   

Una altra de les singularitats de la població estrangera es deriva de la distribució per edats, ja que la presència de 
persones entre els 25 i els 44 anys és més nombrosa que en els autòctons. Aquesta forquilla d’edats concentra el 
50,7% del total de persones estrangeres enfront del 31,1% corresponent a la població total. La proporció dels 
menors de 15 anys també mostra una xifra més elevada que la registrada per a la població total, ja que per a la 
població estrangera concentren el 16,8% mentre que a Catalunya representen el 15,8%.  Altrament, la distribució 
entre els sexes també és diferent en tant que les dones absorbeixen el 47,7% del total, tot i que la reducció inter-
anual ha estat més intensa entre la població masculina. Els homes estrangers empadronats han descendit en 
39.798 efectius, mentre que per a les dones el descens ha estat de 29.460.  

L’estructura de la població estrangera és la conseqüència directa de factors com la situació del mercat laboral 
que actua com a tret impulsor de la immigració i que facilita l’arribada de persones en edat de treballar –
generalment joves-, el propi moviment natural de la població al territori i el pes de processos de reagrupament 
familiars per les persones ja residents. Respecte al reagrupament familiar, la Delegació del Govern a Catalunya, 
en referència a les actuacions desenvolupades a l’Oficina d’Estrangeria de Barcelona, assenyala que en el nom-
bre de sol·licituds del 2014 es manté la tendència a la baixa iniciada el 2008. Així, el 2014 s’han resolt 5.993 
sol·licituds, de les quals tenen caràcter favorable el 77,6% (67,6% el 2013). 17

Finalment, segons les dades del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social a Catalunya resideixen 1.085.523 perso-
nes estrangeres amb certificat de registre o targeta de residència en vigor a 31 de desembre de 2014, fet que la 
situa com la CA amb un nombre més elevat de persones estrangeres (absorbeix el 22,1% del total de l’Estat es-
panyol). Del total de residents al territori català, a 610.983 persones se’ls aplica el règim general (el 28,4% del to-
tal d’aquest règim a l’Estat espanyol) i a 474.540 el règim comunitari (el 17,1% de l’Estat espanyol).

 

18

Població catalana resident a l’estranger 

 El predo-
mini a Catalunya de persones residents de tercers països s’ha suavitzat, ja que si bé constitueixen el 56,3% dels 
residents estrangers a Catalunya, la xifra és inferior a la registrada a la fi del 2012 (63,8%). Entre els residents als 
quals s’aplica el règim general, en la majoria responen a residències de llarga durada (el 78,3% de les autoritza-
cions en vigor, 478.645 autoritzacions). Per contra, les autoritzacions inicials són minoritàries i constitueixen el 
3,7%, xifra que representa 22.697 autoritzacions. Les nacionalitats amb més autoritzacions del règim general 
concedides en vigor són: Xina (54.761 autoritzacions), Pakistan (40.520), Bolívia (29.148) i Equador (28.991). 
Entre les autoritzacions del règim general destaquen les concedides a: Romania (123.747), Itàlia (63.680), Fran-
ça (41.422) i Alemanya (25.604).  

La població catalana resident a l’estranger19

                                                           
17 Altres de les actuacions desenvolupades s’han orientat a resoldre les sol·licituds de residències de llarga durada (28.148 de les quals han 
estat aprovades, és a dir, el 91,4%), sol·licituds de residència general (132.412), les sol·licituds de residència per circumstàncies excepcionals 
(12.226, de les quals es van concedir el 61,5%), les renovacions de residència per treballs per compte aliè i per reagrupament (20.248). Se-
gons 

 registrada a les oficines consulars o a les seccions consulars de les 
missions diplomàtiques d’Espanya en data 1 de gener del 2015 ha estat de 242.070 persones. El nombre de 
persones que han decidit residir a l’estranger s’ha incrementat en 20.626 respecte a l’any precedent, fet que su-
posa una variació percentual del 9,3%. Aquest increment afecta totes les comarques catalanes, si bé en termes 
absoluts és més intens al Barcelonès (9.548 persones emigrades més) i a la Noguera en termes relatius (el 
23,3% més). L’àmbit metropolità concentra el major nombre de residents a l’estranger, 173.500 persones (el 
9,1% més que l’any anterior). Amb tot, les persones emigrades representen el 3,6% de tota la seva població. A 
més, l’àrea metropolitana absorbeix el 69,7% de l‘increment interanual (14.379 persones). Altrament, el 20,3% 
de la població de l’Alt Urgell resideix a l’estranger (4.239 catalans/es).  

nota de premsa de 16.01.2015  
18 El règim comunitari és el règim jurídic d’estrangeria que s’aplica als nacionals de països comunitaris i dels països de l’AELC, així com als 
seus familiars i als familiars d’espanyols/es que siguin nacionals de tercers països. El règim general s’aplica a les persones de nacionalitats 
dels tercers països, excepte que per motius parentius els hi sigui d’aplicació el règim comunitari.  
19 Es tracta de població de nacionalitat espanyola, sigui aquesta l’única o no, que ara viuen habitualment fora de Catalunya, però que van es-
tar inscrits en un municipi català abans de residir a l’estranger. Aquesta població es comptabilitza mitjançant el Padró d’habitants residents a 
l’estranger, que pren les dades existents en el Registre de Matrícula de cada oficina consular o secció consular de les missions diplomàtiques. 
Cal tenir en compte que, tot i que la residència està fixada a l’estranger, es manté el vincle amb els municipis catalans en els quals estaven 
inscrits a efectes electorals.   

http://www9.mpt.gob.es/dms/es/ministerio/delegaciones_gobierno/delegaciones/catalunya/actualidad/notas_de_prensa/notas/2015/20150116BalanceOficinaExtranjer-a/20150116BalanceOficinaExtranjer%C3%ADa.pdf�
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GRÀFIC V-9.  Població de nacionalitat espanyola resident a l’estranger amb darrera inscripció al Padró d’un 
municipi català 

Evolució del nombre de residents a l’estranger segons lloc de naixement 2009-2015 

 
Unitats: nombres absoluts. 
(*) Les dades es refereixen a l’1 de gener de cadascun dels anys. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’Idescat. Padró d’habitants residents a l’estranger.  

Evolució del nombre de residents a l’estranger segons país de destinació 2011-2015 

 
Unitats: nombres absoluts. 
(*) Les dades es refereixen a l’1 de gener de cadascun dels anys. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’Idescat. Padró d’habitants residents a l’estranger. 

Evolució del nombre de noves inscripcions segons el lloc de naixement 2009-2015   

Unitats: nombres absoluts. 
(*) Les dades es refereixen a l’1 de gener de cadascun dels anys. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’Idescat. Padró d’habitants residents a l’estranger. 

 

Total A Catalunya  A l'estranger 
Variació total Variació interanual 

nascuts a Catalunya 
Variació interanual 

nascuts a l'estranger 

Absoluta Percentual Absoluta Percentual Absoluta Percentual 

2009 16.915 5.253 11.662 - - - - - - 

2010 18.746 5.054 13.692 1.831 10,8% -199 -3,8% 2.030 17,4% 

2011 20.649 5.225 15.424 1.903 10,2% 171 3,4% 1.732 12,6% 

2012 20.473 5.757 14.716 -176 -0,9% 532 10,2% -708 -4,6% 

2013 22.818 7.495 15.323 2.345 11,5% 1.738 30,2% 607 4,1% 

2014 24.187 8.379 15.808 1.369 6,0% 884 11,8% 485 3,2% 

2015 27.298 9.951 17.347 3.111 12,9% 1.572 18,8% 1.539 9,7% 
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La distribució entre els gèneres en aquesta ocasió està molt equilibrada, sent el 49,9% homes. Per edat, dos de 
cada tres persones residents a l’estranger té entre 15 i 64 anys (65,2% del total). Els/les menors de 15 anys con-
centren el 18,5% i les persones més grans de 65 anys el 16,3%. Aquesta estructura per edats és similar a la del 
conjunt poblacional. Amb tot, la distribució per edats varia en funció del continent de residència, de tal forma que 
la proporció dels menors de 15 anys s’eleva fins al 43,9% als residents en països africans, la de les persones 
amb edats compreses entre els 15 i els 64 fins al 71,3% en el països europeus no comunitaris i la de les perso-
nes més grans de 65 anys fins al 20,9% en els països de l’Amèrica del Sud. 

Atenent el lloc de naixement, cal tenir en compte que el 34,0% de la població empadronada als municipis cata-
lans, de nacionalitat espanyola i resident a l’estranger va néixer a Catalunya, mentre que el 51,0% va néixer al 
mateix país de residència actual (82.378 persones i 123.454 persones, respectivament). La resta van néixer a al-
tres comunitats autònomes (5,2%) o a altres països (9,4%).20

El destí escollit per les persones residents a l’estranger segons el continent de destinació mostra clarament dos 
focus principals: els països comunitaris, on resideixen 81.551 dels catalans, i els països de l’Amèrica del Sud, 
amb 81.211 persones (el 33,7% i el 33,5% del total, respectivament). En els països de l’Amèrica del Nord i Cen-
tral es localitzen 40.633 catalans (el 16,8%) i en els països europeus no comunitaris 28,.122 persones (l’11,6%).    

    

La preeminència d’alguns països de destinació en els fluxos emigratoris s’ha mantingut estable al llarg dels dar-
rers anys. França consolida el seu primer lloc en el rànquing com el país d’elecció preferent per a un gran nombre 
de persones, 31.093. França, Argentina, Alemanya, Mèxic i Andorra concentren el 42,1% de la població de Cata-
lunya resident a l’estranger. I si a aquests cinc països esmentats s’afegeixen els Estats Units d’Amèrica, Suïssa i 
Regne Unit, s’obté el destí escollit pel 58,0% de la població resident a l’estranger.  

La variació interanual en nombres absoluts mostra que tots els països del gràfic han augmentat el nombre 
d’efectius, si bé destaquen els increments de França (1.709 persones més), Alemanya (2.064), EEUU (1.742), 
Regne Unit (1.664) i Equador (1.454). Percentualment, els països que més variació mostren són Equador 
(24,8%), Bolívia (30,0%, 491 persones més inscrites), Colòmbia (24,7%, 957 inscripcions més) i Perú (27,2%, 
671 més). En el marc comunitari la variació interanual total ha estat del 11,3%, sent especialment significativa la 
registrada al Regne Unit (16,3%) i a Alemanya (14,6%).  

Si s’analitzen les destinacions segons el lloc de naixement s’observen algunes diferències. Les persones nascu-
des a Catalunya es dirigeixen principalment a països comunitaris (43,9% de total, 36.153) i, en segona opció, a 
països de l’Amèrica del Sud (21,3%, 17.570 catalans). L’efecte contrari s’observa entre els que van néixer al ma-
teix lloc de residència actual, ja que en el 48,3% dels casos viuen a països de l’Amèrica del Sud (59.656 catalans) 
i en el 21,3% han escollit països comunitaris.   

L’’any 2014 s’han registrat 27.298 noves inscripcions al Padró d’habitants residents a l’estranger que es produ-
eixen per naixement, nacionalització, omissió i emigració de Catalunya a l’estranger, en 14.195 de les quals els ti-
tulars són homes. Pel que fa a la distribució per edats s’observa una proporció més elevada en el grup d’edat de 
les persones menors de 15 anys que el pes que aquest col·lectiu té en el conjunt dels residents a l’estranger. Les 
noves inscripcions de les persones menors de 15 anys absorbeixen el 34,5% de les noves inscripcions, si bé, com 
s’ha esmentat, el col·lectiu concentra el 18,5% dels residents a l’estranger.  

En coherència amb els països de destinació escollits, s’observa que una de cada tres noves inscripcions s’ha re-
gistrat en algun país comunitari, mentre que una altra s’ha fet en els del sud d’Amèrica (10.341, el 37,9% del to-
tal i 8.867, el 32,5% del total, respectivament). Entre els països comunitaris destaquen les realitzades a França, 
Alemanya i el Regne Unit (3.282, 2.321 i 2.111, respectivament), mentre que a l’Amèrica del sud les d’Argentina i 
l’Equador (1.922 i 1.888, respectivament). Del terç restant, cal fer referència al gran nombre inscripcions realit-
zades en països de l’Amèrica central o del nord (4.432, de les quals 1.906 a EEUU i 1.166 a Mèxic).  

 

 

                                                           
20 A més, hi ha un 0,3%, 829 persones, que no consta on van néixer.  
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2. SALUT 

L’apartat de salut s'estructura en quatre grans blocs. En primer lloc, un breu resum del context mundial, europeu i 
català referent a la salut i l'atenció sanitària; en segon lloc, una descripció de l'estat de salut de la població de Ca-
talunya; en tercer lloc, una anàlisi de l'evolució dels recursos i l'activitat del sistema sanitari; i finalment, en quart 
lloc, una anàlisi de l'evolució i l'estructura de la despesa sanitària, tant pública com privada. 

El primer bloc, "Context", confirma un any més la preocupació dels organismes internacionals com l'OMS i l'OCDE, 
així com del Departament de Salut, per garantir la sostenibilitat i la qualitat dels sistemes sanitaris i incrementar 
els seus nivells d'eficiència, enmig d'un context històric marcat per la crisi financera i econòmica mundial. La re-
cerca en salut i, concretament, les investigacions operatives i sobre polítiques sanitàries tenen moltes coses a dir 
en aquest sentit. El segon i el tercer bloc ("La salut a Catalunya" i "El sistema sanitari a Catalunya") il·lustren amb 
xifres concretes l'estatus de salut de la població, d'una banda, i l'evolució dels recursos i l'activitat del sistema sa-
nitari, resultat de les decisions del Govern per fer front als problemes de sostenibilitat que es deriven de la dispo-
nibilitat pressupostària i els canvis sociodemogràfics recents. Moltes de les dades disponibles fan referència a 
l'any 2013, fet que limita l'abast del coneixement sobre el sistema sanitari de Catalunya en el període d'elabora-
ció d'aquesta Memòria. Finalment, el quart bloc, "La despesa sanitària", confirma, per a l'any 2014, l'augment del 
pressupost executat de l'Agrupació de Salut de la Generalitat de Catalunya i, per a l'any 2013, la reducció de la 
despesa privada en salut en termes absoluts i l'augment lleuger en termes relatius pel que fa al PIB. 

2.1. CONTEXT 

2.1.1. CONTEXT MUNDIAL I EUROPEU 

Com s'ha comentat en edicions anteriors d’aquesta Memòria, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) adverteix 
de la necessitat d'incrementar els nivells d'eficiència dels sistemes sanitaris per poder garantir l'atenció en salut a 
tothom enmig d'un context global caracteritzat per uns pressupostos generalment minvants.21 La proactivitat dels 
sistemes per millorar la relació entre les despeses i els resultats s'obre camí progressivament, com també ho fa el 
reconeixement de les aportacions positives que poden derivar-se en aquest sentit de la recerca aplicada en sa-
lut.22

Per la seva banda, l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE) publica l'any 2013 
un Informe
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Els efectes combinats de la crisi econòmica, els ajustaments pressupostaris dels estats i les reformes sanitàries 
sobre l'estat de salut de les persones fan que el repte actual en el conjunt dels països de l'OCDE consisteixi en 
mantenir l'accés a l'atenció sanitària en qualitat per a tothom i en igualtat de condicions.

 amb indicadors de salut i de sistema sanitari referents als trenta-quatre països que en formen part i 
en què s'hi destaca el canvi general de paradigma des del creixement de la despesa al de l'interès pel creixement 
de la productivitat. 

24

Pel que fa a la situació específica dels països europeus, l'OCDE també adverteix en el seu Informe Health at a 
Glance: Europe 2014
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Fruit d'aquesta preocupació, l'Informe de l'OCDE incorpora per primera vegada un capítol específic, "Access to ca-
re", sobre l'accés als sistemes de salut en el context dels països europeus. Entrant més en detall, val a destacar 
que la major part dels països tenen cobertura sanitària universal (o gairebé universal) en relació amb un catàleg 
bàsic de serveis que sovint només incorpora de manera parcial l'atenció bucodental o l'adquisició de medica-
ments. Bulgària, Grècia i Xipre constitueixen les úniques excepcions a aquesta situació, atès que no disposen de 
cobertura sanitària universal (a Espanya el 99% de la població té cobertura sanitària). D'altra banda, l'atenció 
mèdica i els medicaments són les despeses sanitàries més importants que han d'assumir les llars europees. 
També els tractaments bucodentals, els quals representen el 16% dels pagaments directes en salut de les llars 

 en contra dels riscos que representen les restriccions pressupostàries pel que fa al man-
teniment de la cobertura sanitària universal i d'uns bons resultats en salut. De fet, el catàleg de serveis sanitaris 
s'ha vist reduït en alguns països europeus, i en d'altres s'ha accentuat la distribució desigual dels recursos (pro-
fessionals i serveis) en el territori. 

                                                           
21 Informe sobre la salud en el mundo 2010: la financiación de los sistemas de salud: el camino hacia la cobertura universal. OMS, 2011. 
22 Informe sobre la salud en el mundo 2013: investigaciones para una cobertura sanitaria universal. OMS, 2013.  
23 Health at a glance 2013: OCDE indicators. OCDE Publishing, 2013. 
24 Health at a glance 2013: OCDE indicators, p. 10, 14, 15 i 137-152. OCDE Publishing, 2013. 
25 Health at a glance: Europe 2014. OCDE Publishing, 2014. 

http://www.who.int/whr/2010/es/�
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85763/1/9789240691223_spa.pdf�
http://www.oecd.org/els/health-systems/Health-at-a-Glance-2013.pdf�
http://www.oecd.org/els/health-systems/Health-at-a-Glance-2013.pdf�
http://ec.europa.eu/health/reports/european/health_glance_2014_en.htm�
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(que són el 2,9% del consum total d'aquestes), encara que en alguns països com Dinamarca, Espanya, Islàndia o 
Noruega els tractaments bucodentals representen a l'entorn del 30% dels pagaments directes en salut de les 
llars. 

L'accés a l'atenció sanitària també requereix un nombre i una distribució adequada de professionals en el territo-
ri. Els desequilibris territorials constitueixen un motiu de preocupació a la major part dels països europeus, però 
sobretot en aquells que tenen regions remotes o escassament poblades o bé àrees urbanes empobrides. El nom-
bre mitjà de doctors per 1.000 persones a Europa varia entre 2 i 2,5 a Polònia, Romania i Eslovènia i 4 o més a 
Grècia, Àustria i Lituània. Tanmateix, alguns països com Grècia, la República Txeca i la República Eslovaca tendei-
xen a concentrar els metges i metgesses en les seves capitals, mentre que d'altres com Turquia, Portugal i Hon-
gria (però també França, la República Eslovaca i Suïssa) presenten unes densitats molt baixes en les àrees rurals. 

A Letònia, Polònia, Romania i Bulgària més del 10% de les persones asseguren no tenir cobertes algunes necessi-
tats d'atenció en salut. En el conjunt de la UE28, aquesta situació afecta proporcionalment parlant el doble de 
persones amb ingressos baixos que amb ingressos alts. (A Espanya, el percentatge de persones amb necessitats 
d'atenció en salut no cobertes se situa a l'entorn del 6%, però, a diferència d'altres països europeus, pràcticament 
no existeixen diferències en funció del nivell d'ingressos.) 

La proporció de persones amb necessitats d'atenció bucodental no cobertes és encara més elevada. Així, el 20% 
de la població de Letònia, seguida del 10% o més de la de Portugal, Romania, Bulgària i Itàlia no tenen cobertes 
algunes necessitats d'atenció dental, en comparació amb el 3% o menys de la població d'Eslovènia, els Països 
Baixos i Luxemburg (a l'entorn del 5-15% de la població d'Espanya, segons el nivell d'ingressos).  

Les necessitats no cobertes en salut per motius econòmics van disminuir entre els anys 2005 i 2008 a la UE28, i 
s'han mantingut relativament estables durant el període del 2008 al 2012. Tanmateix, les persones amb ingres-
sos baixos tenen actualment més dificultats que abans per accedir a determinats serveis de salut -sobretot al 
dentista- i, alhora, alguns països han experimentat involucions en aquest sentit.  

2.1.2. CONTEXT CATALÀ 

El sistema sanitari català està immers en un procés de transformació organitzativa d'ençà de l'any 2009 com a 
conseqüència de les opcions adoptades en l'àmbit polític i administratiu i de les decisions preses per fer front als 
problemes de sostenibilitat, que es deriven de la crisi econòmica, les imposicions estatals i supraestatals del dè-
ficit i els canvis sociodemogràfics recents. Tal com s'ha comentat en Memòries anteriors, els anys 2009 i 2010 es 
poden definir basant-se en els debats a l'entorn del finançament del sistema sanitari i a l'aplicació de les primeres 
mesures de contenció de la despesa, sobretot de tipus farmacèutic.26 Els anys 2011 i 2012 constitueixen un pe-
ríode de continuïtat i aprofundiment de les mesures del període anterior, no absent de polèmica per a una part de 
la ciutadania i d'alguns agents sociosanitaris.27

En termes pràctics, i d'acord amb la informació estadística publicada pel CatSalut, les transformacions organitza-
tives i la contenció de la despesa sanitària suposen, en un primer moment posterior a la crisi, una reducció gene-
ralitzada dels recursos (taxa de llits i de places) i de l'activitat (visites i freqüentació) llevat de l'atenció sociosani-
tària, on s'incrementa l'activitat, independentment de l'evolució dels recursos. D'aquí es passa a un segon mo-
ment caracteritzat per una certa desacceleració dels ajustaments i, al mateix temps, per una intensificació en l'ús 
dels recursos disponibles com a conseqüència de l'increment general de l'activitat, especialment rellevant a de-
terminades categories sociosanitàries (i.e. atencions domiciliàries) i de salut mental (i.e. infantil i juvenil).

  

28

Els anys 2013 i 2014 també s'emmarquen dins les directrius d'actuació que determina el Pla de salut de Catalu-
nya 2011-2015,

 

29

                                                           
26 Per a més informació, vegeu l'apartat "Salut" del capítol V "Condicions de Vida" de la 

 orientat vers el desenvolupament d'un model d'explotació més "estratègic" o "actiu" d'un siste-

Memòria socioeconòmica i laboral 2010. Barcelona: 
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2011. 
27 Per a més informació, vegeu l'apartat "Salut" del capítol V "Condicions de Vida" de la Memòria socioeconòmica i laboral 2012. Barcelona: 
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2013. 
28 Per a més informació, vegeu l'apartat "Salut" del capítol V "Condicions de Vida" de la Memòria socioeconòmica i laboral 2013. Barcelona: 
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2014. 
29 D'acord amb el Departament de Salut, es constata una evolució inicial favorable a vint dels vint-i-set objectius del Pla (El sistema de salut 
de Catalunya en procés de canvi: balanç del Pla de salut 2011-2015 a meitat del període. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament 
de Salut, 2013. 
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ma sanitari que, en relació amb el conjunt de l'Estat, ocupa d'entrada una posició privilegiada en el panorama in-
ternacional pel seu elevat nivell d'eficiència (resultats en salut per despesa sanitària).30

Durant el 2014 s'observa una doble tensió sobre el sistema sanitari que deriva, d'una banda, del creixement glo-
bal de l'activitat (sobretot en les categories sociosanitàries) i, de l'altra, de la tendència cap a l'estabilització dels 
recursos disponibles (amb increments i reduccions variades i específiques). Aquesta doble tensió s'ha traduït en 
una intensificació de l'ús dels recursos i les infraestructures sanitàries i en l'escurçament dels temps assistenci-
als, tal com es veurà en l'epígraf 2.3. "El sistema sanitari de Catalunya: recursos i activitat". El Consell Econòmic i 
Social d'Espanya (CES) ja va destacar, en aquest mateix sentit, la caiguda general de recursos que pateix la salut 
pública en el conjunt de l'Estat després de l'aprovació de la Llei 33/2011, de 4 d'octubre, general de salut públi-
ca, així com les dificultats que se'n deriven d'aquesta circumstància per abordar eficaçment les desigualtats en 
salut, entre d'altres aspectes. 

 

Crisi econòmica i salut de la població de Catalunya31

L'objectiu d'aquest Informe consisteix a fer una descripció dels canvis en els determinants socials de la salut i 
apuntar aquelles situacions més crítiques en grups de població específics. D'acord amb la Comissió sobre De-
terminants Socials de la Salut (CDSS) de l'OMS, l'anàlisi d'aquests factors és essencial per poder començar a 
mesurar la influència de la crisi econòmica sobre la salut, encara que alguns efectes poden ser difícils d'identi-
ficar a curt termini. 

 

La revisió de la literatura sobre l'impacte de les crisis econòmiques en la salut mostra un ampli ventall de resul-
tats en funció dels aspectes concrets analitzats i dels models d'estat del benestar. Entre les experiències actu-
als que s'han posat en marxa es poden destacar tres: la de l'Observatori Europeu, en què destaca l'anàlisi dels 
canvis produïts en els sistemes sanitaris i les seves implicacions sanitàries; l'Informe de la Societat Espanyola 
de Salut Pública i Administració Sanitària (SEPAS), en què es fa una aproximació a l'impacte de la crisi econò-
mica actual sobre els determinants de salut, els estils de vida i l'accés als serveis sanitaris per part de la pobla-
ció espanyola; i l'Informe de l'Observatori del Sistema de Salut de Catalunya, en què es constata l'empitjora-
ment de les condicions socioeconòmiques de la població catalana i algunes diferències significatives i pitjors 
resultats de salut en la població més desafavorida. 

D'acord amb aquest Informe, l'empitjorament dels determinants socials a Catalunya, especialment l'atur en els 
homes i el risc de pobresa en la població infantil, suposa un dels riscos més rellevants per a la salut. Si bé és 
veritat que l'evolució dels indicadors de salut des de l'inici de la crisi és relativament estable per al conjunt de la 
població, sí que es detecten algunes variacions significatives en funció de la condició socioeconòmica o la situ-
ació laboral de la població. Una limitació important d'aquest Informe és, però, la manca d'indicadors sensibles 
que permetin detectar canvis en les poblacions més afectades a curt termini més enllà de les mitjanes o de les 
tendències generals. 

Pel que fa als resultats concrets, la salut autopercebuda ha millorat per al conjunt de la població, però les per-
sones en situació d'atur han presentat una percepció de salut pitjor a totes les enquestes de l'ESCA del període 
2005-2012. La mortalitat general no ha experimentat canvis en els darrers anys i l'EV ha presentat una ten-
dència positiva. Tanmateix, s'haurà d'estudiar l'evolució de la mortalitat de les persones més grans per confir-
mar o descartar els canvis de patró descrits per al conjunt de l'Estat (disminució de la tendència a la baixa es-
perada de la mortalitat i increment de l'excés de mortalitat hivernal esperada), així com l'evolució de l'EV lliure 
de discapacitat o en bona salut, i la mortalitat per causes innecessàriament prematures i sanitàriament evita-
bles.  

No s'ha observat cap efecte destacable sobre el consum de tabac, alcohol o cànnabis a la població general, tot 
i que el consum de tabac entre la població en situació d'atur ha estat més elevat alguns anys després de l'inici 
de la crisi econòmica. Al mateix temps, el consum de psicofàrmacs ha augmentat lleugerament, especialment 
entre la població jove, en línia de continuïtat amb una tendència mundial de consum incremental d'antidepres-
sius, i les taxes d'hospitalització per intent de suïcidi han augmentat de forma rellevant a Catalunya entre els 
anys 2005 i 2012. 

No s'han trobat canvis significatius en excés de pes, però caldrà fer un seguiment per saber si la crisi modifica, 
com ha succeït a d'altres llocs, els hàbits de consum alimentaris, a quins perfils socials afecten i quines conse-
qüències tenen per a la salut. En aquest sentit, l'Informe menciona l'increment del nombre de persones usuàri-
es que demanen ajuda alimentària a les organitzacions no governamentals.  

                                                           
30 Efficiency estimates of health care systems. Economic papers, núm. 549 (juny 2015). Brussel·les: Comissió Europea.  
31 Resum de l'Informe Determinants socials i econòmics de la salut: efectes de la crisi econòmica en la salut de la població de Catalunya. Bar-
celona: Generalitat de Catalunya, Agència de Salut Pública de Catalunya, Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, Observatori 
del Sistema de Salut a Catalunya, 2014. 
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La satisfacció amb l'atenció sanitària en general s'ha mantingut elevada i podria ser conseqüència de canvis en 
les expectatives de la població, així com del professionalisme dels treballadors i treballadores i del trasllat de 
part del finançament als proveïdors. Al mateix temps, és probable que el problema es concentri en la població 
que no ha pogut entrar en contacte amb el sistema sanitari i que podria estar patint dificultats d'accessibilitat. 
De fet, els bons resultats assolits en relació amb l'atenció als principals problemes de salut contrasta amb l'in-
crement de les llistes i els temps d'espera de l'activitat selectiva i les intervencions programades en comparació 
amb l'inici de la crisi. 

Finalment, l'Informe menciona un dels problemes més destacats que aflora al darrer estudi de l'Observatori de 
Vulnerabilitat de la Creu Roja: la dificultat que té el col·lectiu de persones enquestades per fer front als tracta-
ments mèdics prescrits. Així, l'actual sistema de copagament en les prestacions farmacèutiques no aconse-
gueix garantir l'accés a la medicació a tothom. Més acusada és encara la desigualtat en salut quan es parla de 
serveis que no estan finançats públicament, com els bucodentals o els òptics. 

2.2. LA SALUT A CATALUNYA 

2.2.1. ESPERANÇA DE VIDA 

Tal com s’ha comentat en l’apartat V.1. sobre dinàmica demogràfica, l’any 2013 l’esperança de vida en néixer 
(EV) a Catalunya és de 83,07 anys (85,93 anys per a les dones i 80,11 per als homes). Aquestes dades contras-
ten respecte de les de l'any anterior, en què per primera vegada en molt de temps s'hi va registrar una variació 
negativa en l'EV. Tanmateix, allò destacable és que el comportament d'aquest indicador demogràfic ha estat glo-
balment favorable al llarg dels últims deu anys, període en què ha acumulat un increment de cinc anys (pràctica-
ment sis, si prenem com a punt de partida l'any 1991, el primer de la sèrie que es pot consultar en el lloc web de 
l'Institut Nacional d'Estadística (INE). L'EV dels homes ha estat la que ha experimentat els guanys més importants, 
atès que partia de condicions pitjors que l'EV de les dones i, per tant, disposava de més marge i possibilitats de 
millora. Com succeeix a la majoria de països occidentals, el guany en anys de vida en els homes es produeix més 
aviat en les edats joves i mitjanes. Les dones, tot i tenir una EV en néixer més elevada que els homes, també pa-
teixen més problemes de salut al llarg de la seva vida. 

L'augment de l'EV no informa necessàriament sobre la qualitat de vida relacionada amb la salut dels anys viscuts. 
Les persones poden desenvolupar malalties que influeixen sobre el seu benestar i alhora sobre l'oferta dels ser-
veis sociosanitaris (particularment durant el darrer any de vida).32

Enguany, el Departament de Salut publica l'actualització d'ambdós indicadors.

 Per aquest motiu es fa necessari recórrer a es-
timacions que combinen mesures sobre els fenòmens de mortalitat i morbiditat. En edicions anteriors de la Me-
mòria s'ha fet referència, per exemple, a la millora general de l'esperança de vida lliure de discapacitat (EVLD) a 
Catalunya entre els anys 2000 i 2007, o a la posició avantatjosa que ocupava Catalunya en comparació amb el 
conjunt de l'Estat pel que fa a l'esperança de vida en bona salut (EVBS) l'any 2008. 

33

Quant a l'EVBS, la percepció de les persones ha variat positivament al llarg d'aquest mateix període: l'expectativa 
de bona salut en néixer ha passat de 58,0 a 66,2 anys en les dones i de 59,9 a 65,7 en els homes. Al mateix 
temps, i malgrat l'increment de la condició de discapacitat en la vida de les persones, la proporció d'anys en bona 
salut sobre el conjunt de l'EV ha augmentat. L'any 2012 el 77,5% de l'EV en néixer de les dones i el 82,3% de la 
dels homes és en bona salut, enfront del 70,8 i el 80%, respectivament, de l'any 1994. 

 En relació amb l'EVLD, val a dir 
que la seva evolució al llarg del període 1994-2012 ha estat irregular, però amb un resultat global positiu: ha 
passat de 68,54 anys a 69,69 en les dones i de 66,67 a 69,48 en els homes. En termes relatius, però, la disca-
pacitat ocupa un lloc cada cop més important en la biografia de les persones. Els avenços científics i tècnics no 
compensen suficientment l'impacte negatiu que té l'increment de l'EV sobre la funcionalitat del cos. Així, l'any 
2012 el 81,7% de l'EV en néixer de les dones i el 85,5% de la dels homes és lliure de discapacitat, mentre que 
l'any 1994 aquestes proporcions eren del 83,6% i el 89,1%, respectivament.  

                                                           
32 Vegeu Impacte de l'envelliment sobre les necessitats de finançament sanitari a Catalunya fins a l'any 2030. J. Puig, D. Casado i R. Puig. 
Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2007. Els models de "primera generació" de projecció de la despesa sanitària suposen que el perfil de la 
despesa per edats roman constant, mentre que els models de "segona generació" -o ajustats per "time to death"- tenen en compte que la des-
pesa 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. 
33 Esperança de vida, lliure de discapacitat i en bona salut a Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Salut, 2014. 
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2.2.2. MORTALITAT 

La mortalitat és un indicador complementari de l'EV que proporciona informació d'interès sobre l'estat de salut de 
la població i l'evolució dels fenòmens epidemiològics. En aquest sentit, facilita la planificació dels recursos i l'acti-
vitat sociosanitària. D'acord amb les dades publicades pel Departament de Salut,34

Quant a les causes principals de mort a Catalunya l'any 2012, aquestes són en primer lloc -i a diferència de l'any 
anterior- les malalties de l'aparell circulatori (el 29,1%) seguides en segon lloc pels tumors (el 27,5%). En els ho-
mes, la causa més freqüent de mort són els tumors (una de cada tres defuncions) mentre que en les dones han 
estat les malalties de l'aparell circulatori (una de cada tres defuncions també). En l'evolució de les taxes estan-
darditzades de mortalitat al llarg del període 1999-2012, destaca una disminució important del paper que juguen 
les malalties del sistema circulatori i una de més lleugera dels tumors, així com l'increment de les malalties del 
sistema nerviós. Ara bé, si s'observa l'evolució de les causes detallades de mortalitat es manté la tendència vers 
l'augment, un any més, de diverses categories de tumor maligne i, per tercer any consecutiu, dels suïcidis i els 
homicidis; contràriament, es manté la tendència a la baixa de la mortalitat relacionada amb els accidents de 
trànsit. 

 l'any 2012 s'han produït 
62.373 defuncions de persones residents (2.797 més que l'any anterior), les quals suposen una taxa bruta de 
8,32 defuncions per 1.000 habitants (8,17 en les dones i 8,48 en les dones). Aquest increment de les defuncions 
s'ha produït sobretot en els mesos de febrer i març, coincidint amb les setmanes d'epidèmia de grip. Tanmateix, si 
s'atén a la taxa estandarditzada de mortalitat en base a la població de Catalunya de l'any 1991, la tendència con-
tinua sent descendent.  

D'altra banda, i en relació amb la mortalitat evitable, el Departament de Salut menciona en el seu Informe Anàlisi 
de la mortalitat a Catalunya: 2012, avanç de resultats que "l'any 2012 la mortalitat evitable ha augmentat lleuge-
rament tant en les dones com en els homes respecte a la de l'any anterior".35

Així mateix, es pot posar en relleu que les causes de mortalitat evitable a través dels serveis d'assistència sanità-
ria que han ocasionat la taxa més elevada de defuncions són, per a ambdós sexes, la malaltia isquèmica del cor i 
la malaltia cerebrovascular i, en les dones, aquestes dues causes precedides pel tumor maligne de mama. Quant 
a les causes de mortalitat evitable a través de les polítiques sanitàries intersectorials, en destaquen en aquest 
mateix sentit el tumor maligne de pulmó i els suïcidis. 

 Més concretament, les taxa de de-
funcions per causes que es consideren susceptibles d'intervenció a través dels serveis d'assistència sanitària (re-
habilitació i tractament) varia de 42,65 per 100.000 habitants l'any 2011 a 43,92, i la taxa de defuncions per 
causes que es consideren susceptibles d'intervenció a través de les polítiques sanitàries intersectorials (promoció 
i prevenció) varia de 111,12 per 100.000 habitants l'any 2011 a 111,88. Aquestes dades representen, pel que fa 
a la mortalitat evitable associada a causes susceptibles de rehabilitació i tractament, un segon punt d'inflexió des 
que l'any 2009 s'iniciés un període d'evolució irregular que contrasta amb la tendència a la baixa gairebé lineal de 
la dècada anterior. I, pel que fa a la mortalitat evitable associada a la promoció i la prevenció, aquestes dades re-
forcen la idea de l'esgotament i, fins i tot l'involució, dels guanys potencials atribuïts a aquest tipus d'intervencions 
sociosanitàries ja observada en edicions anteriors d’aquesta Memòria. 

La mortalitat prematura en les persones d'1 a 70 anys s'ha reduït respecte del 2011. Així, la prematuritat ha su-
posat una pèrdua total de 164.266 anys potencials de vida (de les quals, el 66,7% corresponen a homes) enfront 
els 168.745 del 2011 o els 171.673 del 2010. Concretament, les causes seleccionades de mortalitat evitable 
que han produït una pèrdua global d'anys potencials de vida més elevada han estat, en les dones, el tumor ma-
ligne de mama, el tumor maligne de pulmó i el grup "Resta del cor" (és a dir, totes les malalties del cor llevat de 
les isquèmiques); en els homes, aquestes causes han estat els tumors malignes de pulmó, les malalties isquèmi-
ques del cor (en augment als països de l'Europa mediterrània) i els suïcidis (que ocupen el tercer lloc des de l'any 
2009). 

Tanmateix, les causes seleccionades de mortalitat evitable que han provocat una pèrdua mitjana d'anys potenci-
als de vida més elevada a les persones que les han patit són, tant en les dones com en els homes, els accidents 
de trànsit (29 anys), els enverinaments (27,75 anys) i els suïcidis (24,33 anys). 

Pel que fa a la variabilitat interna de la mortalitat prematura en funció del territori, cal dir que els índex de mortali-
tat estandarditzada del conjunt de la població i, concretament, de les dones presenten valors significativament 
per sobre de la mitjana a la Regió Sanitària Camp de Tarragona des de l'any 2005, a la Regió Catalunya Central 

                                                           
34 Anàlisi de la mortalitat a Catalunya, 2012: avanç de resultats. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Salut, 2014. 
35 Anàlisi de la mortalitat a Catalunya, 2012: avanç de resultats. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Salut, 2014, p. 7. 
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els anys 2011 i 2012, i a la Regió Sanitària Girona l'any 2012. Al mateix temps, no es donen gaires diferències 
significatives entre les regions sanitàries i el conjunt de Catalunya en les taxes estandarditzades de mortalitat evi-
tables, però les diferències desfavorables també s'observen a les regions sanitàries Camp de Tarragona, Catalu-
nya Central i Girona.  

Finalment, l'EV en néixer i la taxa bruta de mortalitat calculades per EUROSTAT els anys 2012 i 2011, respectiva-
ment, posen de manifest uns valors més favorables a Catalunya que al conjunt de l'Estat i la UE15/16 i la UE28. 

2.2.3. MORBIDITAT 

El monitoratge dels patrons epidemiològics, així com la seva relació amb les característiques demogràfiques de la 
població, els estils de vida i les desigualtats socioeconòmiques està molt influenciat per la naturalesa i sensibilitat 
dels sistemes de recollida de dades. Tot i això, la informació subministrada per les enquestes de salut, la notifica-
ció de les malalties de declaració obligatòria (MDO), els hàbits i comportaments de la població, les altes hospita-
làries i les pràctiques mèdiques, entre d'altres qüestions, permeten informar la política sanitària pel que fa a l'es-
tabliment de les prioritats d'actuació (vegeu, en aquest sentit, el Pla de salut de Catalunya 2011-2015).36

2.2.3.1. PERCEPCIÓ SUBJECTIVA DE L'ESTAT DE SALUT 

 

La percepció que les persones fan del seu estat de salut és un indicador molt útil per complementar la informació 
disponible sobre morbiditat i mortalitat i per preveure les necessitats d'atenció sociosanitària. L'autopercepció 
remet a aspectes tan difícils d'objectivar com la qualitat de vida de les persones, entesa com a experiència viscu-
da d'un nivell determinat de benestar/malestar físic i mental determinat.  

Segons els resultats de l'Enquesta de salut de Catalunya 2013 (ESCA 2013),37

Un any més, l'ESCA registra i informa de les desigualtats de gènere i classe social en salut, les qual representen 
una de les preocupacions principals expressades en el Pla de salut de Catalunya 2011-2015 en relació amb els 
hàbits i el benestar de les persones i els grups socials. Quant al gènere, l'ESCA posa de manifest que les dones 
tenen una percepció de l'estat de salut pitjor que els homes any rere any: el 21,5% de les dones considera que la 
seva salut és regular o dolenta enfront del 16,2% dels homes. Des d'una perspectiva diacrònica, destaca el man-
teniment de la percepció que tenen les dones del seu estat de salut en comparació amb l'any anterior i, al mateix 
temps, l'empitjorament que es produeix en el cas dels homes. Tanmateix, cal tenir present que la percepció sub-
jectiva de l'estat de salut és un indicador subjecte a petites fluctuacions interanuals.  

 el 81,1% de la població general 
considera la seva salut com a "bona", "molt bona" o "excel·lent", enfront del 18,9% restant, que la valora com a 
"regular" o "dolenta". Aquests resultats suposen una variació a la baixa de l'autopercepció de l'estat de salut en 
comparació amb l'any anterior, quan el 82,8% de la població en feia una valoració positiva. 

Pel que fa a la classe social, les dades disponibles posen de relleu l'existència d'un gradient més accentuat que 
en el cas del gènere. Així, si bé el 89,9% de les persones que pertanyen a la classe social "alta" consideren que 
tenen un estat de salut positiu, aquest percentatge baixa fins al 77% en el cas de les persones que pertanyen al 
grup socioeconòmic més desafavorit (classe social "baixa"). L'ESCA 2013 confirma que les desigualtats subjecti-
ves en salut també tenen a veure amb el capital cultural, de manera que com més baix és el nivell d'estudis pitjor 
és la valoració que fan les persones del seu benestar físic i mental.38

Les persones que manifesten tenir un pitjor estat de salut són les dones amb estudis primaris o sense estudis: el 
44,1% valora la seva salut física i mental en termes negatius. En l'extrem contrari s'hi troben els homes amb es-
tudis universitaris, el 92,6% dels quals expressa tenir un estat de salut bo, molt bo o excel·lent. 

 Més concretament, el 91,2% de les perso-
nes amb estudis "universitaris" manifesta tenir una autopercepció positiva de l'estat de salut enfront del 59,9% 
en el cas de les persones amb estudis "Primaris i sense estudis". 

2.2.3.2. TRASTORNS CRÒNICS 

La cronicitat en la malaltia és un fenomen creixent com a conseqüència de l'increment de l'EV i l'envelliment de la 
població. Els reptes personals, familiars, econòmics i socials que aquest fet suposa han estat discutits des de 
molts espais, i fa temps que algunes institucions com l’OMS i els plans de salut estatals i/o regionals adverteixen 
                                                           
36 Pla de salut de Catalunya 2011-2015. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Salut, 2012. 
37 Enquesta de salut de Catalunya 2013: informe dels principals resultats. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Salut, 2013. 
38 Cal tenir present, però, l'efecte de l'edat sobre la variable nivell d'estudis, atès que les persones d'edat més avançada tenen un nivell d'es-
tudis mitjà més baix que les persones d'edats més joves. 
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sobre la necessitat d'adaptar el funcionament dels sistemes sanitaris a aquesta nova realitat. La prevenció, l'a-
tenció domiciliària, el control compartit de la malaltia (o coresponsabilitat) i el desenvolupament de nous rols pro-
fessionals són alguns dels vectors de canvi que emergeixen amb força en aquest sentit. 

L'any 2013, el 38,6% de la població general de Catalunya afirma patir alguna malaltia o problema de salut crònic  
(entès com aquell que dura o s'espera que duri sis mesos o més), és a dir, 1,4 punts percentuals més alt que l'any 
anterior, 3,9 més que el 2011 i 7,4 més que el 2010.39

L'ESCA també recull presència i distribució poblacional de vint-i-vuit problemes de salut susceptibles de cronificar-
se, seleccionats per la seva prevalença elevada i/o perquè generen un consum important de recursos. El 78% de 
la població de 15 anys i més pateix o ha patit alguns d'aquests trastorns (1,3 punts percentuals més que l'any an-
terior), entre els quals destaquen les malalties de l'aparell locomotor (mal d'esquena lumbar o dorsal i cervical, i 
artrosi, artritis o reumatisme) i de l'aparell circulatori (pressió alta, colesterol elevat i varices a les cames), a més 
de la migranya, la depressió o l'ansietat, i les al·lèrgies cròniques.  

 Addicionalment, s'hi pot identificar l'existència de desi-
gualtats de gènere, classe social i nivell d'estudis quant a la prevalença de la cronicitat. Així, el percentatge de 
persones que pateix algun trastorn crònic és més elevat en les dones i en les categories de l'ESCA, classe social 
"Baixa" i nivell d'estudis "Primari i sense estudis". Deixant de banda les diferències segons l'edat, el grup poblaci-
onal més afectat per alguna malaltia o problema de salut crònic és el de les dones amb estudis primaris o sense 
estudis (el 65,5%). Contràriament, els grups que més es lliuren de la cronicitat són el de les dones amb estudis 
universitaris (30,8% de prevalença), seguit del dels homes de classe social alta (31,1% de prevalença). 

L'equitat en salut40

Es considera desigualtat en salut tota variació de l'estat de salut deguda a un desavantatge causat per l'entorn 
i els condicionants socioeconòmics. Ara bé, la constatació estadística de desigualtat no és suficient per justifi-
car la priorització d'intervencions, sinó que cal que aquestes desigualtats siguin inequitatives, és a dir, evita-
bles, innecessàries i injustes. Alhora, existeix una diferència entre les causes de la bona salut i les causes de 
les desigualtats en salut. Els factors que generen una millora en la salut de la població general -com, per exem-
ple, les millores comunitàries en les infraestructures i en el medi ambient- no sempre redueixen les desigualtats 
en salut i, per tant, factors com ara els ingressos, el nivell educatiu i el gènere s'han de tractar de manera espe-
cífica i diferent. 

 

L'anàlisi de diferències i desigualtats en l'estat de salut i la utilització dels serveis sanitaris que s'ha dut a terme 
a partir de l'ESCA 2006 i 2012-13 combina quatre eixos de desigualtat (la classe social segons l'ocupació; el ni-
vell d'estudis; el sexe/gènere; i l'edat) i tres àmbits temàtics (i.e. els condicionants i els estils de vida; l'estat de 
salut i la qualitat de vida; i la utilització dels serveis sanitaris). 

D'aquests eixos de desigualtat, l'Informe de salut 2013 en comenta fonamentalment dos: la classe social i el 
nivell d'estudis. Segons la classe social (en realitat, proxi de l'ocupació actual), es detecten diferències en pràc-
ticament tots els indicadors de salut. En general, les classes desafavorides presenten uns nivells de salut pit-
jors i tenen comportaments no saludables en proporcions més elevades. El nivell d'estudis és un determinant 
de la salut, atès que s'hi relaciona amb la informació sobre els riscos en salut, amb la utilització dels serveis de 
salut, i amb la ubicació en grups sociolaborals. En general, la població amb un nivell d'estudis més elevat pre-
senta taxes de morbiditat més baixes en bona part dels trastorns crònics, una esperança de vida més elevada, i 
comportaments més positius relacionats amb la salut. 

Quant als resultats per àmbits temàtics, val a destacar alguns canvis observats en els estils de vida entre l'any 
2006 i el període 2012-2013. Així, s'ha invertit el patró de consum d'alcohol per classe social (la prevalença del 
consum de risc d'alcohol és ara més elevada en els grups socials més benestants) i s'han reduït les diferències 
per nivell d'estudis en aquest indicador i en el de la pràctica d'activitat física. Tanmateix, es reprodueixen els 
mateixos patrons de desigualtat per classe social en el consum de tabac en població adulta i en l'oci sedentari 
en població infantil, amb una prevalença més elevada del tabaquisme i del sedentarisme en els grups socials 
més desafavorits. 

Finalment, pel que fa a l'estat de salut i la qualitat relacionada amb la salut, també es mantenen les desigual-
tats per classe social constatades l'any 2006 en les declaracions sobre l'estat de salut, la qualitat de vida, l'ex-
cés de pes, els trastorns crònics, els trastorns mentals i la discapacitat en el període 2012-2013. De fet, el gra-
dient per nivell d'estudis observat en la percepció de la qualitat de vida i en les declaracions de trastorns crò-
nics, trastorns mentals i discapacitats s'accentua encara més. 

                                                           
39 Vegeu els informes dels anys 2012, 2011 i 2010 a "Enquesta de salut de Catalunya contínua". 
40 Resum de l'Informe de salut 2013. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Salut, 2014. 
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2.2.3.3. MALALTIES DE DECLARACIÓ OBLIGATÒRIA 

El sistema de vigilància epidemiològica de Catalunya comprèn la recollida, l’anàlisi i la interpretació de la informa-
ció relacionada amb l'aparició i l’extensió de malalties, amb la finalitat d'aconseguir-ne el control efectiu. La vigi-
lància epidemiològica se centra en les malalties que per la seva incidència i gravetat, el seu grau de transmissibi-
litat i l'admissió de mesures preventives es consideren objecte de control prioritari. 

Un dels sistemes d'informació que nodreix la Xarxa de Vigilància Epidemiològica és el de malalties de declaració 
obligatòria (MDO), que rep les notificacions de les malalties i dels brots epidèmics de qualsevol etiologia objecte 
de declaració des de la xarxa assistencial. La xarxa de vigilància també compta amb altres fonts d'informació, 
com ara el sistema de notificació microbiològica de Catalunya, el registre d'altes hospitalàries i de malalties, els 
programes de vigilància específica per a determinades malalties (grip i altres infeccions respiratòries) i les en-
questes seroepidemiològiques. 

L'evolució epidemiològica de determinades malalties -induïda per factors socioeconòmics i mediambientals (glo-
balització de la mobilitat, canvis en la percepció del risc, deteriorament del medi, etc.), fa necessari actualitzar re-
gularment el sistema amb la finalitat d'aconseguir-ne el control efectiu. L'any 2009 es van establir les bases per 
al desenvolupament d'un sistema d'informació integrat de vigilància epidemiològica. Posteriorment, es publica el 
Decret 67/2010, de 25 de maig, pel qual es regula el sistema de notificació d'MDO i brots epidèmics al Departa-
ment de Salut i es reordena la totalitat de la normativa que hi havia fins llavors en aquesta matèria. També l'any 
2010 s'endega la telematització de la notificació de les MDO en l'àmbit de l'assistència primària amb la pretensió 
d'estendre-la a tot el territori. 

En els epígrafs següents es resumeix, en primer lloc, l'evolució recent de la incidència d'algunes de les MDO més 
rellevants des del punt de vista sociosanitari i, en segon lloc, es descriu la situació general de la resta d'MDO, tant 
de notificació numèrica com individualitzada o urgent. 

VIH i SIDA 

A Catalunya, la transmissió del VIH va ser de notificació voluntària des de l'any 2001 fins al 2010, quan amb la 
publicació del Decret 67/2010, de 25 de maig, va passar a ser una malaltia de declaració obligatòria (MDO) indi-
vidualitzada integrada dins els circuïts de vigilància epidemiològica. D'altra banda, la sida és MDO individualitzada 
des de l'any 1987. 

Segons l'Informe del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de Catalu-
nya (CEEISCat),41

L'any 2013, el 87% de les notificacions corresponen a homes i el 13% a dones (la ràtio home:dona és de 7:1). La 
mitjana d'edat de les persones és de 36 anys, dels quals el 64% s'inclouen en el grup de 20 a 39 anys. Ara bé, el 
grup de joves de 15 a 24 anys representa l'11% del total de casos notificats. 

 durant l'any 2013 s'han notificat un total de 754 noves transmissions de VIH. Aquesta xifra re-
presenta una taxa global de 10,4 casos per 100.000 habitants. La taxa de diagnòstics s'ha mantingut relativa-
ment estable durant el període 2001-2013, però es constata l'existència d'una diversitat interna de tendències en 
funció de la via de transmissió. Així, el CEEISCat destaca el fet que els diagnòstics de VIH en homes que tenen se-
xe amb homes (HSH) s'han incrementat un 129% al llarg d'aquest temps. 

Un aspecte clau i prioritari en la prevenció i el control de la transmissió del VIH és el diagnòstic precoç. Dels nous 
casos detectats en què es disposa d'aquest tipus d'informació, el 42% compleix criteris de diagnòstic tardà (DT), 
dels quals el 22% presenta DT amb malaltia avançada (DTA). Tot i això, s'observa una disminució del DT, que pas-
sa del 61% l'any 2001 al 42% l'any 2013. 

Quant a la sida, el nombre de diagnòstics ha estat de 139, xifra que representa una taxa global d'1,9 casos per 
100.000 habitants. El 83% de les persones que han desenvolupat la sida són homes i el 17% dones (la ràtio ho-
me:dona és de 4:1). Com s'ha mencionat en memòries anteriors, entre els anys 1996 i 1998 es va produir una 
forta davallada en el nombre de diagnòstics de sida com a conseqüència de l'efecte estabilitzador del tractament 
antiretroviral de gran activitat (TAGA). Des d'aleshores, la disminució és menor. 

                                                           
41 Vigilància epidemiològica de la infecció pel VH i la SIDA a Catalunya, actualització a 30 de juny de 2014. Barcelona: Generalitat de Catalu-
nya, Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de Catalunya. 2014. Cal tenir present que les dades re-
ferides a l'any 2013 són les definitives i, per tant, lleugerament diferents a les dades provisionals facilitades a l'Informe anterior del CEEISCat. 
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Finalment, cal tenir present que Espanya continua sent el quart país de la UE amb una incidència de sida més 
alta (29,1 casos per milió d'habitants) després d'Estònia, Letònia i Portugal.42

Tuberculosi  

 

Tal com es recorda a la Memòria de l'Agència de Salut Púbica de Catalunya: 2011-2012,43 la tuberculosi té una 
incidència moderadament alta a Catalunya en comparació amb la dels països industrialitzats del seu entorn. Des 
de l'any 2008, però, s'han produït avenços importants en aquest sentit i la vigilància epidemiològica de la TBC ha 
permès generar una tendència a la baixa, fins al punt que l'any 2013 disminueix per cinquè any consecutiu la in-
cidència de tuberculosi i s'assoleix el nivell de compliment del tractament recomanat per l'OMS.44

L'any 2012 s'han notificat 1.164 casos de tuberculosi en persones que resideixen a Catalunya, fet que representa 
una reducció del 5,4% en comparació amb l'any anterior (1.231 casos) i el 14% menys que dos anys enrere 
(1.353).

  

45

La tuberculosi requereix un tractament llarg, però altament efectiu que té en compte l'atenció sociosanitària dels 
pacients i la protecció de la salut pública. Des de l'any 2000, l'increment de la mobilitat global ha requerit adaptar 
les actuacions de control a la nova realitat. Paral·lelament a aquestes millores, cal continuar els esforços en la 
provisió de serveis sanitaris i de salut pública, especialment d'aquells adreçats a les poblacions més vulnerables 
entre les quals s'inclouen els nens i nenes de menys de catorze anys d'edat. L'any 2013 es crea un grup de treball 
per a l'abordatge de la tuberculosi en la població infantil. 

 Malgrat tot, encara no s'assoleix del tot l'objectiu de reducció del 10% de la incidència interanual d'a-
questa malaltia i la tuberculosi continua sent l’MDO individualitzada amb el nombre més elevat de casos a Cata-
lunya. 

A Catalunya, actualment més del 85% de les persones malaltes de tuberculosi finalitzen correctament el seu trac-
tament, amb la qual cosa s'assoleix l'objectiu establert per l'OMS. 

Brots epidèmics de malalties immunoprevenibles 

A Catalunya es continuen detectant casos i brots de malalties immunoprevenibles malgrat l'assoliment d'unes co-
bertures vacunals elevades. L'any 2011, el Departament de Salut va dur a terme un estudi seroepidemiològic a 
través del qual es va poder constatar que la prevalença de persones protegides no era suficient per prevenir epi-
dèmies de xarampió i parotiditis en la població escolar (6-9 anys) ni per prevenir epidèmies de tos ferina en la po-
blació escolar, jove (15-24 anys) i adulta(45-64 anys).46

Pel que fa al xarampió, es tracta d'una MDO urgent molt contagiosa que pot derivar en complicacions greus, com 
ara la pneumònia o l'encefalitis. En els darrers anys, alguns països amb una incidència de xarampió molt baixa 
han patit repuntades que han afectat la població no vacunada per motius d'edat (infants de menys de dotze me-
sos), ideològics (rebuig de la vacunació), per importació de regions d'origen on aquesta malaltia no està controla-
da, o per cobertura vacunal per sota del llindar d'immunitat de grup.  

 

Tot i que tècnicament el xarampió s'havia eliminat de Catalunya des de l'any 2000, les dades de vigilància posen 
de manifest una reaparició de la malaltia al llarg dels últims anys amb tres brots intercalats: el primer els anys 
2006-2007 amb 381 casos notificats; el segon el 2011 amb uns 300 casos, principalment de població adulta jo-
ve no vacunada; el tercer, l'any 2013, amb 47 casos probablement vinculats amb el 20th International Festival of 
Advanced Music and New Media art SONAR Barcelona.47 L'any 2012, es van registrar només 40 casos de xaram-
pió a Catalunya; el 2014, però, la xifra torna a pujar i es confirmen 131 casos.48

                                                           
42 

 Actualment, hi ha l'objectiu d'eli-
minar el xarampió a la regió europea el 2015. 

Vigilància epidemiològica de la infecció pel VIR i la SIDA a Catalunya, actualització a 31 de desembre de 2012. Barcelona: Generalitat de 
Catalunya, Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de Catalunya, 2012.  
43 Memòria de l'Agència de Salut Pública de Catalunya: 2011-2012. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Salut, 2013. 
44 Memòria de l'Agència de Salut Pública de Catalunya 2013. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Salut, 2014. 
45 La tuberculosi a Catalunya l'any 2013. Butlletí epidemiològic de Catalunya, vol. XXXV, núm. 9 (setembre 2014), p. 118-126. Barcelona: Ge-
neralitat de Catalunya, Departament de Salut, 2014.  
46 Memòria de l'Agència de Salut Pública de Catalunya: 2011-2012. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Salut, 2013.  
47 Memòria de l'Agència de Salut Pública de Catalunya 2013. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Salut, 2014. 
48 Butlletí epidemiològic de Catalunya, vol. XXXV, núm. 12 (desembre 2014), p. 166-177. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament 
de Salut, 2014. 
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En relació amb la rubèola -una MDO lleu tot i que pot tenir conseqüències greus en les dones embarassades-, la 
mesura preventiva més eficaç és la vacunació amb la triple vírica als dotze mesos i el quatre anys d'edat que 
s'administra a Catalunya. Des de l'any 1997 s'observa una disminució progressiva de la incidència d'aquesta ma-
laltia a Catalunya, que mostra una estabilització a partir de l'any 2000 amb l'aparició de brots petits. Durant l'any 
2012 es van notificat fins a catorze casos de rubèola que posaven de manifest la incidència d'aquesta malaltia 
en possibles països d'importació com Ucraïna i Romania. Els anys 2013 i 2014, però, no s'ha registrat cap cas 
confirmat d'aquesta malaltia a Catalunya.49

Finalment, pel que fa a la tos ferina -una altra MDO altament contagiosa-, en els darrers anys s'ha observat un 
augment de la incidència en països amb cobertures vacunals elevades que ha cursat amb brots importants. A Ca-
talunya, la vigilància epidemiològica detecta un augment de la incidència en el període 2011-2012 que té a veure 
probablement amb la millora de la detecció i notificació dels casos, però també amb una davallada probable de la 
resposta immunitària vacunal i/o natural amb el pas dels anys.

 

50 Així doncs, l'any 2011 la taxa d'incidència es 
multiplica per cinc i arriba a situar-se en el 20,8 per 10.000 persones.51 Els anys 2012 i 2013 continua l'emer-
gència, encara que amb menys intensitat, amb taxes de 15,6 i 11,7 per 10.000 persones respectivament, fet que 
porta a intensificar la vigilància epidemiològica d'aquesta malaltia.52

Més concretament, el comportament de la tos ferina a Catalunya va impulsar un projecte del Fons d'Investigació 
Sanitària (FIS), que té com a objectiu investigar les fonts d'infecció i els mecanismes de transmissió més fre-
qüents que contribueixen a la propagació de la malaltia en la comunitat. Els anys 2012 i 2013 se segueix de prop 
el comportament de la malaltia i es presenta l'evolució al Comitè d'Experts en Vacunes per a la revisió de les polí-
tiques vacunals enfront d'aquesta malaltia. 

 

Infeccions de transmissió sexual 

Tal com s'ha comentat en edicions anteriors d’aquesta Memòria, des de finals dels anys 90 es detecta un creixe-
ment exponencial de les infeccions de transmissió sexual (ITS) a Catalunya. Aquesta tendència té a veure en part 
amb una millora progressiva en els sistemes de vigilància epidemiològica, però també amb un augment real de la 
incidència d'aquestes infeccions.53 L'Informe bianual del Sistema Integrat de Vigilància Epidemiològica de la SI-
DA/VIH/ITS a Catalunya54

Pel que fa a l'augment de la incidència, el Butlletí Epidemiològic de Catalunya

 posava de manifest la necessitat de no abaixar la guàrdia davant d'aquestes infeccions. 

55

Altres aspectes que cal posar en relleu en relació amb les ITT a Catalunya són la seva incidència comparativa-
ment elevada en els homes, en les edats adultes joves i joves, en els orígens estrangers, i en els homes que te-
nen sexe amb homes (HSH). 

 posa l'èmfasi, d'una banda, en la 
sífilis infecciosa, que amb una taxa global d'11,8 casos per 100.000 habitants l'any 2013, registra un increment 
del 125% als darrers cinc anys; i de l'altra, en la infecció gonocòccia, que amb una taxa de 13,6 casos per 
100.000 habitants l'any 2013 registra un increment del 134% als darrers cinc anys. 

2.2.4. HÀBITS I ESTILS DE LA POBLACIÓ 

En aquest subapartat es comenten diversos indicadors relacionats amb els determinants socials de l'estat de sa-
lut de la població de Catalunya. La idea consisteix a actualitzar algunes de les tendències generals esbossades en 
edicions anteriors de la Memòria a l'entorn de l'activitat física, els hàbits alimentaris, el consum de drogues i la si-
nistralitat a la xarxa viària. 

                                                           
49 Respectivament:  Programa d'eliminació de la rubèola postnatal i congènita a Catalunya: 2012 i 2013: informe anual. Barcelona: Generali-
tat de Catalunya, Departament de Salut, 2014 i Butlletí epidemiològic de Catalunya, vol. XXXV, núm. 12 (desembre 2014), p. 166-177. Barce-
lona: Generalitat de Catalunya, Departament de Salut, 2014. 
50 Memòria de l'Agència de Salut Pública de Catalunya: 2011-2012. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Salut, 2013. 
51 Evolució de la tos ferina a Catalunya durant els anys 2004-2012. Butlletí epidemiològic de Catalunya, vol. XXXIV, núm. 8 (agost 2013), p. 1-
7. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Salut, 2013. 
52 Memòria de l'Agència de Salut Pública de Catalunya 2013. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Salut, 2014. 
53 Vigilància epidemiològica de les infeccions de transmissió sexual a Catalunya, actualització a 30 de juny de 2014. Barcelona: Generalitat de 
Catalunya, Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de Catalunya (CEEISCat), 2014. 
54 21 Informe epidemiològic CEEISCAT. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Sistema Integrat de Vigilància Epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS 
a Catalunya, 2013. 
55 Vigilància epidemiològica de la infecció pel VIH i la sida i de les infeccions de transmissió sexual a Catalunya. Situació fins al 31 de desem-
bre de 2013. Butlletí epidemiològic de Catalunya, vol. XXXV, núm. 8 (agost 2014), p. 105-111. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departa-
ment de Salut, 2014. 

http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/home_canal_salut/professionals/temes_de_salut/vigilancia_epidemiologica/documents/arxius/anual_rubeola_2012.pdf�
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/home_canal_salut/professionals/recursos/butlletins_de_salut/promocio_i_proteccio_de_la_salut/bec_butlleti_epidemiologic_de_catalunya/2014/bec_desembre_2014.pdf�
http://salutweb.gencat.cat/web/.content/home/el_departament/publicacions/memories/memories_salut_publica2011_12/memoria_aspcat_2011_2012.pdf�
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/home_canal_salut/professionals/recursos/butlletins_de_salut/promocio_i_proteccio_de_la_salut/bec_butlleti_epidemiologic_de_catalunya/2013/bec_agost_2013.pdf�
http://salutweb.gencat.cat/web/.content/home/el_departament/publicacions/memories/memoria_salut_publica_2013/memaspcatv13w.pdf�
http://www.ceeiscat.cat/documents/Semestral_ITS.pdf�
http://www.ceeiscat.cat/documents/SIVES_2012.pdf�
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/home_canal_salut/professionals/recursos/butlletins_de_salut/promocio_i_proteccio_de_la_salut/bec_butlleti_epidemiologic_de_catalunya/2014/bec_agost_2014.pdf�
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/home_canal_salut/professionals/recursos/butlletins_de_salut/promocio_i_proteccio_de_la_salut/bec_butlleti_epidemiologic_de_catalunya/2014/bec_agost_2014.pdf�


 

33 

MEMÒRIA  
SOCIOECONÒMICA  

I LABORAL DE  
CATALUNYA 2014 

Val a dir que la Llei de salut pública de Catalunya de l'any 2009, pionera a l'Estat, aborda la salut des d'una per-
spectiva ampla que engloba l'atenció a la malaltia, d'una banda, i la promoció d'hàbits saludables i la considera-
ció de les desigualtats sociosanitàries, de l'altra. La Llei de salut pública va establir el desenvolupament del Pla 
interdepartamental de salut pública (PINSAP), coordinat pel Pla de salut, seguint les recomanacions internacions 
d'organismes com l'OMS a favor d'una estratègia de "salut en totes les polítiques" i que actualment s'ha actualit-
zat a través del Pla interdepartamental de salut pública de Catalunya 2014-2015 en l’Horitzó 2020.56 De fet, les 
actuacions de promoció i prevenció de la salut des del punt de vista comunitari s'han demostrat més cost efecti-
ves que les actuacions de tractament de les malalties i restauració de la bona salut. Tanmateix, el desplegament 
de les mesures de salut pública a Catalunya i en el conjunt de l'Estat ha coincidit en el temps amb una caiguda 
dels recursos que originàriament s'hi havia de destinar.57

2.2.4.1. ACTIVITAT FÍSICA, HÀBITS ALIMENTARIS I PES 

 

D'acord amb els resultats de l'ESCA 2013,58

Pel que fa a la població infantil, el 28,8% dels nens i nenes de 6 a 14 anys ha participat cada dia o gairebé cada 
dia del mes en jocs d'esforç físic o esports, i el 20,9% no hi ha participat cap dia o gairebé cap dia. La freqüència 
d'aquestes activitats -molt més elevada en els nens que en les nenes- representa una millora lleugera respecte de 
les xifres de l'any anterior. Un any més, però, mirar la televisió és l'activitat en temps de lleure i fora de l'horari es-
colar més freqüentment practicada per la població de 3 a 14 anys d'edat (gairebé el 100%), seguida de jugar al 
parc o al carrer (a l'entorn del 84%). De fet, l'oci sedentari (mirar la televisió o jugar amb jocs de pantalla cada dia 
un mínim de dues hores) és quelcom que afecta el 20,7% de la població infantil de 3 a 14, sense que hi hagi dife-
rencies destacables en funció del sexe en aquest cas. 

 el 20,3% de la població de 18 a 74 anys d'edat és sedentària (el 
21,4% de les dones i el 19,2% dels homes). Aquestes xifres, que d'entrada són elevades, se situen a més en uns 
nivells superiors als declarats per les persones entrevistades l'any anterior, quan el sedentarisme, del 17,8%, se 
situava en els nivells més baixos des de l'any 2006. Al mateix temps, el 68,6% de la població de 15 a 69 anys 
d'edat practica allò que es considera un nivell d'activitat física saludable (el 64,4% de les dones i el 72,8% dels 
homes). 

Quant als hàbits alimentaris, l'ESCA 2013 posa de manifest que només l'11,8% de la població general fa una in-
gesta diària de cinc racions de fruita i/o verdura (el 13% de les dones i el 10,3% dels homes). El percentatge de 
població que segueix aquesta recomanació de l'OMS augmenta a mesura que ho fan els grups d'edat. En la po-
blació jove (fins els 14 anys d'edat), la ingesta diària de cinc racions de fruita i/o verdura és només del 7,7%. Ad-
dicionalment, un de cada quatre nois i noies de 3 a 14 anys consumeix més de tres vegades a la setmana pro-
ductes d'elevat contingut calòric (menjar ràpid, begudes ensucrades, etc.).  

Finalment, menys de la meitat de la població de 3 anys i més esmorza saludablement, és a dir, abans de sortir de 
casa i a mig matí (el 48,2% de les dones i el 46,3% dels homes). El percentatge de població que esmorza dues 
vegades és més petit a mesura que els grups són de més edat, sobretot perquè s'abandona l'hàbit d'esmorzar a 
mig matí. 

Com és sabut, els hàbits relacionats amb el sedentarisme i l'alimentació no saludable es reprodueixen i, fins i tot, 
es reforcen al llarg del temps sense que s'experimentin millores generals significatives des del punt de vista de la 
salut: els objectius del Pla de salut de Catalunya a l'Horitzó 2010, relacionats amb els estils de vida no es van po-
der assolir, el consum de menjar ràpid tendeix a créixer (en detriment d'una dieta saludable) i també ho ha fet el 
sedentarisme a la llar i en el món del treball. Així, l'ESCA 2013 destaca com a canvi significatiu la reducció de l'ac-
tivitat física i l'increment del sedentarisme entre els anys 2011 i 2013.  

Aquesta manca de seguiment de les recomanacions dóna lloc a un dels problemes de salut pública més preocu-
pants a Catalunya i la major part dels països occidentals: el de l'obesitat. D'acord amb les dades de l'ESCA 2013, 
gairebé la meitat de la població de 18 a 74 anys d'edat té excés de pes a Catalunya; més concretament, el 34,3% 
de les persones enquestades té sobrepès i el 14,2%, obesitat. Aquestes xifres, si bé elevades, romanen relativa-
ment estables al llarg dels últims anys. Mentre que el sobrepès afecta més els homes que les dones (41,8% vs. 
26,8%), els percentatges d'obesitat són relativament similars per a tots dos sexes (14,4% vs. 14%). A mesura que 
els grups són de més edat, s'observen prevalences més grans de sobrepès i obesitat, especialment en les dones. 

                                                           
56 Per a més informació, vegeu la normativa de salut en aquesta Memòria. 
57 La reforma del sistema sanitario en España. Cauces: cuadernos del Consejo Económico y Social, núm. 3 (primavera 2013), p. 33-41. Ma-
drid: Consell Econòmic i Social d'Espanya. 
58 Enquesta de salut de Catalunya 2013: informe dels principals resultats. Barcelona: Departament de Salut, 2013. 

http://www.ces.es/documents/10180/99102/Cauces_23.pdf�
http://salutweb.gencat.cat/web/.content/home/el_departament/estadistiques_sanitaries/enquestes/02_enquesta_catalunya_continua/documents/arxius/esca13_results.pdf�


CONDICIONS DE VIDA 

34 

Pel que fa a la població infantil de 6 a 12 anys d'edat, el 31,1% té excés de pes. El sobrepès i l'obesitat afecten 
pràcticament per igual nens i nenes. Contràriament al que succeeix en la població adulta, les prevalences d'obesi-
tat en la població de menys de 18 anys baixen a mesura que els grups són de més edat, passant del 19,4% en la 
població infantil de menys de 6 anys al 3,3% en la de 10 a 17anys.  

Finalment, tal com s’informava a l’MSEL 2012, la prevalença de l'infrapès està concentrada en les dones joves de 
18 a 34 anys d'edat, tram en què el 52,8% de les persones té un pes baix. 

Pel que fa a les desigualtats en salut, l'ESCA 2013 posa de relleu l'existència de gradients relacionats amb l'edat, 
la classe social i el nivell d'estudis, de manera que les persones de més edat i les persones socialment més afa-
vorides i/o amb més estudis mostren comportaments i estils de vida generalment més saludables que la resta de 
persones. Alhora, les dones, tot i ser més sedentàries que els homes, mostren en termes agregats uns compor-
taments més saludables. 

2.2.4.2. CONSUM DE TABAC, ALCOHOL I ALTRES DROGUES 

Les dades de l'ESCA 2013 posen de manifest un any més algunes de les tendències esmentades en memòries 
anteriors a l'entorn del consum de tabac i alcohol a Catalunya, i a molts altres països europeus. A grans trets, es 
constata un esgotament progressiu dels marges de millora quant a l'hàbit tabàquic i una estabilització de l'evolu-
ció, fins ara negativa, del consum de risc d'alcohol. 

D'acord amb l'ESCA, el 26,5% de les persones de 15 anys i més és fumadora (el 32,2% dels homes i el 20,9% de 
les dones). Aquests percentatges són més baixos que els declarats l'any anterior (28,5; 34,2; i 22,9%, respecti-
vament), però se n'haurà de fer un seguiment a mig termini abans de poder informar d’un canvi de tendència en 
l'estabilitat relativa de l'hàbit tabàquic a Catalunya en els darrers anys. 

S'ha de tenir present també que els homes mostren unes prevalences de tabaquisme superiors a les dones en 
tots els trams d'edat, encara que en les edats joves  (de 15 a 25 anys) els percentatges són molt semblants. Alho-
ra, el percentatge d'homes fumadors és més elevat en les classes socials més desafavorides, mentre que en les 
dones aquest gradient no és tan evident. Per nivell d'estudis, destaca el fet que, en el cas dels homes, el consum 
és més baix en la categoria de formació universitària i, en el cas de les dones, en la d'estudis primaris o sense es-
tudis. 

Pel que fa a l'abandonament de l'hàbit tabàquic, la tendència continua sent favorable, però amb menys intensitat 
que durant els anys immediatament anteriors: la taxa d'abandonament en la població de 15 anys i més (persones 
exfumadores / [persones fumadores + persones exfumadores] x 100) s'ha incrementat del 39,4% l'any 2009 al 
40% el 2011 i al 43,5% el 2013, un dècima més que l'any anterior. 

Les dades continuen posant de manifest un exposició relativament elevada al fum del tabac en el lloc de treball 
(10,6% en el cas de les dones i 8,2% en el dels homes), així com en les llars familiars. En aquest darrer sentit, el 
18,6% dels/les menors conviuen amb una o més persones que fumen dins de la llar. 

D'altra banda, en relació amb l'alcohol, la informació disponible reforça la constatació d'uns patrons de consum 
de risc creixents i/o estabilitzats (però no en retrocés), en què les persones consumidores busquen la intoxicació. 
En aquest sentit, l'ESCA 2013 informa que el 3,9% de la població de 15 anys i més fa un consum de risc d'alcohol 
(l'1,9% de les dones i el 6% dels homes) i que les prevalences més elevades es donen a edats cada cop més pri-
merenques. Així, si en l'ESCA 2012 els trams d'edat amb més consum de risc d'alcohol eren el de 15-24 anys en 
les dones i el de 25-34 anys en els homes, actualment els percentatges més elevats de persones bevedores de 
risc s'observen en el grup 15 a 24 anys d'edat, independentment del gènere. 

El consum de drogues a Catalunya59

En edicions anteriors de la Memòria s'han presentat i comentat algunes de les dades més rellevants sobre el 
consum de drogues no institucionalitzades a Catalunya, però no sempre ha estat possible fer-ho a causa de la 
mancança de xifres significatives territorialment desagregades.  

 

L'Observatori de Nous Consums de Drogues de l'Agència de Salut Pública de Barcelona no publica informes des 
de l'any 2009; l'Observatori Espanyol de la Droga i les Toxicomanies elabora enquestes amb resultats precisos 

                                                           
59 Resum de l'Informe dels resultats per a Catalunya de l'Enquesta estatal sobre l'ús de drogues a l'ensenyament secundari (ESTUDES) 2012. 
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Salut. Consulta: març de 2015. 
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només per al conjunt de l'Estat (llevat de les prevalences d'alcohol, tabac i cànnabis, que també ho són per a 
les CA); i l'Agència de Salut Pública de Catalunya publica indicadors relacionats amb l'activitat dels serveis es-
pecialitzats d'atenció a les drogodependències, però no amb els consums. Tanmateix, partint de la base d'a-
questes limitacions, és possible destriar algunes dades d'interès complementàries a les que proporciona l'ES-
CA. 

Segons el Sistema d'Informació sobre Drogodependències (SID),60

Ja en l'àmbit del consum, la darrera Enquesta estatal sobre l'ús de drogues en l'ensenyament secundari (ETU-
DES 2012) constata, una vegada més, que les drogues més consumides per l'alumnat de 14 a 18 anys d'edat 
van ser l'alcohol, el tabac i el cànnabis. Tot i això, prenent com a referència el consum de drogues en els darrers 
dotze mesos, s'observa que en comparació amb l'any 2010 augmenta de manera important el consum d'alco-
hol i de manera lleugera el de tabac; alhora, disminueix el de cànnabis i el d'hipnosedants.  

 l'any 2013 els centres de la Xarxa d'Atenció 
a les Drogodependències (XAD) van notificar un total de 12.922 inicis de tractament ambulatori per abús o de-
pendència de les drogues, principalment per problemes amb l'alcohol (el 47,1% dels casos notificats), la cocaï-
na (el 21,4%), l'heroïna (el 12%), els derivats del cànnabis (el 12%), i el tabac (el 4,2%). Una de les característi-
ques més destacables de les persones ateses en els centres de la XAD és que no treballen. 

Pel que fa a la permissivitat social, val a destacar que el percentatge de mares i pares que no permetrien en 
absolut el consum de tabac dels seus fills i/o filles és del 58,1 i el 58,6%, respectivament, i pel que fa a l'alco-
hol, del 41 i el 39,6%, respectivament. Alhora, el 21,9% de l'alumnat declara haver vist fumar cada dia o gaire-
bé cada dia professors dins del recinte del centre educatiu els trenta dies previs a l'enquesta. 

L'any 2012, les conductes de consum de drogues que l'alumnat associa a un risc menys important són beure 
cinc o sis canyes o copes de begudes alcohòliques el cap de setmana i el consum esporàdic (una vegada o 
menys al mes) de cànnabis i hipnosedants. De fet, el 20,6% dels joves i les joves enquestats reconeix que han 
estat passatgers, els darrers dotze mesos, de vehicles conduïts per algú sota els efectes de l'alcohol. Contràri-
ament, el consum d'un paquet diari de tabac s'associa amb el risc més important (82,%), per sobre del consum 
setmanal o més de les drogues no institucionalitzades (cocaïna, cànnabis, heroïna, èxtasi) i els hipnosedants. 

Finalment, les drogues percebudes com a més accessibles per part de l'alumnat enquestat són les de comerç 
legal seguides del cànnabis, però en comparació amb l'any 2010 s'observa una reducció de la disponibilitat 
percebuda de totes les substàncies considerades en l'ETUDES. 

2.2.4.3. SINISTRALITAT A LA XARXA VIÀRIA 

Com ja s'ha comentat en edicions anteriors de la Memòria, Catalunya va assolir amb escreix l'objectiu de la Unió 
Europea (UE) fixat en el Llibre blanc del transport de la Comunitat Europea (CE), de reduir l'any 2010 el nombre de 
persones mortes a la xarxa viària a la meitat respecte de l'any 2000. En l'actualitat, Europa s'ha fixat el mateix ob-
jectiu per a l'any 2020 (reducció de la mortalitat al 50% respecte del 2010) i s'apunta l'horitzó de l'accidentalitat 
zero en víctimes mortals i víctimes greus amb seqüeles de per vida per a l'any 2050.61

El Pla de seguretat viària (PSV) de Catalunya 2014-2020 és el segon instrument per anar assolint progressiva-
ment l'objectiu compartit a Europa de reducció de la sinistralitat a la xarxa viària. D'acord amb els resultats de 
l'any 2013, Catalunya parteix d'una posició privilegiada, però queda encara molt camí per recórrer en àmbits es-
pecífics com, per exemple, la protecció dels col·lectius més vulnerables (motoristes, vianants, ciclistes i població 
jove), l'impacte dels psicofàrmacs en la mortalitat a la xarxa viària, l'educació en el risc al llarg de tot el cicle vital, i 
l'èmfasi en el concepte de la responsabilitat compartida.

 

62

L'any 2013 es redueix el nombre de persones mortes a trenta dies el 19% respecte de l'any anterior (de 336 a 
272) i es recupera la tendència a la baixa en el nombre de víctimes generals (persones mortes o ferides greus) 
després del repunt registrat l'any anterior en aquest indicador de sinistralitat per primera vegada en molt de 
temps. 

  

Les dades disponibles també posen de relleu la tendència general a la baixa que registren els indicadors d'acci-
dentalitat que tenen en compte l'evolució del nombre d'habitants, del cens de persones conductores i del cens de 
vehicles. Tanmateix, els índexs d'accidentalitat disponibles en funció de la mobilitat real a la xarxa viària (consum 

                                                           
60 Sistema d'informació sobre drogodependències a Catalunya: informe anual 2012. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Agència de Salut 
Pública de Catalunya, Subdirecció General de Drogodependències. 
61 Pla estratègic de seguretat viària de Catalunya 2014-2020. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Servei Català de Trànsit, 2014. 
62 Anuari estadístic d'accidents de trànsit a Catalunya 2013. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Servei Català de Trànsit, 2014. 
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de carburants entre el 2011 i el 2013, d'una banda, i quilòmetres a la carretera entre el 2011 i el 2012, de l'al-
tra) dibuixen una tendència creixent i, per tant, mostren un panorama menys optimista. 

D'altra banda, continua baixant o s'estabilitza la velocitat mitjana segons tipus de vies (autopista, autovia i carre-
tera), fins i tot en els accessos a Barcelona, on s'havia registrat un increment com a conseqüència dels canvis in-
troduïts en els límits de velocitat, però no es coneix el percentatge de vehicles que supera actualment el límit de 
velocitat en autopista, i que entre els anys 2008 i 2011 havia passat del 31,2 al 42%. 

Entre els aspectes tradicionalment més negatius cal fer referència de nou a la sinistralitat relacionada amb la 
conducció sota els efectes de l'alcohol, les drogues i els fàrmacs: de cada deu persones conductores mortes en 
accidents de trànsit, quatre havien consumit algun tipus de substància, i la tendència és creixent entre els anys 
2012 i 2013 (36,8 % vs. 41,9%) i, en general, entre el 2010 i el 2013 (32,5% vs. 41,9%). En aquest sentit, però, 
s'ha de diferenciar entre l'evolució favorable en toxicologia per alcohol i l'evolució negativa en drogues i psicofàr-
macs.  

També dins del conjunt d'aspectes amb amplis marges de millora s'ha de parlar de la sinistralitat derivada de l'ús 
dels vehicles de dues rodes. En les zones interurbanes disminueix el nombre de persones mortes i ferides greus 
que anaven en motocicleta (de 305 a 292 -una xifra, però, encara superior a la de l'any 2011), en bicicleta (de 62 
a 59 -la segona xifra més elevada de la sèrie 2005-2013) i en ciclomotor (de 50 a 44 -l'únic mitjà de dues rodes 
que manifesta una evolució positiva i sostinguda pel que fa a la sinistralitat). En les zones urbanes, baixa el nom-
bre de persones mortes i ferides greus que anaven en motocicleta (de 370 a 355) i en ciclomotor (de 121 a 102), 
però, en canvi, continua augmentant la sinistralitat relacionada amb la bicicleta (de 63 a 80 en només un any -la 
xifra més alta de la sèrie 2005-2013). 

Des del punt de vista de les persones implicades en accidents greus, un aspecte recurrent negatiu és el de les 
persones vianants que moren o resulten ferides greus per accident: si bé és veritat que la sinistrat en les zones 
urbanes mostra una certa estabilitat (388 casos l'any 2012 vs. 387 el 2013), les xifres són d'entrada molt eleva-
des i l'evolució és negativa en les zones interurbanes (de 51 a 62). 

Finalment, cal posar en relleu el fet que Catalunya, així com la resta de l'Estat, continua posicionant-se al capda-
vant de la Unió Europea en l'àmbit de la seguretat viària al costat de països com Finlàndia, Alemanya, Irlanda i els 
Països Baixos, però encara a una certa distància de referents de primer ordre mundial com Dinamarca, Suècia i el 
Regne Unit. 

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 Catalunya permet ob-
servar la consolidació del canvi de tendència del creixement al decreixement que es produeix entre els anys 2008 
i 2011, així com la desacceleració del ritme dels ajustaments de determinats recursos i infraestructures durant 
l'any 2012 i, finalment, una certa estabilització dels recursos (salpicada d'increments i reduccions puntuals) du-
rant l'any 2013, el darrer de la sèrie actualitzada disponible en el moment d'elaboració d'aquesta Memòria. Tot i 
això, el nivell d'activitat creix en determinats nivells assistencials, fet que es tradueix en una intensificació de l'ús 
dels recursos i, per primera vegada en molt de temps, en una reducció de les llistes d'espera. 

Més concretament, a l'atenció primària es constata per cinquè any consecutiu una regressió quant a la progra-
mació de visites i freqüentació als equips d’atenció primària (EAP); a l'atenció hospitalària es redueix el nombre i 
la taxa de llits, i l’activitat d'urgències es retrotrau fins a nivells equiparables als de l'any 2002; a l'atenció socio-
sanitària s'intensifica l'ús dels recursos i les infraestructures més que a cap altre nivell assistencial a causa de la 
contenció o l’estabilitat dels recursos disponibles (llevat dels d'atenció domiciliària) i al creixement important de 
l'activitat; a l’atenció en salut mental es redueixen alguns recursos per primera vegada en anys (i.e. atenció ambu-
latòria) alhora que es reforça parcialment l'atenció a la població adulta; finalment, les llistes d'espera de procedi-
ments quirúrgics garantits i de proves diagnòstiques s'escurcen. 

2.3.1. ATENCIÓ PRIMÀRIA 

A l’atenció primària,63

                                                           
63 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 pri-
mària (CAP) o bé en els consultoris locals en el cas de les poblacions petites. Els CAP i els consultoris estan organitzats territorialment en àre-

 les dades disponibles sobre recursos permeten parlar d'estabilitat quant al nombre d'EAP 
després de les modificacions de l'any anterior (desdoblament en tres EAP de l'Àrea Bàsica de Salut (ABS) gestio-
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nada per la Mútua de Terrassa a Sant Cugat del Vallès), així com de contracció de la taxa de personal sanitari per 
10.000 persones, tot i la pèrdua d'efectius que ha experimentat, un any més, el Registre Central de Persones As-
segurades (RCA). En aquest sentit, el nombre de persones assegurades pel CatSalut l'any 2013 (7.568.988) és el 
0,43% inferior al referent poblacional del 2012. Pel que fa als assistents i les assistentes socials, cal recordar que 
les tres darreres edicions de la Memòria del CatSalut no proporcionen dades sobre l'evolució del nombre d'efec-
tius d'aquest col·lectiu professional. 

TAULA  V-3.  Recursos en l'atenció primària. Catalunya, 2010-2013 

Atenció primària 2011 2012 2013 Variació           
2012-2013 

EAP (1) 367 369 369 0 

Metges/esses 7,9 8,1 7,8 -0,3 

Infermers/eres 6,9 7,0 6,9 -0,1 

Assistents/es socials  -  -  -  - 
Unitats: les freqüències estan expressades en nombres absoluts (EAP) i en forma de taxa de 10.000 persones (professionals). La variació dels 
EAP s'expressa en termes percentuals, mentre que la variació dels /de les professionals s'expressa en termes absoluts. 
Nota: la categoria "metges/esses" inclou els metges i les metgesses generals, els/les pediatres i els odontòlegs i odontòlogues. Cal tenir en 
compte, d'una banda, que els indicadors estan referits, com sempre, als equivalents de llocs de treball de 36 hores setmanals; d'altra banda, 
però, a l'any 2012 es va modificar la metodologia de càlcul d'aquest nombre d'equivalents, atesa la disminució generalitzada que s'ha produït 
quant al nombre de dies anuals per assumptes personals de què gaudien els/les professionals (el nombre d'hores treballades ha estat supe-
rior sense que això signifiqui, en si mateix, que s'hagi incrementat el nombre de professionals). 
(1) Equip d’atenció primària. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Memòria del CatSalut 2013. Barcelona: Departament de Salut, 2014 i de Memòria socioe-
conòmica i laboral de Catalunya 2013. Barcelona: CTESC, 2014. 

Quant a l'activitat general dels EAP, les dades disponibles informen per cinquè any consecutiu d'una nova reduc-
ció del nombre de visites i de la freqüentació als CAP. Aquesta tendència es va iniciar l'any 2009, quan es van re-
gistrar 51.127.045 visites als EAP de Catalunya i la freqüentació era de 6,9. L'any 2013 es programen pràctica-
ment cent mil visites menys que l'any anterior i, per tant, el nombre de visites disminueix el 0,2% (6.341.689 
menys, o el 12,4% menys, si es compara amb el 2009). La freqüentació als EAP se situa en 6,2 visites de mitjana 
per persona i any. 

Contràriament, els percentatges de visites que generen sol·licituds d'anàlisis clíniques, proves de diagnosi per la 
imatge i interconsultes (derivacions cap a altres professionals de la salut) s'incrementen, fet que podria estar re-
lacionat amb un accés més selectiu per motius de salut de les persones als CAP, així com amb l'evolució de les 
necessitats lligades a factors demogràfics (envelliment de la població). 

TAULA  V-4.  Activitat en l'atenció primària. Catalunya, 2011-2013 

Atenció primària 2011 2012 2013 Variació    
2012-2013 

Visites als EAP (1) 46.479.608 44.884.529 44.785.346 -0,2 

Freqüentació als EAP 6,3 6,2 5,9 -0,3 

Sol·licituds d'anàlisis clíniques 11,0 11,2 13,5 2,3 

Sol·licituds de diagnòstic per la imatge 4,1 4,7 5,2 0,5 

Sol·licituds d'interconsulta 8,7 9,8 10,5 0,7 
Unitats: 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). La variació de les visites als EAP s'expressa en termes percentuals, mentre que la resta de 
variacions s'expressen en termes absoluts. 
Nota: les dades sobre visites, freqüentació i sol·licituds inclouen l'activitat realitzada durant l'horari de funcionament del servei en el centre i a 
domicili (exclou l'atenció continuada).  
(1)  Equip d’atenció primària.  
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Memòria del CatSalut 2013. Barcelona: Departament de Salut, 2014 i de la Memòria socio-
econòmica i laboral de Catalunya 2013. Barcelona: CTESC, 2014. 

                                                                                                                                                                                                 
es bàsiques de salut (ABS), les quals tenen assignat un equip d'atenció primària (EAP) amb professionals de l'assistència sanitària i no sanità- 
ria. 
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2.3.2. ATENCIÓ HOSPITALÀRIA 

En relació amb l'atenció hospitalària,64

La taxa de llits hospitalaris es contrau moderadament i torna a situar-se en 17,3 llits per 10.000 persones l'any 
2013, fet que coincideix amb la pèrdua de població assegurada i, per tant, amb una reducció real del nombre de 
llits instal·lats (13.357 vs. 13.072, 95 llits menys que al 2011). La contenció de la despesa sanitària pública i la 
introducció de millores tecnològiques que permeten explicar la tendència general d'aquest indicador en els últims 
anys també s'ha de contrastar amb la pressió que exerceix l'envelliment progressiu de la població sobre el siste-
ma sanitari. 

 l'any 2013 s'observa una certa estabilitat en els indicadors disponibles 
sobre recursos que contrasta amb l'evolució negativa del període immediatament anterior al 2012. El nombre de 
centres proveïdors del SISCAT, de centres amb urgències, amb cirurgia menor ambulatòria (CmA) i amb hospital 
de dia no presenta canvis respecte del 2012. Tanmateix, el nombre de centres amb consulta externa passa de 63 
a 62. 

Malgrat la pèrdua progressiva del pes que té el llit hospitalari com a indicador de la dimensió i la capacitat resolu-
tiva del sistema sanitari, destaca el fet que l'any 2012 la taxa global de llits hospitalaris (centres públics i privats) 
de Catalunya se situa per sota de la dels països de la UE28 i de la recomanació de l'OMS (45,5 llits per 10.000 
persones vs. 52 i 80, respectivament).65

La durada mitjana dels contactes d'hospitalització convencional i cirurgia major ambulatòria (CMA) és de 4,6 dies 
(5 dies el 2010, 4,8 el 2011 i 4,7 el 2012). 

 

TAULA  V-5.  Recursos en l'atenció hospitalària. Catalunya, 2011-2013 

Atenció hospitalària 2011 2012 2013 Variació           
2012-2013 

Centres SISCAT (1) 63 63 63 0 

Llits hospitalaris (SISCAT) 17,3 17,6 17,3 -0,3 

Centres amb consulta externa 63 63 62 -1 

Centres amb urgències 56 56 56 0 

Centres amb hospital de dia 59 58 58 0 

Centres amb CmA (2) 60 60 60 0 
Unitats: les freqüències estan expressades en nombres absoluts (centres) i en forma de taxa per 10.000 persones (llits). Les variacions s'ex-
pressen en termes absoluts. 
Nota: la taxa de llits d'agut s'ha calculat sobre la base de la població total de referència del CatSalut per a l'any 2013 (7.568.988 persones 
assegurades).  
(1)  Sistema sanitari integral d'utilització pública. 
(2)  Cirurgia menor ambulatòria. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de Memòria del CatSalut 2013. Barcelona: Departament de Salut, 2014 i de Memòria socioeco-
nòmica i laboral de Catalunya 2013. Barcelona: CTESC, 2014. 

L'any 2013, el nombre de contactes d'hospitalització convencional (HC) i d'intervencions de CMA finançada pel 
CatSalut s'incrementa l'1% respecte de l'any anterior. Aquesta constatació es produeix després d'un període de 
quatre anys de davallades més o menys importants. Dit això, val a destacar que el percentatge de contactes fi-
nançats pel CatSalut l'any 2013 (el 74,8%) és inferior al de l'any anterior (el 75,1%), i al del 2011 (el 75,5%) i el 
2010 (el 77,1%).  

Addicionalment, la taxa bruta d'hospitalització es recupera lleugerament per segon any consecutiu fins als 95,6 
per mil contactes de persones residents malaltes a Catalunya, encara que continua sent més baixa que al 2010 
(97,4). 

                                                           
64 L'atenció hospitalària és el segon nivell d'atenció sanitària i s'ofereix a través de la Xarxa de Centres Proveïdors del Sistema Sanitari Integral 
d'Utilització Pública (SISCAT), que contracta el CatSalut per a la prestació de serveis. 
65 La taxa global de llits hospitalaris per a Catalunya s'ha calculat a partir de la informació publicada al Catálogo Nacional de Hospitales (any 
2013, actualització a 31 de desembre de 2012) i la Memòria del CatSalut 2013. Barcelona: Departament de Salut, CatSalut, 2014 (referència 
poblacional del RCA). El Catàleg nacional d'hospitals engloba les dades referents als llits instal·lats (incloent-hi les incubadores) en disposició 
de ser utilitzats, encara que una part no ho estigui, de tots els centres sanitaris que estan autoritzats per actuar sota la denominació genèrica 
d'"hospital" (centres amb internament). La taxa de llits hospitalaris per a l'OCDE apareix publicada a Health at a glance: Europe 2014. OECD 
Publishing, 2013. 

http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/prestaciones/centrosServiciosSNS/hospitales/aniosAnteriores.htm�
http://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/coneix_catsalut/memories_activitat/memories_catsalut/2013/memoria_catsalut_2013.pdf�
http://ec.europa.eu/health/reports/docs/health_glance_2014_en.pdf�
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Quant a la consulta externa, el procés d'integració funcional dels centres hospitalaris i els CAP II en un únic nivell 
assistencial estava al darrera de l'increment sostingut de l'activitat en els centres d'aguts del SISCAT que s'ha po-
gut veure en memòries anteriors, en detriment de la dels CAP II. Aquest any, però, les dades es presenten de for-
ma agregada i, per primera vegada, fan referència no només a les primeres visites, sinó també a les visites suc-
cessives.  

Pel que fa als hospitals de dia (dispositius que presten atenció mèdica o d'infermeria en un mateix dia), s'incre-
menta el nombre de sessions en línia de continuïtat amb l'extensió d'aquest tipus d'atenció a altres malalties. Pa-
ral·lelament, creix també el nombre d'intervencions de CmA (procediments en què no es preveu la necessitat de 
reanimació ni d'observació postquirúrgica), i es recupera així la tendència positiva dels últims anys, trencada no-
més per la disminució del 2012. 

Finalment, les mesures de contenció i racionalització de les urgències hospitalàries retrotreuen l'indicador d'acti-
vitat fins a nivells inferiors als de l'any 2002, quan es van registrar 3.164.511 urgències hospitalàries. 

TAULA  V-6.  Activitat en l'atenció hospitalària. Catalunya, 2011-2013 

Atenció hospitalària 2011 2012 2013 Variació    
2012-2013 

Contactes d'hospitalització convencional i d'intervenci-
ons de CMA (1) 724.752 723.752 730.864 1,0 

Taxa bruta d'hospitalització 94,0 95,2 95,6 0,4 

Visites en consultes externes    -  - 10.883.741  - 

Sessions d'hospital de dia 820.278 847.935 893.324 5,4 

Intervencions de CmA (2) 303.797 300.233 318.072 5,9 

Urgències ateses 3.314.181 3.243.778 3.118.768 -3,9 
Unitats: taxa bruta per 1.000 habitants (hospitalització) i nombres absoluts (resta d'indicadors). Les variacions s'expressen en termes percen-
tuals, llevat la de la taxa bruta d'hospitalització, que està expressada en termes absoluts. 
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, independentment de si es produeixen en centres hospitalaris públics o privats amb serveis concertats. 
L'hospitalització convencional i la CMA s'analitzen conjuntament perquè els procediments de CMA poden requerir un ingrés hospitalari. La taxa 
bruta d'hospitalització es basa en el nombres 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. Les "visites" en consultes externes fan refe-
rència, per primera vegada en la sèrie estadística, al nombre total de visites (primeres visites i visites successives) a les consultes externes 
hospitalàries dels centres del SISCAT i als CAP II.  
(1)  Cirurgia major ambulatòria. 
(2)  Cirurgia menor ambulatòria. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Memòria del CatSalut 2013. Barcelona: Departament de Salut, CatSalut, 2014 i de la Me-
mòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2013. Barcelona: CTESC, 2014. 

2.3.3. ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA 

A l'atenció sociosanitària66

Així, el nombre total de centres creix en aparença en tres unitats en comparació amb l'any 2012. Aquesta diferèn-
cia té a veure amb un canvi en el criteri de comptabilitat, de manera que l'any 2013 els consorcis sanitaris del 
Garraf, de Terrassa i de Parc Salut Mar es desagreguen en funció dels centres que en formen part, mentre que 
l'any 2012 no ho fan. A la llista de centres sociosanitaris d'internament del SISCAT només s'hi suma una nova re-
sidència al Camp de Tarragona però en surt un centre sociosanitari de Barcelona. 

 amb internament, les dades disponibles sobre centres contenen una sèrie de canvis 
que cal interpretar.  

Allò més rellevant des del punt de vista dels indicadors disponibles sobre recursos és la constatació d'una ten-
dència consolidada a la baixa quant al nombre de llits d'hospitalització disponibles per 10.000 persones grans. 
Una vegada més, la reducció dels llits de llarga durada (rehabilitació, profilaxi de complicacions i tractament de 
                                                           
66 L'atenció sociosanitària s'adreça a les persones dependents, no autosuficients a nivell funcional i que requereixen un ajut, vigilància 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 convalescència, cures pal·liatives o polivalents dels hospitals d'aguts o psiquiàtrics mo-
nogràfics) o bé mitjançant un conjunt de dispositius alternatius a l'internament (atenció ambulatòria dels hospitals de dia sociosanitaris, aten-
ció domiciliària dels programes d'atenció domiciliària - equips de suport (PADES) i dels equips de teràpia en atenció directa ambulatòria (ETO-
DA), i atenció de les unitats funcionals interdisciplinàries (UFISS) i els equips d'avaluació integral ambulatòria (EAIA). 
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malalties cròniques de llarga evolució) (208 unitats menys) no s'ha vist compensada per l'increment dels de mit-
jana durada (recuperació funcional -convalescència- o tractament de malalties en fase terminal) (161 unitats 
més). Tanmateix, la taxa de llits de mitjana durada sí que creix gràcies a la posada en marxa d'un nou servei d'a-
tenció a pacients subaguts67

La reducció general dels recursos sociosanitaris d'internament durant el 2013, i l'increment dels episodis assis-
tencials (el 12,1% més que l'any anterior), té com a conseqüència una intensificació en l'ús de les infraestructures 
i instal·lacions: el temps mitjà d'estada dels pacients de llarga durada disminueix de 206 dies l'any 2011 a 164,8 
dies l'any 2013; de 44,7dies a 36,2 en el cas dels pacients convalescents; i de 18,4 dies a 15,7  en el cas dels 
pacients de cures pal·liatives. 

 amb 139 llits. 

TAULA  V-7.  Recursos en l'atenció sociosanitària. Catalunya, 2011-2013 

Atenció sociosanitària 2011 2012 2013 Variació           
2012-2013 

Internament         

Centres sociosanitaris 98 93 96 3 

Llits sociosanitaris 71,5 68,2 66,8 -1,4 

    Llarga durada 44,8 41,9 39,6 -2,3 

    Mitjana durada 26,8 26,3 27,1 0,8 

       Convalescència 18,1 17,8 17,5 -0,3 

       Cures pal·liatives 3,1 3,0 3,0 0,0 

       Polivalent 5,6 5,6 5,5 -0,1 

       Atenció a subaguts  -  - 1,1  - 

Alternatives a l'internament         

Unitats d'hospital de dia sociosanitari 72 73 73 0 

Places d'hospital de dia sociosanitari 16,1 15,8 15,5 -0,3 

PADES (1) 98 100 107 7 

ETODA (2) 6 6 6 0 

UFISS (3) 64 64 65 1 

    Geriatria 31 31 33 2 

    Cures pal·liatives 23 23 23 0 

    Mixta 10 10 9 -1 

EAIA (4) 81 80 80 0 

    Trastorns cognitius 32 32 32 0 

    Geriatria 28 27 27 0 

    Cures pal·liatives 15 15 15 0 

    Polivalent 6 6 6 0 
Unitats: nombres absoluts (centres, unitats d'hospital de dia sociosanitari, PADES, ETODA i EAIA) i taxa per 10.000 persones de 65 anys i més 
(llits i places). Les variacions dels centres, unitats d'hospital de dia sociosanitari, PADES, ETODA I EAIA s'expressen en termes absoluts, mentre 
que les variacions dels llits i les places s'expressen en termes percentuals. 
Nota: la taxa de llits sociosanitaris i les places d'hospital de dia sociosanitaris s'han 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 dades d'Idescat (Padró continu). Les dades sobre les unitats de mit-
jana durada convalescent també inclouen les unitats de mitjana durada psicogeriàtrica per a persones malaltes d'Alzheimer i altres demènci-
es. Cal tenir present que durant l'últim quadrimestre de l'any 2013 s'ha iniciat la nova contractació d'activitat de subaguts amb un total de 
139 llits. S'han considerat com a EIAA de trastorns cognitius cinc unitats que encara es contracten com a UFISS de trastorns cognitius. 
(1)  Programes d'atenció domiciliària - equips de suport. 
(2)  Equips de teràpia en atenció directa ambulatòria. 

                                                           
67 Les unitat d'atenció a subaguts presten atenció integral a persones amb una malaltia crònica coneguda i evolucionada que a causa d'una 
reagudització o empitjorament del seu estat de salut s'han de tractar en una unitat d'hospitalització amb internament i intensitat intermèdia 
de recursos per tal d'evitar el seu ingrés en hospitalització d'aguts. 
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(3)  Unitats funcionals interdisciplinàries. 
(4)  Equips d'avaluació integral ambulatòria. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Memòria del CatSalut 2013. Barcelona: Departament de Salut, CatSalut, 2014 i de la Me-
mòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2013. Barcelona: CTESC, 2014. 

Dins l'àmbit de l'atenció sociosanitària basada en el no internament i la proximitat, les dades posen de manifest 
una situació general més favorable.  

Les places d'hospitals de dia per 10.000 persones grans continuen la seva tendència a la baixa, tot i que més su-
avitzada. Aquest resultat s'explica per una combinació de factors: la disminució del nombre efectiu de places i 
l'envelliment poblacional. Contràriament, les dades informen d’un increment rellevant en el nombre de programes 
d'atenció domiciliària - equips de suport (PADES) per cinquè any consecutiu, així com una unitat funcional inter-
disciplinària (UFISS) més que al 2012, per a la valoració de pacients ingressats en hospitals d'aguts o psiquià-
trics. 

Pel que fa a la resta de recursos sociosanitaris alternatius a l'internament - equips de teràpia d'observació directa 
ambulatòria (ETODA) per al tractament de la tuberculosi i als equips d'avaluació integral ambulatòria (EAIA), els 
recursos/places romanen estables. 

Finalment, el volum d'activitat dels recursos sociosanitaris alternatius a l'internament torna a experimentar in-
crements importants en totes les modalitats (hospitals de dia sociosantaris, PADES, ETODA i UFISS). Aquesta ten-
dència general, sumada a l'estabilitat relativa de les infraestructures i les instal·lacions, porta indefectiblement 
cap a la intensificació en l'ús dels recursos. Així, el temps mitjà d'estada dels episodis disminueix als hospitals de 
dia sociosanitaris (de 229,8 dies l'any 2011 a 213 dies l'any 2013), als PADES (de 81,5 a 80,2), als ETODA (de 
237,6 a 193,4), a les UFISS de geriatria (de 11,7 a 8,4), de cures pal·liatives (de 24 a 14,9) i mixtes (de 9,2 a 
6,4). L'activitat dels EAIA no consta a la Memòria del CatSalut. 

TAULA  V-8.  Activitat en l'atenció sociosanitària. Catalunya, 2011-2013 

Atenció sociosanitària 2011 2012 2013 Variació    
2012-2013 

Internament         

Episodis assistencials  44.273 49.435 55.420  12,1 

    Episodis de llarga durada 13.532 15.061 15.518 3,0 

    Episodis de mitjana durada 30.741 34.374 39.902 16,1 

       Episodis convalescència 22.959 25.953 29.402 13,3 

       Episodis cures pal·liatives 7.782 8.421 9.136 8,5 

       Episodis subaguts  -  - 1.364  - 

Alternatives a l'internament         

Episodis hospital de dia sociosanitari 5.726 6.984 7.920 13,4 

Episodis PADES (1) 14.139 14.467 15.325 5,9 

Episodis ETODA (2) 176 178 220 23,6 

Episodis UFISS (3) 24.619 27.990 30.843 10,2 

    Episodis geriatria 11.541 19.018 21.922 15,3 

    Episodis cures pal·liatives 6.226 6.667 6.069 -9,0 

    Episodis unitats mixtes 6.852 2.305 2.852 23,7 
Unitats: nombres absoluts. Les variacions s'expressen en termes percentuals. 
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, els registres d'atenció polivalent 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. Cal tenir present que durant l'últim quadrimestre de 
l'any 2013 s'ha iniciat la nova contractació d'activitat de subaguts amb un total de 1.364 episodis. L'activitat fa referència al nombre d'episo-
dis 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 assis-
tencial (els 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 pacients que han estat donats d'alta pels equips correspo-
nents. L'activitat dels EAIA no consta en la informació del Departament de Salut. 
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(1)  Programes d'atenció domiciliària - equips de suport. 
(2)  Equips de teràpia en atenció directa ambulatòria. 
(3)  Unitats funcionals interdisciplinàries.  
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Memòria del CatSalut 2013. Barcelona: Departament de Salut, CatSalut, 2014 i de la Me-
mòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2013. Barcelona: CTESC, 2014. 

2.3.4. ATENCIÓ EN SALUT MENTAL 

Dins l'àmbit de l'atenció en salut mental68

Pel que fa a l'activitat d'atenció psiquiàtrica amb internament, destaca un any més l'increment del nombre de 
contactes (de 22.392 a 23.129) i, per tant, la intensificació de l'activitat, tant en els hospitals psiquiàtrics (el 
3,1% més) com en els hospitals generals (el 2,2% més), on també es redueixen les estades mitjanes. La categoria 
diagnòstica més freqüent, amb el 35,4% dels contactes, correspon a l'esquizofrènia i altres trastorns psicòtics, 
seguida dels trastorns de l'estat d'ànim, que incrementen el seu pes relatiu en els anys 2011 i 2013 del 24,2 al 
26%, respectivament. 

 amb internament, l'any 2013 es redueix en una unitat el nombre de 
centres, així com una vegada més el nombre de llits d'hospitalització psiquiàtrica (de 4.042 l'any 2012 a 4.023). 
La disponibilitat d'aquest recurs per 10.000 persones, però, no experimenta variacions significatives (de 5,317 a 
5,315) a causa de la disminució de la població assegurada pel CatSalut (o amb targeta sanitària individual (TSI). 

TAULA  V-9.  Recursos en l'atenció en salut mental. Catalunya, 2011-2013 

Atenció en salut mental 2011 2012 2013 Variació           
2012-2013 

Internament         

Centres d'hospitalització psiquiàtrica 40 40 39 -1 

Llits d'hospitalització psiquiàtrica 5,4 5,3 5,3 0,0 

Alternatives a l'internament         

Atenció ambulatòria         

    CSMIJ (1) 50 50 49 -1 

    CSMA (2) 74 74 73 -1 

    Consultes perifèriques infantils i juvenils 21 21 21 0 

    Consultes perifèriques d'adults 13 13 13 0 

Hospitals de dia psiquiàtrics       
 

    Centres infantils i juvenils 23 24 24 0 

    Centres d’adults 27 27 28 1 

    Places infantils i juvenils 3,1 3,1 3,1 0,0 

    Places d’adults 1,0 1,0 1,0 0,0 

Centres de dia de salut mental         

    Centres infantils i juvenils 7 7 7 0 

    Centres d’adults 61 61 61 0 

    Places infantils i juvenils 1,8 1,8 1,8 0,0 

    Places d’adults 3,0 2,9 3,0 3,4 

                                                           
68 L’atenció a la salut mental a Catalunya es basa en un model integral i interdisciplinari que prioritza la inserció de les persones malaltes en 
la comunitat. 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) conjun-
tament 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 peri-
fèriques, els hospitals de dia psiquiàtrics (que tenen un règim d’hospitalització diürna sense internament i busquen aconseguir la 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 descompensacions 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. 
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Unitats: nombres absoluts (centres), taxa per 10.000 persones (llits), taxa per 10.000 persones de fins a 18 anys d'edat (places de centres in-
fantils i juvenils) i taxa per 10.000 persones de més de 18 anys d'edat (places de centres d'adults). Les variacions dels centres i consultes s'-
expressen en termes absoluts, mentre que les variacions dels llits i les places s'expressen en termes percentuals. 
Nota: les dades sobre internament fan referència als centres psiquiàtrics monogràfics autoritzats i als centres que presten serveis d'interna-
ment psiquiàtric (serveis de psiquiatria dels hospitals generals i dels centres sociosanitaris autoritzats). La taxa de llits d'hospitalització psiqui- 
àtrica 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 refe-
rència. 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 d'edat (centres infantils i juvenils) i de més de 18 anys d'edat (centres d'adults) que hi havia a Catalunya a cadas-
cun dels anys de referència segons les dades d’Idescat (Padró continu). 
(1)  Centres de salut mental infantils i juvenils. 
(2) Centres de salut mental d’adults. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Memòria del CatSalut 2013. Barcelona: Departament de Salut, CatSalut, 2014 i de la Me-
mòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2013. Barcelona: CTESC, 2014. 

Els recursos d'atenció en salut mental alternatius a l'internament romanen relativament estables per quart any 
consecutiu -com a mínim-  amb algunes variacions.  

D'entrada, el nombre de centres ambulatoris de salut mental, tant juvenils (CSMIJ) com d'adults (CSMA), pateixen 
una reducció d’una unitat cadascun d'ells a causa de la integració del CSMA La Mina i el CSMIJ La Mina en el 
CSMA Sant Martí Nord i en el CSMIJ Sant Martí Sud, respectivament. 

Pel que fa a l'activitat, l'any 2013 es constata un increment de l'activitat ambulatòria equivalent al 0,8%, que té a 
veure tant amb l'atenció que es dóna a la població infantil i jove (+0,4%) com adulta (+2%). La categoria diagnòs-
tica més freqüent dels CSMIJ l'any 2013 és la de "trastorns per dèficit d'atenció, de la conducta i per comporta-
ment perjudicial" (el 30,3%), seguida per la de "trastorns d'adaptació" (el 16,3%). En el cas dels CSMA, les catego-
ries diagnòstiques més freqüents són: "trastorns de l'estat d'ànim" (el 31,2% -el 29,9% un any abans), seguida per 
"esquizofrènia i altres trastorns psicòtics" (el 17,6%). 

Finalment, quant als centres de dia de salut mental, s'observa una millora relativa dels recursos adreçats a l'a-
tenció de la població adulta. La Memòria del CatSalut 2013 no informa de l'activitat d'aquestes modalitats d'a-
tenció en salut mental. 

2.3.5. DONACIÓ I TRASPLANTAMENT D'ÒRGANS SÒLIDS 

L'any 2014 es duen a terme 908 trasplantaments d'òrgans sòlids a Catalunya, una xifra que representa un in-
crement global del 7,2% respecte de l'activitat l'any 2013 i de l'1,8% respecte de l'activitat l'any 2011, moment en 
què es va assolir un rècord històric.69 El nombre de persones donants vàlides es recupera lleugerament en com-
paració amb l'any anterior (de 207 a 218), però encara està lluny de les xifres corresponents a la primera dècada 
d'aquest segle. La taxa per milió de població (pmp) de donació de cadàvers a Catalunya va ser de 29, la més bai-
xa de tot l'Estat llevat de la Ciutat Autònoma de Melilla.70

El traumatisme cranioencefàlic (TCE) per accident de trànsit s'estabilitza a l'entorn de 10-12 donacions (13 l'any 
2014) entre les causes de mort de les persones després de diversos anys de caigudes resultants de la millora 
general de la sinistralitat a la xarxa viària. Tanmateix, disminueix considerablement el TC aliè als accidents de 
trànsit (de 22 a 13) com a causa de mort de les persones donants. Val a dir que les campanyes de sensibilització 
i altres mesures de conscienciació a familiars també incideixen sobre l'activitat de donació i trasplantament. En 
els darrers anys, s'observa una evolució progressiva i desfavorable en el percentatge de negatives familiars a la 
donació a Catalunya, el qual passa del 16 al 19,7% entre els anys 2011 i 2014. 

 

Finalment, s'observa un creixement del desfasament entre l'oferta i la demanda de trasplantaments. L'any 2014, 
el nombre de persones que esperen un trasplantament d'òrgans sòlids s'incrementa el 3,1% respecte de l'any an-
terior (1.315 vs. 1.356), i es trenca així per segona vegada en tres anys la tendència anterior vers la reducció de 
la llista d'espera. Per tipus d'òrgan, les llistes d'espera que han crescut en termes relatius són les de trasplanta-
ment cardíac (el 3,6% -una persona més en termes absoluts) i renal (l'1,95); contràriament, les llistes d'espera 
que s'han reduït són les de trasplantament pancreàtic (el 23%), pulmonar (el 15%) i l'hepàtic (el 4,8%). Hi ha dues 
persones en llista d'espera per a trasplantament intestinal. 

                                                           
69 Activitat de donació i trasplantament d'òrgans i teixits a Catalunya: dades provisionals 2014. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Organit-
zació Catalana de Trasplantaments, 2015. 
70 Les CA amb una taxa de donació d'òrgans més elevada l'any 2014 són La Rioja (56,4), Cantàbria (52,7), Castella i Lleó (48,5), Astúries (48) 
i Navarra (45,3). La taxa general a Espanya és de 36, superior a la de la UE28 (19,5) i els EUA (25,8). Nota de premsa del Ministeri de Sanitat, 
Serveis Socials i Igualtat de 8 de gener de 2015. 

http://trasplantaments.gencat.cat/web/.content/minisite/trasplantament/actualitat/Dades_provisionals_2014/Dades_preliminars_2014.pdf�
http://www.ont.es/Documents/Actividad2014.pdf�
http://www.ont.es/Documents/Actividad2014.pdf�
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TAULA  V-10.  Activitat de donació i trasplantament d'òrgans sòlids. Catalunya 2012-2014 

Donació i trasplantaments 2012 2013 2014 Variació    
2013-2014 

Trasplantaments d'òrgans sòlids 872 847 908 7,2 

Llistes d'espera 1.205 1.315 1.356 3,1 
Unitats: nombres absoluts. Les variacions s'expressen en termes percentuals. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades publicades al lloc web del Canal Salut sobre donació i trasplantament. 

2.3.6. LLISTES D’ESPERA 

L'any 2013 hi ha setze intervencions quirúrgiques que tenen un temps d'espera màxim garantit de sis mesos a la 
xarxa sanitària pública catalana.71

En relació amb els procediments quirúrgics en garantia (Decret 254/2002, de 4 de desembre), les set llistes 
d'espera més nombroses el mes de desembre del 2014 corresponen a les operacions de cataractes (21.999 per-
sones malaltes en espera), seguides a distància per les operacions de pròtesi de genoll (7.271 persones malal-
tes), les d'hèrnies (4.365 persones malaltes), les artroscòpies (3.329 persones malaltes), les de varices (3.094 
persones malaltes), les de galindons (3.036 persones malaltes) i les de colescistectomia (2.940 persones malal-
tes). 

 Així mateix, si no es pot fer l’operació en el termini establert, el CatSalut ha de 
proposar un centre alternatiu on es pugui dur a terme l’operació en un termini màxim de 30 dies. Encara que la 
Memòria anual de CatSalut proporciona dades globals a l'entorn dels temps d'espera, no facilita informació sobre 
les intervencions realitzades després de l'incompliment de la garantia temporal de sis mesos, que constitueix un 
dels drets individuals dels pacients a Catalunya. 

En total, el desembre del 2014 hi ha 57.191 operacions quirúrgiques amb temps màxim garantit pendents de ser 
realitzades (sense comptar les vasectomies i la septoplàstia, el seguiment de les quals es fa a part). Aquesta xifra 
representa el 27,9% menys que al juny del 2013 (referent temporal de la darrera Memòria) i el 14% més que al 
desembre del 2008. 

També al desembre del 2014, els set procediments quirúrgics en garantia amb un temps mitjà d'espera més llarg 
entre els pacients que han estat intervinguts durant aquest anys són els de pròtesi de genoll (9,49 mesos), els de 
pròtesi de maluc (6,94 mesos), els de galindó (6,89 mesos), els de amigdalectomia (5, 86 mesos), els de catarac-
tes (5,7 mesos), els d'artroscòpia (5,53 mesos) i els de circumcisió (5,34 mesos). D'acord amb aquestes dades,  
el temps mitjà d'espera per a les operacions de pròtesi de genoll, maluc i galindó supera els sis mesos teòrica-
ment garantits, mentre que al juny del 2013 només succeïa en relació amb les operacions de pròtesi de genoll.  

En total, el desembre del 2014 el temps mitjà d'espera en el cas dels pacients que han estat intervinguts és de 
5,77 mesos (5,45 el juny del 2013) i el dels pacients que estan pendents de ser intervinguts és de 2,92 mesos 
(4,47 el juny del 2013).  

Cal tenir present la possibilitat que hi hagi casos particulars en què el temps d'espera sigui superior al temps mit-
jà corresponent a la intervenció quirúrgica en qüestió, així com el compliment o incompliment dels temps d'espera 
de les intervencions garantides a cadascun dels centres hospitalaris de l'Institut Català de la Salut (ICS), tal com 
advertia el Síndic de Gregues en el seu Informe al Parlament 2013.72

Les previsions a l'entorn de la tramitació del decret que havia d'establir els terminis per a les proves diagnòsti-
ques no s'han acomplert i, per tant, la ciutadania encara no té un temps màxim d'espera garantit. Al desembre del 
2014, la llista d'espera de les proves diagnòstiques sol·licitades per primera vegada era de 102.204 persones, és 
a dir, el 24,4% menys que al juny del 2013. El temps mitjà d'espera per sol·licitar les proves diagnòstiques (prime-
ra visita a l'especialista), segons ha informat CatSalut és de 40 dies, nou dies menys que un any i mig abans, però 

 El Síndic considerava llavors que la cronifi-
cació d'un temps d'espera superior als temps garantit s'havia d'acabar, i més encara quan la incorporació a la llis-
ta d'espera es produeix després de visites prèvies a especialistes i proves diagnòstiques que requereixen, a la ve-
gada, el seu temps i que sovint es fan en terminis d'espera excessius i poc raonables. 

                                                           
71 Aquestes intervencions són l'alliberament del canal carpià (nervi del canell), l'amigdalectomia, l'artroscòpia, les cataractes, la circumcisió, 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 pilonidal (quist del sacre), 
les varices, i les vasectomies i la septoplàstia, el seguiment de les quals es fa a part. 
72 Informe al Parlament 2013. Barcelona: Síndic de Greuges de Catalunya, 2014. 

http://www.sindic.cat/site/unitFiles/3597/Informe%20al%20Parlament%202013%20amb%20portades%20dina4.pdf�
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es desconeix l'evolució dels terminis d'espera fins al moment en què es fan les proves i fins al moment en què 
s'obté el diagnòstic (segona visita a l'especialista). 

TAULA  V-11.  Llistes d'espera. Catalunya, desembre 2011 - desembre 2014 

Llistes d'espera Desembre 
2011 Juny 2013 Desembre 

2014 

% variació juny 
2013 - desem-
bre 2014 

Intervencions quirúrgiques 70.814 79.376 57.191 -27,9 

Proves diagnòstiques 137.621 135.262 102.204 -24,4 
Nota: nombres absoluts. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades disponibles a la Consulta interactiva de la Llista d'espera d'operacions quirúrgiques i de la Llista 
d'espera de proves diagnòstiques. 

2.4. DESPESA SANITÀRIA 

2.4.1. DESPESA SANITÀRIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

El pressupost de l’Agrupació Salut de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2014 és de 8.688,5 milions d’euros, 
el 5,4% inferior al de l’any 2013. Tenint en compte que el pressupost total de la Generalitat es va reduir el 2,4%, 
aleshores, el pes de l’Agrupació Salut sobre el pressupost total es va reduir del 24,8% al 24%. És el setè any con-
secutiu en què aquest percentatge es redueix, si exceptuem l’any 2013, en què es va prorrogar el pressupost del 
2012. L’any 2007 aquest percentatge se situava en el 27,4%.  

En termes de PIB, el pressupost de l’Agrupació Salut segueix una tendència decreixent i se situa l’any 2014 en el 
4,2%. En termes de població, el pressupost de l’Agrupació Salut per càpita també segueix una tendència decrei-
xent, llevat del lleuger augment del 2013, i se situa l’any 2014 en 1.155,5 euros. 

TAULA  V-12.  Pressupost de despeses de salut i del total del sector públic de la Generalitat de Catalunya, 
2010-2014 

  2010 2011 2012 2013 2014 2013-2014 

Agrupació Salut 10.177,0 9.865,8 9.181,6 9.181,6 8.688,5 -5,4 

Total sector públic 39.699,3 39.354,0 37.024,5 37.024,5 36.132,7 -2,4 

Salut  / Sector públic 25,6 25,1 24,8 24,8 24,0 -0,8 

Salut / PIB 4,8 4,7 4,4 4,4 4,2 -0,2 

Salut per càpita (euros) 1.354,7 1.308,5 1.212,7 1.215,5 1.155,5 -4,9 
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. 

La principal despesa del pressupost consolidat de l’Agrupació Salut és la despesa corrent en béns i serveis que, 
amb 4.123,9 milions d’euros, representa el 47,5% del total. Per subsectors, el CatSalut és el que gestiona el 
pressupost més important per aquest concepte (4.347,5 milions d’euros), que inclou els concerts sanitaris. 

La segona despesa més important del pressupost consolidat de l’Agrupació Salut és la de remuneracions del per-
sonal que, amb 3.207,5 milions d’euros, representa el 36,9% del total. Per subsectors, l’ICS (1.686,9 milions 
d’euros) i la resta de subsectors (1.429,2 milions d’euros), són els que gestionen els pressuposts més importants 
per aquest concepte. 

La tercera despesa en volum de recursos és la de transferències que, a nivell consolidat, amb 1.058,3 milions 
d’euros, representa el 12,2% del total i es correspon (bàsicament) amb la despesa de farmàcia. Per subsectors, el 
CatSalut és el que gestiona el pressupost més important per aquest concepte (3.466,2 milions d’euros). 
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El pressupost consolidat de l’Agrupació Salut s’ha reduït en 493,1 milions d’euros en relació amb el de l’any 
2012,73

 

 la qual cosa s’explica principalment per la reducció de 228,9 milions d’euros en despeses corrents de 
béns i serveis i per la reducció de 213,6 milions d’euros de les remuneracions de personal. Hi ha poques partides 
que presentin un augment dels seus recursos i aquestes són la variació d’actius financers (12,5 milions d’euros), 
les despeses financeres (1,2 milions d’euros) i les transferències de capital (0,4 milions d’euros). 

 

 

                                                           
73 La informació del pressupost de despeses per articles i subsectors de l’any 2013 no es va publicar perquè es va prorrogar el pressupost de 
l’any 2012. 
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TAULA  V-13.  Resum del pressupost de despeses per articles i subsectors de l’Agrupació Salut 2014 

  
Total consolidat Despeses  

consolidables 
Total Generalitat CatSalut ICS 

Resta  
subsectors1 Import % 

Total (no financeres+financeres) 8.688,5 100,0 12.887,0 21.575,5 8.220,6 8.044,5 2.518,6 2.791,8 

I. Remuneracions del personal 3.207,5 36,9 0,0 3.207,5 67,6 23,8 1.686,9 1.429,2 

II. Despeses corrents de béns i serveis 4.123,9 47,5 2.296,3 6.420,3 29,1 4.347,5 815,4 1.228,3 

III. Despeses financeres 36,9 0,4 0,0 36,9 0,0 0,0 0,0 36,9 

IV. Transferències corrents 1.058,3 12,2 10.327,6 11.385,8 7.916,3 3.466,2 0,8 2,6 

Operacions corrents (I+II+III+IV) 8.426,7 97,0 12.623,9 21.050,6 8.013,0 7.837,5 2.503,0 2.697,0 

VI. Inversions reals 176,1 2,0 2,6 178,7 0,6 101,3 15,6 61,1 

VII. Transferències de capital 37,0 0,4 179,5 216,5 158,9 57,5 0,0 0,1 

Operacions de capital (VI+VII) 213,0 2,5 182,1 395,1 159,5 158,8 15,6 61,2 

Operacions no financeres corrents+capital) 8.639,7 99,4 12.806,0 21.445,7 8.172,5 7.996,3 2.518,6 2.758,2 

VIII. Variació d'actius financers 15,9 0,2 81,0 96,9 48,1 48,1 0,0 0,7 

IX. Variació de passius financers 32,9 0,4 0,0 32,9 0,0 0,0 0,0 32,9 

Operacions financeres (VIII+IX) 48,8 0,6 81,0 129,8 48,1 48,1 0,0 33,6 
Unitats: imports en milions d’euros i percentatges. 
(1) Inclou entitats autònomes administratives, entitats de dret públic, societats mercantils i consorcis. 
Font: Pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 2014. 
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Les principals partides en volum de recursos del pressupost consolidat de l’Agrupació Salut, que són la remune-
ració del personal i la despesa de béns corrents i serveis, han disminuït a taxes similars (6,2% i 5,3%, respectiva-
ment) a la que ho ha fet el pressupost total (5,4%). Els articles pressupostaris que han tingut una disminució rela-
tiva més intensa han estat la variació de passius financers (-23,7%) i les inversions reals (21,6%), mentre que la 
partida que més ha crescut ha estat la variació d’actius financers (367%). 

GRÀFIC V-10.  Taxes de creixement dels articles pressupostaris de l’Agrupació Salut per a l’any 2014 respecte 
de l’any 2012 

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

CatSalut 

La classificació econòmica del pressupost del CatSalut mostra que els concerts sanitaris són la despesa més im-
portant del seu pressupost i representa el 49% del total. Guanya 0,7 punts percentuals respecte de l’any 2012, 
tot i que disminueix els seus recursos en 166,8 milions d’euros. La segona partida en ordre d’importància és el 
Contracte Programa amb l’ICS, que representa el 27,3% del total, 0,9 punts percentuals menys que l’any 2012 i 
disminueix els seus recursos en 206,3 milions d’euros. Segueix la farmàcia, que representa l’11,8% del total, 0,6 
punts percentuals més que l’any 2012, i manté l’import dels seus recursos pressupostaris. 

Amb un percentatge més baix de participació en el pressupost del CatSalut destaquen, per una banda, la medica-
ció hospitalària de dispensació ambulatòria del CatSalut, que malgrat que no altera la seva quota de participació 
en el total (4,6%), sí que disminueix els seus recursos en 21,3 milions d’euros i, per una altra banda, les despeses 
de capital, que disminueixen 0,3 punts percentuals la seva quota de participació i el seu pressupost en 39,9 mili-
ons d’euros (vegeu el gràfic “Classificació econòmica del pressupost del CatSalut, 2014”). 

Des del punt de vista funcional de les despeses, el pressupost del CatSalut mostra com l’atenció especialitzada 
manté una presència aclaparadora amb una participació del 58,2% del total, tot i que redueix aquesta quota en 
0,4 punts percentuals respecte de l’any 2012 i els seus recursos pressupostaris en 301,9 milions d’euros. La se-
gona partida en ordre d’importància és l’atenció primària, que redueix la seva quota en 0,7 punts percentuals fins 
a situar-se en el 17,4% com a resultat d’una disminució dels seus recursos de 136,6 milions d’euros. Segueix la 
farmàcia, l’evolució de la qual ja hem comentat en el paràgraf anterior, i la medicació hospitalària de dispensació 
ambulatòria que, en aquesta presentació funcional, està agregada la del CatSalut i de l’ICS. En conjunt, aquesta 
darrera partida representa el 7,6% del pressupost total, 0,1 punts més que l’any 2012 i 23,1 milions d’euros 
menys en relació amb el 2012 (vegeu la taula “Classificació funcional del pressupost del CatSalut, 2014”). 
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GRÀFIC V-11.  Classificació econòmica del pressupost del CatSalut, 2014 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir del pressupost de salut per a l’any 2014 del Departament de Salut. 

GRÀFIC V-12.  Classificació funcional del pressupost del CatSalut, 2014 

 
Unitats: percentatges. 
Nota: la medicació hospitalària ambulatòria en aquest gràfic representa una part més important del pressupost que en el gràfic anterior per-
què inclou la despesa per aquest concepte que és pròpia del l’ICS. 
Font: elaboració pròpia a partir del pressupost de salut per a l’any 2014 del Departament de Salut. 

Obligacions reconegudes 

Les obligacions reconegudes de l’Agrupació Salut per a l’any 2014 són de 8.895,7 milions d’euros, el 7,6% supe-
riors a les de l’any 2013. Aquest import supera en un 2,4% el pressupost inicial de salut. Les obligacions recone-
gudes sense les operacions financeres han crescut a una taxa del 6,7%. Aquest increment s’atribueix al Servei 
Català de Salut, les obligacions del qual augmenten el 5,7%, i no a l’ICS, que disminueix el 5,9%. 
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TAULA  V-14.  Obligacions reconegudes de l’Agrupació Salut, 2010-2014 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Obligacions reconegudes 9.532,2 9.810,9 8.694,8 8.268,9  8.895,7 

Variació -20,7 2,9 -11,4 -4,9 7,6 

Pressupost de l'Agrupació Salut=100 93,7 99,4 94,7 90,1 102,4 

No financera 9.438,7 9.740,5 8.623,1 8.218,3  8.766,5 

Variació  -21,1 3,2 -11,5 -4,7 6,7 
Unitats: milions d’euros i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir dels pressupostos de la Generalitat. 

Pressupost sanitari per grups de malalties 

El pressupost sanitari públic per grups de malalties l’any 2012 és de 6.778 milions d’euros, el 5,3% inferior al de 
l’any 2011. No s’ha alterat l’ordre de les malalties segons l’import del seu pressupost respecte de l’any 2011. Ai-
xí, les malalties que absorbeixen més recursos sanitaris són les relacionades amb l’aparell circulatori, seguides 
de les del sistema nerviós i les neoplàsies.  

Tots els grups de malalties disminueixen els recursos en valor absolut. Les malalties que perden més pes sobre el 
pressupost total són les de l’aparell circulatori, que passen del 12 a l’11,5%, les relatives als trastorns mentals, 
que passen del 9,3 al 9,1%, i les agrupades en el capítol d’altres, que passen del 16,5 al 16,4% del total. En sen-
tit contrari, les malalties que guanyen més pes sobre el pressupost total són les relatives a l’aparell genitourinari, 
que passen del 7,2 al 7,5%, i les de l’aparell digestiu, que passen del 6,9 al 7%. 

TAULA  V-15.  Pressupost sanitari públic per grups de malalties. Catalunya 2010-2012 

  2010 2011 2012 

Total  7.930,2 100,0% 7.160,1 100,0% 6.778,0  100,0%  

M. aparell circulatori 1.151,1 14,5% 861,4 12,0%  780,9  11,5% 

M. sistema nerviós 740,8 9,3% 755,6 10,6%  717,2  10,6% 

Neoplàsies 848,2 10,7% 721,7 10,1%  691,2  10,2% 

Trastorns mentals 746,6 9,4% 662,5 9,3%  617,3  9,1% 

M. aparell respiratori 703,1 8,9% 627,2 8,8%  598,8  8,8% 

Lesions i emmetzinaments 647,5 8,2% 563,5 7,9%  539,6  8,0% 

M. aparell genitourinari 534,5 6,7% 516,3 7,2%  508,7  7,5% 

M. aparell digestiu 560,1 7,1% 492,7 6,9%  476,9  7,0% 

M. aparell osteomuscular 446,7 5,6% 402,3 5,6%  381,2  5,6% 

M. endocrines 389,0 4,9% 376,4 5,3%  353,0  5,2% 

Altres 1.162,7 14,7% 1.180,5 16,5%  1.112,7  16,4% 
Unitats: milions d’euros i percentatges. 
Font: Direcció General de Planificació i Recerca en Salut. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. 

Despesa i envasos farmacèutics 

Els principals indicadors de consum i despesa farmacèutica per a l’any 2014 tendeixen a incrementar-se. Aug-
menta el nombre de receptes per habitant (2,7%), es manté l’import líquid per recepta i augmenta l’import líquid 
per habitant (2,6%). El percentatge de receptes de pensionistes sobre el total de receptes passa del 73,5% al 
74,1% i l’import líquid dels pensionistes sobre el total de l’import líquid passa del 78,3% al 78,7%. Finalment, el 
PVP per habitant augmenta el 2,3%, però l’aportació dels usuaris sobre el PVP passa del 9,7% al 9,4%. 
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TAULA  V-16.  Principals indicadors de consum i despesa farmacèutica. Catalunya, 2010-2014 

  2010 2011 2012 2013 2014 2013-2014 

Receptes per habitant 19,8 20,3 18,7 17,4  17,9 2,7 

Import líquid per recepta (euros) 13,1 11,9 11,1 10,9  10,9 0,0 

Import líquid per habitant (euros) 259,0 242,2 207,8 189,2  194,1 2,6 

% Receptes de pensionistes / total de receptes 73,0% 73,3% 73,3% 73,5%  74,1% 0,6% 

% Import líquid de pensionista / total import líquid 79,2% 79,1% 78,9% 78,3%  78,7% 0,4% 

PVP per habitant (euros) 273,2 255,1 221,8 209,4  214,1 2,3 

% d'aportació dels usuaris sobre el PVP 5,2% 5,1% 7,2%* 9,7%  9,4% -0,4% 
Unitats: nombre de receptes, euros i percentatges. 
(1) L’import líquid és la suma del preu de venda al públic (PVP) menys l’aportació de l’usuari. 
(*) Considera les aportacions (nou model de copagament RDL 16/2012) del període transitori juliol, agost i setembre 2012. 
Font: Gerència d’Atenció Farmacèutica i Prestacions Complementàries. CatSalut. 

En la distribució dels envasos farmacèutics per grups de la classificació ATC hi ha hagut alguns canvis entre els 
anys 2013 i 2014. Guanyen una posició els envasos del sistema nerviós, de la sang i òrgans hematopoiètics, dels 
òrgans dels sentits i els dermatològics i en perden una els envasos del sistema cardiovascular, del sistema mus-
culoesquelètic, del sistema genitourinari i hormones sexuals i dels preparats hormonals sistèmics. Tenint en 
compte aquests canvis, els envasos dels fàrmacs del sistema nerviós passen a ocupar la primera posició (26,8% 
del total), seguits dels envasos del sistema cardiovascular (26,3%) i del tracte alimentari i metabolisme (16,2%). 
En punts percentuals, els envasos que més augmenten la seva participació respecte del total són els del sistema 
nerviós (1 punt percentual), mentre que els que més en perden són els del sistema musculoesquelètic (0,6 punts 
percentuals). (Vegeu la taula “Distribució dels envasos farmacèutics per grups de la classificació ATC, atòmic-
terapèutica-química”. Catalunya, 2010-2014). 

TAULA  V-17.  Distribució dels envasos farmacèutics per grups de la classificació ATC (atòmic-terapèutica-
química). Catalunya, 2010-2014 

  2010 2011 2012 2013 2014 

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

Sistema nerviós 23,1 23,4 24,0 25,8 26,8 

Sistema cardiovascular 23,8 24,1 25,0 26,3 26,3 

Tracte alimentari i metabolisme 15,8 16,0 16,4 16,4 16,2 

Sang i òrgans hematopoiètics 5,9 5,8 6,0 6,1 6,1 

Sistema musculoesquelètic 9,0 8,5 7,5 6,2 5,6 

Sistema respiratori 7,0 6,7 6,2 5,2 5,4 

Antiinfecciosos per a ús sistèmic 3,6 3,5 3,5 3,6 3,5 

Òrgans dels sentits 4,5 4,6 4,1 2,7 2,7 

Sistema genitourinari i hormones sexuals 2,6 2,6 2,7 2,9 2,7 

Dermatològics 2,2 2,1 2,0 1,8 1,8 

Preparats hormonals sistèmics,  
excloent hormones sexuals i insulines 

1,6 1,6 1,7 1,8 1,8 

Agents antineoplàsics i immunomoduladors 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 

Productes antiparasitaris, insecticides i repel·lents 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 

Diversos 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de la Gerència d’Atenció Farmacèutica i Prestacions Complementàries. CatSalut. 
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2.4.2. DESPESA SANITÀRIA PRIVADA I DESPESA SANITÀRIA TOTAL 

La despesa privada en salut de Catalunya se situa l’any 2013 en 2.991,5 milions d’euros, l’1,1% menys que l’any 
2012. En els darrers anys, s’aprecia una lleugera tendència a l’alça d’aquesta despesa com a percentatge de la 
despesa pública en salut, que passa del 30,9% al 33,7% en el període 2010-2013, i com a percentatge de la 
despesa privada, que passa del 3,4% al 3,5%, en el mateix període. En canvi, la despesa privada en salut per cà-
pita presenta una lleugera disminució en aquests darrers anys fins a situar-se en 396 euros. 

A Espanya, l’evolució dels indicadors analitzats és similar a la de Catalunya a excepció del percentatge de despe-
sa privada en salut sobre la despesa privada total, que en el conjunt de l’Estat es manté. Les principals diferènci-
es es constaten en les intensitats de despesa privada sobre la despesa publica en salut, sobre la despesa privada 
total i per càpita, que són inferiors a les de Catalunya. 

TAULA  V-18.  Despesa sanitària de les famílies. Catalunya i Espanya, 2010-2013 

Catalunya 2010 2011 2012 2013 

Despesa privada en salut 3.088,6 2.989,0 3.026,2 2.991,5 

% respecte de la despesa pública pressupostada  
en salut (CA i CL) 

30,9 32,1 34,2 33,7 

% respecte del total de la despesa privada 3,4 3,3 3,4 3,5 

Despesa privada en salut per càpita 411,1 396,4 399,7 396,0 

Espanya 2010 2011 2012 2013 

Despesa privada en salut 16.457,7 16.013,3 16.223,3 15.843,1 

% respecte de la despesa pública pressupostada  
en salut (CA i CL) 

27,4 27,8 28,6 29,4 

% respecte del total de la despesa privada 3,2 3,1 3,2 3,2 

Despesa privada en salut per càpita 350,0 339,3 343,2 336,2 
Unitats: milions d’euros, percentatges i euros. 
Nota: la despesa privada en salut no inclou les assegurances lligades a la sanitat per malaltia i accident. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de pressupostos familiars de l’INE i del Ministeri d’Economia. 

El Servei Català de la Salut publica la despesa sanitària per agents a Catalunya, i les darreres dades que estan 
disponibles són les de l’any 2012. Es posa de manifest que la despesa sanitària total ha disminuït entre els anys 
2010 i 2012 i ha passat de representar el 8,5% del PIB a representar el 8%. La despesa sanitària pública repre-
senta el 65,8% de la despesa sanitària total i segueix la mateixa evolució. Passa de representar el 5,9% del PIB 
l’any 2010 a representar el 5,3% l’any 2012. Per la seva banda, la despesa sanitària privada, que participa del 
34,2% restant de la despesa sanitària total, segueix una evolució contrària. Passa de representar el 2,6% del PIB 
l’any 2010 a representar el 2,8%. 

TAULA  V-19.  Despesa sanitària total per agents. Catalunya, 2010-2012 

  

2010 2011 2012 

Import % Import % Import % 

Despesa sanitària total 16.531,9 100,0 16.081,2 100,0 15.497,2 100,0 

Percentatge sobre el PIB 8,5 - 8,3 - 8,0 - 

Despesa sanitària pública 11.528,4 69,7 10.918,5 67,9 10.197,6 65,8 

Percentatge sobre el PIB 5,9 - 5,6 - 5,3 - 

Generalitat de Catalunya 10.688,1 64,7 10.120,2 62,9 9.480,1 61,2 

Corporacions locals 197,3 1,2 177,3 1,1 174,1 1,1 

Mutualitats públiques 448,5 2,7 443,8 2,8 418,3 2,7 

Administració de l'Estat 194,5 1,2 177,2 1,1 125,1 0,8 
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Despesa sanitària privada     5.003,5               30,3        5.162,7               32,1        5.299,6               34,2    

Percentatge sobre el PIB             2,6     -              2,7     -              2,8     -  

Assegurances lligades a la salut     1.323,3                  8,0        1.421,3                  8,8        1.476,1                  9,5    

Despesa privada en salut de les famílies     3.680,2               22,3        3.741,4               23,3        3.823,5               24,7    
Unitats: milions d’euros i percentatges. 
Font: Servei Català de la Salut. 

La comparació internacional de la despesa sanitària sobre el PIB i per càpita de Catalunya respecte d’Espanya, la 
UE-15 i l’OCDE entre els anys 2010 i 2012 permet constatar els següents resultats: 

§ L’evolució de la despesa en salut per càpita de Catalunya és similar a la que segueix en termes de PIB: es re-
dueix la despesa sanitària total a causa de la disminució de la despesa sanitària pública. La despesa sanità-
ria privada augmenta, però no compensa la disminució de la pública. Espanya segueix la mateixa evolució 
que Catalunya en aquestes magnituds. 

§ A la UE-15, l’evolució de la despesa sanitària total i pública respecte del PIB segueix la mateixa evolució que 
Catalunya, però la despesa sanitària privada a la UE-15 també disminueix lleugerament. En canvi, en termes 
per càpita, només la despesa privada en salut segueix la mateixa evolució que Catalunya. A la UE-15, la des-
pesa sanitària total i pública també augmenten entre els anys 2010 i 2012. A l’OCDE l’evolució d’aquestes 
variables és similar a la de la UE-15. 

§ En relació amb els nivells de despesa sanitària sobre el PIB, s’aprecia que Catalunya té unes intensitats de 
despesa total i pública inferiors a les de la resta de zones estudiades, malgrat que en l’àmbit de la despesa 
sanitària privada Catalunya passi al davant en tots els casos. 

§ En relació amb els nivells de despesa sanitària per càpita, es constaten els mateixos resultats que en termes 
de PIB amb l’excepció que, en aquest cas, la despesa sanitària total per càpita de Catalunya és superior a la 
d’Espanya. 

TAULA  V-20.  Despesa total, pública i privada sobre el PIB i per càpita. Comparació internacional, 2010-2012 

  

Despesa en salut 

Sobre el PIB Per càpita en $ PPP 

Despesa total 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Catalunya 9,3 9,0 8,7 3.233 3.130 3.032 

Espanya 9,6 9,3 9,3 3.020 2.997 2.987 

UE-15 10,1 10,0 9,8 3.794 3.865 3.934 

OCDE 9,4 9,2 9,2 3.292 3.394 3.458 

Despesa pública 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Catalunya 6,4 6,0 5,7 2.233 2.097 1.970 

Espanya 7,2 6,9 6,7 2.251 2.244 2.059 

UE-15 7,6 7,5 7,5 2.824 2.815 3.037 

OCDE 6,7 6,6 6,6 2.386 2.472 2.502 

Despesa privada 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Catalunya 2,9 3,0 3,1 1.000 1.033 1.062 

Espanya 2,5 2,5 2,6 775 798 845 

UE-15 2,4 2,3 2,3 845 867 891 

OCDE 2,6 2,5 2,6 878 909 951 
Unitats: percentatges i dòlars en paritat de poder de compra. 
Font: OECD health data i CatSalut. 
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3. EDUCACIÓ I FORMACIÓ 

3.1. CONTEXT 

En l’actual context, l’educació i la formació al llarg de la vida es conceben no només com un dret fonamental de 
tota persona per al seu desenvolupament, tant personal com social, sinó com una peça clau per a la seva inte-
gració efectiva en la societat i el mercat de treball. En aquest sentit, cal constatar que alguns indicadors educa-
tius han registrat una evolució positiva l’any 2014, en especial els relatius al rendiment de l’alumnat, tant pel que 
fa a l’increment de les taxes de graduació i titulació, com a l’evolució decreixent de l’abandonament escolar pre-
matur, malgrat que aquest darrer indicador encara se situa lluny de la mitjana europea. 

D’altra banda, l’anàlisi del finançament de l’educació a Catalunya que es fa en aquest apartat reflecteix com la 
despesa pública en educació retrocedeix de nou l’any 2014 tant en termes absoluts (pressupost i liquidació) com 
en termes relatius (PIB, pressupost total i per càpita), mentre que la despesa privada evoluciona a l’alça. La taula 
següent resumeix l’evolució de les principals magnituds analitzades.  

En alguns indicadors (com ara en la despesa de la Generalitat en educació i la despesa per alumne) es registren 
imports inferiors als registrats els anys previs a la crisi. Cal tenir en compte, però, que durant els darrers anys les 
condicions socials i econòmiques de determinats col·lectius han empitjorat, per la qual cosa aquesta davallada de 
la inversió pública els pot afectar de manera més intensa.  

TAULA  V-21.  Evolució de la despesa en educació. Catalunya, 2008-2014 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Obligacions reconegudes del Programa Educa-
ció 5.070,4 6.211,3 6.143,1 5.830,3 5.272,0 5.005,4 4.967,2 

% de despesa pública en educació sobre el PIB1               

Catalunya 3,80 4,18 4,21 4,18 - - - 

Espanya 4,68 5,02 4,98 4,82 4,55 - - 

UE-27 5,07 5,38 5,41 5,25 - - - 

% de despesa privada en educació sobre el PIB               

Catalunya 0,60 0,65 0,61 0,65 0,66 0,74 - 

Espanya 0,45 0,46 0,50 0,52 0,57 0,63 - 

Despesa per alumne               

Educació no universitària (centres públics) 5.433,0 5.484,0 5.233,0 4.849,0 4.172,0 3.888,0 - 

Educació no universitària (centres privats) 2.817,0 3.054,0 2.957,0 2.800,0 2.722,0 2.603,0 - 

Educació universitària2 13.599,0 13.382,0 
13.053,

0 
12.164,

0 
11.197,

0 
11.017,

0 - 

Unitats: obligacions reconegudes del Programa Educació en milions d’euros, percentatges i despesa per alumne en euros. 
(1) Darrer any disponible a Idescat. 
(2) Universitats públiques. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Eurostat, INE, Idescat, Departament d’Ensenyament i Departament d’Economia i Coneixement. 

Pel que fa als indicadors en l’àmbit educatiu de l’Estratègia Europa 2020, cal destacar-ne l’evolució positiva que 
presenten l’any 2014, tal com reflecteix la taula següent. L’abandonament escolar prematur es redueix en els 
tres àmbits territorials analitzats, sent la davallada registrada a Catalunya la més elevada en termes absoluts: 
passa del 24,7% al 22,2% (2,5 punts percentuals menys respecte de l’any 2013). A Espanya la taxa es redueix un 
punt percentual (passa del 23,6% al 22,6%) i a la UE, 0,6 punts percentuals (passa de l’11,9% a l’11,3%).74

Tot i això, aquesta millora en l’evolució de la taxa amaga un biaix en funció del sexe de l’alumne, atès que 
l’abandonament escolar és més elevat en els nois que en les noies, sent la diferència més elevada a Catalunya 

 Ara 
bé, malgrat aquesta evolució positiva, encara no s’assoleix l’objectiu fixat per al 2020 per a Espanya (15%) i es 
continua registrant la taxa més elevada de la UE, per davant de Malta (20,4%) i Portugal (17,4%).  

                                                           
74 Cal tenir en compte però, que les dades relatives a Espanya i la UE són provisionals segons Idescat. 
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(9,2 punts percentuals: les noies presenten un abandonament escolar prematur del 17,5%, mentre que el dels 
nois és del 26,7%). Tant a la resta de l’Estat com a la UE aquesta diferència es manté, però en menor intensitat: 
la taxa és del 18,5% en les noies i del 26% en els nois a Espanya, i del 9,6% i el 13% (respectivament) a la UE. 
Tanmateix, la diferència entre sexes ha davallat lleugerament en l’àmbit català respecte del 2013 (l’any anterior 
la diferència va ser d’11,9 punts percentuals), si bé creix lleugerament a Espanya (4 dècimes) i es manté a la UE. 

Una dada analitzada sovint juntament amb l’abandonament escolar prematur és la taxa de joves de 15 a 29 anys 
que no estan ocupats ni en processos d’educació o formació, que l’any 2014 presenta una millora respecte del 
2013 en passar a escala estatal del 22,1% al 20,9% (1,2 punts percentuals menys),75 si bé continua sent una de 
les més altes de l’OCDE, juntament amb Xile, Irlanda, Mèxic i Turquia, atès que aquests països tenen més del 
20% dels seus joves en aquesta situació, per sobre del 15% de mitjana de l’OCDE.76

A Catalunya la millora és més intensa: es passa del 23,1% el 2013 al 20,1% el 2014 (tres punts percentuals 
menys). Contrastant amb la situació descrita pel que fa a l’abandonament escolar prematur, no hi ha diferències 
elevades en funció del sexe, si bé sí se’n detecten en funció del nivell d’estudis mínims cursats pel jove. Així, a Ca-
talunya, els joves que tenen un nivell de formació màxim d’ESO i que no continuen estudiant ni treballant són el 
30,6%, mentre que els que tenen un nivell d’estudis equivalent a la secundària postobligatòria o educació superi-
or, són el 19,7% (a escala estatal aquests percentatges són el 30,1% i el 15,5%, respectivament). 

  

Pel que fa al segon indicador educatiu de l’Estratègia Europa 2020 (relatiu a l’educació superior), les dades de-
mostren que l’objectiu per al 2020 s’assoleix amb escreix, si bé també es dóna un biaix per sexe, atès que el per-
centatge de dones de 30 a 34 anys amb estudis superiors és, en els tres àmbits analitzats, superior al dels ho-
mes, sent de nou la diferència més intensa a Catalunya. Així, aquest indicador per a les dones és del 53,1% a Ca-
talunya, 48% a la resta de l’Estat i 41,9% a la UE, mentre que l’equivalent masculí és del 40,8%, 37% i 33,3% 
(respectivament). Aquestes dades reflecteixen com entre els homes no s’assoleix encara l’objectiu per a l’any 
2020. 

D’altra banda, cal tenir en compte que la distribució de la població adulta (de 25 a 64 anys) per nivell d’estudis a 
Catalunya reflecteix per a l’any 2012 un pes menor de la població amb educació superior (32,2%),77 però superior 
a la mitjana europea (29%) i lleugerament inferior a la de l’OCDE (33%).78

TAULA  V-22.  Evolució dels principals indicadors europeus en l’àmbit de l’educació i la formació professional. 
OCDE, UE, Espanya i Catalunya, 2006-2014 

 Pel que fa a l’educació secundària pos-
tobligatòria no universitària, la situació catalana (22,1%) està molt per sota de la de la mitjana de la UE (48%) i 
l’OCDE (44%). 

    2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Es
tra

tè
gi

a 
Eu

ro
pa

 2
02

0 

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

Catalunya  28,5 31,2 32,9 31,9 28,9 26,2 24,2 24,7 22,2 

Espanya2 30,3 30,8 31,7 30,9 28,2 26,3 24,7 23,6 22,63 

UE2 15,3 14,9 14,7 14,2 13,9 13,4 12,7 11,9 11,33 

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

Catalunya  38,7 39,7 42,6 41,4 42,7 42,2 42,9 46,2 47.0 

Espanya2 39,4 40,9 41,3 40,7 42,0 41,9 41,5 42,3 42.53 

UE2 29,0 30,1 31,2 32,3 33,6 34,7 35,9 36,9 37,63 

c 
es

-
tra

-
tè

gi
c 

"E
T 

20
2  El 15% dels adults (25-64 anys) hauria de participar en l'aprenentatge permanent 

Catalunya  10,0 9,5 9,2 10,1 10,3 9,4 9,0 9,5 8,3 

                                                           
75 Ministeri d’Educació, Cultura i Esport (2015). Explotació de les variables educatives de l’EPA: nivell de formació i formació permanent. Re-
sultats 2014. Consulta dels principals resultats i de les dades per comunitats autònomes a http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-
mecd/estadisticas/educacion/mercado-laboral/epa.html. 
76 OCDE (2015). Panorama de l’educació 2014: nota d’Espanya. Publicacions de l’OCDE, p. 8. Consulta a http://www.oecd.org/edu/Spain-
EAG2014-Country-Note-spanish.pdf.  
77 Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu (2013). Sistema d’indicadors d’ensenyament de Catalunya: any 2013, núm. 17. Barcelo-
na: Departament d’Ensenyament, Generalitat de Catalunya, p. 21. 
78 Instituto Nacional de Evaluación Educativa (2014). Panorama de la educación: indicadores de la OCDE 2014: informe español. Madrid: 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/mercado-laboral/epa.html�
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http://www.oecd.org/edu/Spain-EAG2014-Country-Note-spanish.pdf�
http://www.oecd.org/edu/Spain-EAG2014-Country-Note-spanish.pdf�
http://csda.gencat.cat/web/sites/csda/.content/home/consell_superior_d_avalua/pdf_i_altres/static_file/Indicadors_17.pdf�
http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/indicadores-educativos/panorama2014/panorama-de-la-educacion-2014informe-espanol-05-sep-.pdf?documentId=0901e72b81a722ac�
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    2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Espanya 10,6 10,6 10,6 10,6 11,0 11,0 11,0 11,1 10,1 

UE 9,5 9,3 9,3 9,3 9,1 8,9 9,0 10,5 10,6 

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

Catalunya  96,8 97,1 97,5 100 100 100 96,4 - - 

Espanya 98,2 97,9 98,4 98,4 97,9 97,7 97,4 - - 

UE 89,2 90,5 91,6 92,1 92,9 93,2 93,9 - - 

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

  2003 2006 2009 2012 

Comprensió lectora 

Catalunya  19,2 21,2 13,0 15,1 
Espanya 21,0 25,7 20,0 19,7 
OCDE 19,0 20,1 19,0 18,0 

Matemàtiques 

Catalunya  19,4 21,0 19,0 20,1 
Espanya 23,0 21,0 23,7 23,9 
OCDE 21,0 25,0 22,0 23,0 

Ciències 

Catalunya  - 18,6 16,0 15,5 

Espanya - 20,0 18,2 18,3 

OCDE - 16,0 18,0 17,8 
Unitats: percentatges. 
(1) S’entén per abandonament escolar prematur la situació de la població de 18 a 24 anys que té com a màxim l’educació secundària obliga-
tòria i que no continua estudiant. 
(2) Les dades de Catalunya i Espanya corresponents als anys 2002-2013 han estat revisades amb les poblacions de referència actualitzades, 
a partir del Cens de població i habitatges del 2011. A partir de 2014 incorporen una ruptura de sèrie. 
(3) Dades provisionals. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Eurostat, Idescat, Departament d’Ensenyament i Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu. 

Malgrat aquesta millora en l’indicador d’educació superior, registrada en els tres àmbits territorials, cal tenir en 
compte, tal com destaca Eurydice, que els sistemes europeus universitaris no aconsegueixen garantir la igualtat 
d’oportunitats en l’educació superior de qualitat, atès que al llarg dels anys es mantenen els biaixos de sexe en 
els estudis cursats (hi ha titulacions clarament feminitzades i altres clarament masculinitzades), es constaten cer-
tes dificultats en l’accés i la continuïtat dels estudis dels universitaris d’origen estranger (tant si són de primera 
com de segona generació) i es continua mantenint els condicionants del capital formatiu dels pares sobre els es-
tudis dels fills (mesurat en el nivell d’estudis màxim que han assolit els pares).79

La taula anterior també conté les darreres dades disponibles dels indicadors del Marc estratègic Educació i For-
mació 2020, si bé les relatives a les proves PISA no es poden actualitzar, atès que l’any passat ja es van comen-
tar les darreres publicades. Pel que fa als altres dos indicadors, cal tenir en compte que la seva evolució és con-
traposada: la participació de la població adulta catalana en l’aprenentatge permanent és la més baixa de la sèrie 
analitzada i representa la tercera reducció consecutiva, allunyant-se doncs, de l’objectiu previst per al 2020. La 
dada per a Espanya, si bé és superior a la de Catalunya, també decreix un punt percentual respecte a la de 2013 
(11,1% vs. 10,1%), mentre que la que representa la mitjana europea es manté estable. També cal destacar com 
aquest indicador presenta un biaix per sexe (en favor de les dones), si bé molt menor que els comentats anteri-
orment.

 

80

                                                           
79 Eurydice (2015). 

 

The European higher education area in 2015: Bologna process implementation report. Luxembourg: Publications Office of 
the European Union.  
80 Així, l’any 2014 el percentatge de dones de 16 a 64 anys que participen en accions de formació permanent a Catalunya és del 9,1% (i el 
d‘homes, el 7,5%), a Espanya (10,8% i 9,4%, respectivament) i a la UE (11,5% vs. 9,7%). 
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En canvi, l’indicador sobre la participació en l’educació infantil s’assoleix tant en l’àmbit català com l’espanyol, 
mentre que en l’àmbit europeu està molt propera la seva consecució, tal com es pot constatar a la taula anterior. 
Cal tenir en compte que les dades relatives a aquest indicador que la taula conté s’han extret de manera íntegra 
d’Eurostat, fet que condiciona el darrer any d’actualització de les dades (2012), així com la seva comparabilitat 
amb les dades publicades en edicions anteriors d’aquesta Memòria, què en aquest indicador combinaven la in-
formació general facilitada pel Departament d’Ensenyament (que afirmava que la taxa d’escolarització a partir 
dels 3 anys és del 100%, atès que l’escolarització en aquesta edat és una pràctica universal en el sistema educa-
tiu català). 

3.2. EDUCACIÓ REGLADA 

3.2.1. ENSENYAMENTS DE RÈGIM GENERAL 

Alumnat i professorat 

Per segon curs consecutiu l’alumnat escolaritzat en els ensenyaments de règim general s’estanca de nou amb 
1.289.673 alumnes, que representa un increment molt lleuger respecte del curs anterior (del 0,4%). Cal recordar 
que després de registrar increments significatius els sis cursos anteriors, el curs 2012-2013 l’alumnat només es 
va incrementar el 0,8%. Aquest estancament pot ser degut en part a una davallada demogràfica en les cohorts 
més joves (que es combina amb una menor escolarització en les edats més primerenques i corresponents a eta-
pes no obligatòries),81

A diferència del curs anterior, el professorat s’incrementa l’1,8%, la qual cosa té efectes directes en la ràtio mitja-
na d’alumnes per professors, tal com es comenta més endavant. 

 així com a una menor entrada de l’alumnat d’origen estranger al sistema (davalla el 2,2% 
de mitjana). Ara bé, hi ha altres factors que poden compensar aquests decrements, com ara l’entrada de perso-
nes als nivells educatius postobligatoris (sobretot l’FP) amb la finalitat de qualificar-se o requalificar-se, tal com 
s’ha constatat en anys anteriors a partir dels increments registrats els darrers cursos, i que el curs 2013-2014 es 
manté pels CFGS (incrementen el 4,1%), mentre que els CFGM registren una davallada de l’alumnat (de l’1%). 

Pel que fa a la titularitat del centre, cal tenir en compte que les dades disponibles del curs 2013-2014 no perme-
ten analitzar el detall de l’alumnat en centres privats concertats i no concertats, atès que les dades relatives als 
CFGM i els CFGS agrupen aquest alumnat sota la categoria general de centres privats. Per la qual cosa, les varia-
cions totals i la distribució de l’alumnat segons la titularitat del centre no és calculable ni comparable amb les da-
des del curs anterior, a excepció del pes de l’alumnat escolaritzat en centres públics, que es manté igual que el 
curs 2012-2013 (el 66,4%). En funció del nivell educatiu, es constata, en la mateixa línia que fa l’OCDE per al to-
tal d’Espanya,82

 

 com el pes de l’alumnat matriculat en centres públics és inferior a la mitjana de l’OCDE, en el cas 
de l’educació primària (66,9% a Catalunya vs. 89% de mitjana a l’OCDE), educació secundària obligatòria (62,6% 
vs. 86%), batxillerat (66,5% vs. 81%) i CFGM 76,4% vs. 81%). L’excepció es dóna en l’educació infantil, on el pes 
de la matriculació en centres públics és fins i tot lleugerament superior a Catalunya: 68,3% vs. 68%. 

                                                           
81 Ara bé, tal com es comenta més endavant, el curs 2013-2014 la taxa d’escolarització a l’educació infantil de primer cicle es recupera lleu-
gerament de la davallada experimentada el curs 2012-2013. 
82 OCDE (2015). Panorama de l’educació 2014: nota d’Espanya. Publicacions de l’OCDE, p. 6. Consulta a http://www.oecd.org/edu/Spain-
EAG2014-Country-Note-spanish.pdf. 
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TAULA  V-23.  Alumnat i professorat en els ensenyaments de règim general, per nivells educatius. Catalunya, curs 2013-2014 

  

Alumnat Professorat 
Variació respecte al curs anterior 

Alumnat Professorat 

Total 
Titularitat del centre 

Total 

Titularitat del cen-
tre 

Total 
Titularitat del centre 

Total 
Titularitat del centre 

Pública Privada 
concertada 

Privada no 
concertada Pública Privada Pública Privada con-

certada 
Privada no 
concertada Pública Privada 

Total 1.289.673 66,4 n.d. n.d. 107.385 66,3 33,7 0,4 0,4 n.d. n.d. 1,8 1,4 2,5 

Educació infantil 1r ci-
cle1 82.091 62,9 12,1 25,0 11.029 61,8 38,2 -2,6 -2,6 -4,7 -1,3 6,5 -1,5 22,5 

Educació infantil 2n ci-
cle 241.595 68,7 30,0 1,3 

51.651 67,6 32,4 
-1,6 -1,7 -1,5 5,6 

0,6 1,2 -0,6 
Educació primària 466.813 66,9 31,8 1,4 1,4 1,6 0,6 5,9 

Educació especial2 6.929 41,8 58,2 0,0 1.604 49,0 51,0 2,7 1,5 3,7 - 2,5 1,2 3,8 

ESO 287.145 62,6 36,2 1,2 

43.101 66,7 33,3 

0,6 0,6 0,0 20,9 

2,0 2,4 1,1 

PQPI3 7.668 67,4 0,0 32,6 1,7 6,3 - -6,6 

Batxillerat 88.538 66,5 14,0 19,5 1,3 1,9 -2,4 2,1 

CFGM4 55.717 76,4 23,6 -1,0 -2,2 2,8 

CFGS4 53.177 69,4 30,6 4,1 2,3 8,4 
Unitats: nombres absoluts en el total d’alumnat i professorat i percentatges en la distribució per titularitat del centre i en la variació respecte del curs anterior. 
(1) L’educació infantil de primer cicle no està concertada, sinó que la dada es refereix a les places de llars d’infants privades que reben una subvenció de la Generalitat. 
(2) Tots els centres privats d’educació especial són concertats. 
(3) El finançament que reben els PQPI no és un concert, sinó una subvenció. 
(4) Enguany no es disposa de l’alumnat dels cicles formatius desagregat per la titularitat del centre, privada concertada o privada no concertada. Per la qual cosa, la distribució total de l’alumnat segons titu-
laritat del centre i la variació del total de l’alumnat segons titularitat del centre no són calculables ni per tant comparables amb les de cursos anteriors.  
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Ensenyament. 
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D’altra banda, i atesa l’evolució descrita de l’alumnat, el curs 2013-2014 s’han aplicat de nou mesures que modi-
fiquen l’oferta formativa de les places del Servei d’Educació de Catalunya (que inclou tant els centres públics com 
els privats concertats), per tal d’adequar-la al màxim a la demanda d’escolarització del país.83

GRÀFIC V-13.  Evolució de l’oferta de places del Servei d’Educació de Catalunya i de l’alumnat matriculat en 
l’educació bàsica. Catalunya, cursos 2012-2013 a 2015-2016 

 En aquest sentit, 
l’edició anterior d’aquesta Memòria ja es va fer ressò de la controvèrsia que va generar l’aplicació d’aquesta deci-
sió el curs 2012-2013. Tal com reflecteix el gràfic següent l’oferta global de places del Servei d’Educació de Cata-
lunya és superior a la de l’alumnat finalment matriculat, si bé cal tenir en compte que la concreció definitiva 
d’aquests ajustaments pot tenir conseqüències en termes de cohesió social i equilibri territorial. 

 
Unitats: nombres absoluts. 
(1) L’alumnat matriculat del curs 2014-2015 és una previsió. 
(2) Previsió. 
Font: elaboració pròpia a partir dels documents “Presentació preinscripció escolar curs 2013-2014” de 5.3.2013 i “Preinscripció curs 2015-
2016”, de 9.32015 i de les dades estadístiques del Departament d’Ensenyament. 

L’increment més intens del professorat en comparació amb el de l’alumnat fa que la ràtio alumne/professor mit-
jana  davalli o es mantingui respecte del curs anterior, tal com reflecteix aquesta taula, que únicament conté un 
increment lleuger de la ràtio mitjana en el cas de l’educació infantil i primària en els centres privats. En tots els 
casos, a excepció de l’educació infantil i primària, aquestes ràtios mitjanes són inferiors a la mitjana de l’OCDE 
(13 alumnes per professor, tant en centres públics com privats).84

TAULA  V-24.  Ràtio mitjana d’alumnes per professor en els ensenyaments de règim general. Catalunya, cursos 
2012-2013 a 2013-2014 

 

  
Curs 2012-2013 Curs 2013-2014 Variació percentual 

Total Públic Privat Total Públic Privat Total Públic Privat 

Total 12,2 12,1 12,3 12,0 12,0 12,0 -0,2 -0,1 -0,2 

Educació infantil (1r cicle) 8,1 7,7 9,1 7,4 7,6 7,2 -0,7 -0,1 -1,8 

Educació infantil (2n cicle) i primària 13,8 13,8 13,7 13,7 13,7 13,8 0,0 -0,1 0,1 

                                                           
83 Segons el document “Preinscripció curs 2013-2014”, de 5.3.2013, el curs 2013-2014 es van integrar dues escoles en una de sola, es va 
acordar el tancament progressiu de les línies de P3 de cinc escoles, s’atura el creixement de nous espais en una escola i es van crear dues 
seccions de secundària en dos instituts d’educació secundària. Així mateix, es preveu que el curs 2015-2016 es reobri una escola rural, es 
crearan tres escoles noves per fusió de dues ja existents (és a dir, es passarà de sis escoles a tres), es tancaran dues escoles (si bé una passa 
a ser integrada en una altra) i s’ampliaran els grups al primer curs d’ESO en deu instituts de secundària (font: Document Preinscripció curs 
2015-2015, de 09.03.2015). 
84 OCDE (2015). Panorama de l’educació 2014: nota d’Espanya. Publicacions de l’OCDE, p. 10. Consulta a http://www.oecd.org/edu/Spain-
EAG2014-Country-Note-spanish.pdf. 
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Curs 2012-2013 Curs 2013-2014 Variació percentual 

Total Públic Privat Total Públic Privat Total Públic Privat 

Educació especial 4,3 3,7 4,9 4,3 3,7 4,9 0,0 0,0 0,0 

Educació secundària 11,5 11,4 11,8 11,4 11,2 11,8 -0,1 -0,2 0,0 
Unitats: nombre d’alumnes per professor i diferència en nombres absoluts.  
(1) Inclou ESO, PQPI, batxillerat, CFGM i CFGS. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Ensenyament. 

El curs 2013-2014 es confirma i s’intensifica la davallada de l’alumnat estranger escolaritzat a Catalunya, regis-
trada per primer cop el curs 2012-2013 (100 alumnes, que en termes relatius és el 0,1% menys) i que enguany 
és del 2,2% (3.626 alumnes menys), tal com reflecteix la taula següent. Les principals davallades es concentren 
en l’ESO (8%) i els CFGM (6,7), mentre que l’educació infantil registra un increment del 6,3% i els PQPI del 3,2%.   

Conseqüència directa d’aquesta davallada és la pèrdua d’importància relativa en el total de l’alumnat, atès que 
l’alumnat estranger passa de ser el 13,1% al 12,8%, si bé incrementa el seu pes en els centres de titularitat pú-
blica, en passar del 84,1% al 84,4%, seguint la tendència de cursos anteriors.  

TAULA  V-25.  Alumnat estranger per nivell educatiu. Catalunya, cursos 2012-2013 i 2013-2014 

  Curs 2012-2013 Curs 2013-2014 Variació 

  

Alumnat 
estranger 

% sobre el 
total d'a-
lumnat 

% en el 
sector 
públic 

Alumnat 
estranger 

% sobre 
el total 
d'alum-

nat 

% en el 
sector 
públic 

Alumnat 
estranger1  

% sobre el 
total d'a-
lumnat2 

% en el 
sector 
públic2 

Total 168.480 13,1 84,1 164.854 12,8 84,4 -2,2 -0,3 0,4 

Educació infantil 39.063 11,8 86,4 41.537 12,8 87,0 6,3 1,0 0,6 

Educació primària 56.598 12,3 86,3 55.009 11,8 86,6 -2,8 -0,5 0,3 

Educació especial 1.411 20,9 57,4 1.356 19,6 56,7 -3,9 -1,4 -0,7 

ESO 45.713 16,0 80,8 42.064 14,6 81,3 -8,0 -1,4 0,4 

PQPI 2.716 36,0 67,9 2.802 36,5 69,6 3,2 0,5 1,6 

Batxillerat 8.478 9,7 86,8 8.301 9,4 86,4 -2,1 -0,3 -0,5 

CFGM 10.026 17,8 86,1 .357 16,8 85,4 -6,7 -1,0 -0,7 

CFGS 4.475 8,8 76,7 4.428 8,3 76,0 -1,1 -0,4 -0,7 
Unitats: nombres absoluts, percentatges i variació en punts percentuals (vegeu notes). 
(1) Variació en percentatges. 
(2) Variació en punts percentuals. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Ensenyament. 

Educació infantil 

L’alumnat d’educació infantil davalla, tant en el primer cicle (el 2,6%) com en el segon (l’1,6%), seguint la tendèn-
cia ja iniciada el curs anterior. Aquesta davallada es dóna tant en centres públics com privats d’ambdues etapes, 
si bé, tal com es pot constatar a la taula general de l’alumnat, en els centres privats no concertats l’alumnat de 
segon cicle s’incrementa el 5,6%, si bé el pes del l’alumnat escolaritzat en aquests centres és similar al de 
l’alumnat de primària (1,3% vs. 1,4%, respectivament).  

També cal tenir en compte que l’educació infantil de primer cicle no està concertada, sinó que s’imparteix única-
ment en centres públics o privats, si bé alguns d’aquestes darrers reben una subvenció del Departament 
d’Ensenyament, que fa que siguin classificats de manera similar als concertats, si bé no ho són tècnicament.85

                                                           
85 El curs 2013-2014 la subvenció pels centres privats s’ha convocat a finals de l’any 2014 i s’ha fet efectiva durant el primer semestre del 
2015, fet que ha tingut conseqüències tant en els centres educatius com en les famílies que hi escolaritzen els seus fills. 

 

Ordre 
ENS/357/2014, de 5 de desembre, de convocatòria de subvencions destinades a l'escolarització d'infants de zero a tres anys a les llars d'in-
fants de titularitat privada d'iniciativa social, durant el curs acadèmic 2013-2014. DOGC núm. 6772, de 17.12.2014. 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=677427&type=01&language=ca_ES�
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=677427&type=01&language=ca_ES�
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=677427&type=01&language=ca_ES�
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D’altra banda, el curs 2013-2014 la taxa d’escolarització a l’educació infantil de primer cicle repunta lleugera-
ment, tal com reflecteix el gràfic següent, si bé no s’assoleixen els percentatges registrats el curs 2011-2012, 
fruit de la intensitat de la davallada del curs 2012-2013. La taxa d’escolarització a l’educació infantil de segon ci-
cle és pràcticament total, atès que es tracta d’una etapa l’accés a la qual s’ha universalitzat, malgrat que no és 
obligatòria.  

GRÀFIC V-14.  Taxa d’escolarització a l’educació infantil de primer cicle, per edats. Catalunya, cursos 2009-
2010 a 2013-2014 

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

Educació primària 

L’alumnat d’educació primària creix l’1,4%, fruit en gran part de l’entrada dels alumnes nascuts els anys 
d’increment de la natalitat (2002-2007), sent aquest increment més intens en els centres privats no concertats 
(del 5,9%, si bé en termes absoluts representa 350 alumnes), seguit de l’increment dels centres públics (de 
l’1,6%, que en termes absoluts són 5.027 alumnes).  

L’anàlisi dels resultats escolars de l’alumnat de primària es nodreix, d’una banda, dels indicadors de rendiment i, 
de l’altra, dels resultats de l’avaluació de competències que es realitza a l’alumnat de sisè curs. Pel que fa als in-
dicadors de rendiment, la taula següent permet constatar com la taxa d’idoneïtat es manté estable als 7 i als 9 
anys, mentre que la registrada el curs 2013-2014 als 11 anys experimenta una millora, tant en centres públics 
com privats i, en conseqüència, davalla la taxa de repetició a sisè, situant-se en el mateix valor amb independèn-
cia de la titularitat del centre. 

TAULA  V-26.  Indicadors de rendiment a l’educació primària. Catalunya, cursos 2011-2012 a 2013-2014 

Curs 

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

7 anys 9 anys 11 anys 

Centres 
públics 

Centres 
privats 

Centres 
públics 

Centres 
privats 

Centres 
públics 

Centres 
privats 

Centres 
públics 

Centres pri-
vats 

2011-2012 97,5 98,4 94,4 96,7 91,1 94,3 1,1 1,2 

2012-2013 97,6 98,4 94,5 96,7 91,6 94,7 1,1 1,0 

2013-2014 97,4 98,3 94,4 96,6 92,0 95,0 0,9 0,9 
Unitats: percentatges. 
Font: Departament d’Ensenyament. 

L’avaluació de les competències bàsiques lingüístiques i matemàtiques a sisè de primària corresponent al curs 
2013-2014 presenta una millora en la puntuació mitjana respecte del curs anterior, quan va davallar en compa-
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ració amb les edicions prèvies, fruit de la introducció d’una sèrie de canvis tècnics i de contingut.86 En canvi, la 
principal novetat d’aquest curs són les auditories pedagògiques que ha realitzat la Inspecció d’Educació en 96 
centres educatius que tenien un percentatge d’alumnes proper al 30% que no havien assolit les competències en 
llengua i matemàtiques. Aquestes auditories han suposat una actuació personalitzada per tal de millorar els re-
sultats reduint les diferències socioeconòmiques i culturals de l’alumnat d’aquests centres.87 Els resultats confir-
men la influència positiva d’aquestes auditories, que el Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu quanti-
fica en un increment de 4 punts en la puntuació mitjana (que arriba fins als 6,3 punts en llengua anglesa).88

Com ja s’ha dit, la puntuació mitjana en les competències avaluades millora respecte del curs anterior, sent la 
més alta la registrada en la competència matemàtica, que és de 81 punts (per sobre dels 76,3 punts de mitjana 
del curs 2012-2013), i la més baixa, l’obtinguda en llengua francesa (63,1 punts de mitjana). 

 

Els resultats de la prova, analitzats en detall en l’Informe del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu ci-
tat, reflecteixen que el sistema educatiu català proporciona un coneixement equiparable de les dues llengües ofi-
cials a Catalunya al final de l’educació primària. Així, la competència lingüística de l’alumnat avaluat és similar 
tant en llengua catalana com en llengua castellana (la puntuació mitjana és de 75,5 i 75,4 punts, respectiva-
ment), al mateix temps que els resultats demostren que la puntuació en aquestes llengües està correlacionada 
positivament, de tal manera que els bons resultats en una s’associen a uns bons resultats en l’altra.89

Desagregant les dades pel nivell de competències assolit, es constata que, igual que el curs passat, el nivell que 
concentra un major nombre d’alumnes en totes les competències és el mitjà alt (més del 33% d’alumnes), seguit 
pel nivell alt (que aglutina al més del 20% de l’alumnat), el mitjà baix (que concentra entre el 19 i el 27% de 
l’alumnat, segons la competència avaluada) i el baix (que aglutina entre el 14 i el 15,9% de l’alumnat). El percen-
tatge de l’alumnat en el nivell més baix de les competències avaluades en alguns casos està per sota de l’objectiu 
del 15% fixat pel Pla per a la reducció del fracàs escolar (competència en llengua catalana, llengua castellana i 
matemàtiques, que acumulen el 14,5%, el 14% i el 14% de l’alumnat, respectivament) i lleugerament per sobre 
en els altres dos casos (el 15,9% de l’alumnat avaluat en competència en llengua anglesa i el 14,4% de l’alumnat 
avaluat en competència francesa). 

  

Així mateix, l’anàlisi dels resultats de l’avaluació de competències a sisè de primària permet arribar a altres con-
clusions relatives als factors que més incideixen en aquests resultats. Pel que fa a les variables associades a 
l’alumne, el fet d’haver repetit un curs té clars efectes negatius en els resultats, mentre que la variable sexe té 
poca incidència. La variable territorial i la titularitat del centre són poc explicatives, de tal manera que els resul-
tats presenten un equilibri territorial elevat i reflecteixen la cohesió territorial del model. En canvi, el nivell de 
complexitat del centre90

L’anàlisi realitzat enguany pel Consell té un nou vessant, l’equitat del sistema que els resultats de la prova puguin 
reflectir, entenent equitat com la garantia que tots els alumnes puguin assolir les competències bàsiques amb in-
dependència del centre on estudiïn. En primer lloc, es constata que la variació dels resultats és més alta dins dels 
centres (és a dir, entre l’alumnat) que entre diferents centres, fet que reflecteix una major equitat. En segon lloc, 
de la comparació dels resultats del curs 2013-2014 amb els del curs anterior es constata com hi ha una certa mi-

 sí que influeix en els resultats: els centres més complexos acostumen a obtenir uns pit-
jors resultats. D’altra banda, l’anàlisi del Consell permet constatar com en una mateixa zona geogràfica i en cen-
tres de nivell de complexitat similar hi ha resultats diferents, amb independència de la titularitat del centre. Per la 
qual cosa, altres variables (com ara el funcionament del centre, el paper dinamitzador i orientador de l’equip di-
rectiu i docent, així com les pràctiques pedagògiques o el clima escolar del centre) poden contribuir en part a ex-
plicar els resultats.  

                                                           
86 S’han avaluat 70.566 alumnes (dels 72.153 matriculats a sisè curs d’educació primària). Les dades analitzades no inclouen els resultats 
del 5,8% dels alumnes, ja sigui perquè han estat diagnosticats amb necessitats educatives especials i la correcció s’ha fet internament en el 
centre (3,5%), o bé estan exempts de fer la prova pel fet d’haver-se incorporat recentment al sistema educatiu català i tenen, per tant, un do-
mini insuficient de la llengua (2,3%). El percentatge d’alumnat que no es va incloure en l’explotació de dades el curs passat va ser del 6,2%. 
L’alumnat participant pertany a 2.182 centres (26 més que el curs anterior). La majoria de centres educatius són públics (1.585) i la resta són 
privats concertats (572) o privats (25). De l’alumnat que ha fet la prova, el 49,6% són nenes i el 50,4% són nens. 
87 La implementació de les auditories pedagògiques ha comportat, entre altres mesures, el suport específic als equips directius dels centres. 
88 Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu (2014). L’avaluació de sisè d’educació primària 2014. Quaderns d’avaluació, núm. 29. 
Barcelona: Departament d’Ensenyament, el Consell.  
89 Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, 2014, p. 31. 
90 El grau de complexitat dels centres educatius parteix de l’índex que elabora la Inspecció d’Educació, i s’estructura en tres categories (baixa, 
mitjana i l’alta) que indiquen el nivell de complexitat de cada centre a partir dels indicadors següents: diversitat significativa (alumnes amb 
necessitats educatives especials, alumnes amb necessitats educatives específiques –amb situació socioeconòmica desfavorida- i alumnes de 
nova incorporació al sistema educatiu –inferior als dos anys-);  mobilitat (mobilitat de l’alumnat i mobilitat del professorat); absències (absèn-
cies de l’alumnat per trimestres i absències del professorat que no genera substitucions); i demanda (demanda d’escolarització a P3 i deman-
da de sol·licituds de preinscripció a primer d’ESO). 

http://csda.gencat.cat/web/sites/csda/.content/pdf_i_altres/static_file/quaderns29.pdf�
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llora de l’equitat en l’assoliment de les competències bàsiques, atès que les diferències entre els col·lectius ten-
deixen a disminuir. 

Per últim, cal destacar que l’objectiu principal de la prova és comprovar quin és el nivell d’assoliment de les com-
petències bàsiques de l’alumnat quan acaba l’educació primària (objectiu paral·lel al que té l’avaluació de les 
competències bàsiques a quart d’ESO i que més endavant es comenta). Una de les utilitats de l’anàlisi dels resul-
tats obtinguts per cada centre educatiu és poder arbitrar eines d’ajust i millora per als centres i els docents, apli-
cables al llarg d’ambdues etapes educatives, amb la finalitat de millorar els resultats en el futur. En aquest sentit 
cal posar de manifest que s’han dut a terme una pluralitat d’actuacions amb aquest objectiu, ja sigui formació del 
professorat,91

Educació secundària obligatòria 

 com una major coordinació entre els centres d’educació primària i secundària, fòrums de reflexió, 
elaboració de materials específics, etc.  

L’alumnat d’ESO en la modalitat presencial es manté pràcticament estable, amb un increment del 0,6%, que en 
termes absoluts són 1.684 estudiants més. Aquest increment es concentra en els centres públics (amb 1.124 
alumnes més) i en els privats no concertats (que tenen 597 estudiants més matriculats). En canvi els centres pri-
vats concertats perden 37 alumnes respecte del curs 2012-2013. 

De manera paral·lela, l’alumnat matriculat a l’Institut Obert de Catalunya (IOC) incrementa el nombre de persones 
matriculades el 5,4%, en passar de 4.400 a 4.637 el tercer trimestre del curs 2013-2014.92

Presentades les dades sobre l’alumnat matriculat, a continuació es comenten les dades disponibles sobre els re-
sultats de l’alumnat d’aquesta etapa, que provenen de dues fonts. Per una banda els indicadors de rendiment i, 
de l’altra, els resultats de la tercera avaluació de competències que s’ha fet a l’alumnat de 4rt d’ESO. Cal desta-
car la utilitat de l’avaluació de competències a sisè de primària, que permet treballar amb més intensitat 
l’adquisició d’aquestes competències en els primers cursos de l’ESO (primer i segon), en concret pel que fa a la 
llengua catalana, llengua castellana i matemàtiques. Segons les dades facilitades pel Departament 
d’Ensenyament, el curs 2013-2014 s’ha prestat aquesta atenció específica a més de 2.760 alumnes de primer 
d’ESO i es preveu que el curs 2014-2015 se n’ampliï aquesta atenció a l’alumnat de segon d’ESO. 

 El pes de les dones 
entre l’alumnat matriculat és similar al del curs anterior, si bé no arriba a la meitat: 42,9%; mentre que la majoria 
de l’alumnat té més de 25 anys (el 62,3%), seguit pels que tenen entre 20 i 24 anys (el 27,4%). El col·lectiu de 16 
a 20 anys és el que té menys pes (10,3%).  

Tal com es pot constatar a la taula següent, els indicadors de rendiment a 4rt d’ESO presenten una tendència de 
millora, atès que incrementen curs rere curs la taxa d’idoneïtat i la de graduació, i davallen la de repetició i la 
d’abandonament. Aquesta evolució positiva es dóna tant en centres públics com privats, si bé el punt de partida 
d’aquests segons és més bo. Tot i això, el curs 2013-2014 la taxa de repetició davalla un punt percentual en els 
centres públics respecte del curs anterior, mentre que en els privats ho fa 0,3 punts. Així mateix, el curs 2012-
2013 (darrer any amb dades disponibles) la taxa de graduació s’incrementa 2,1 punts percentuals en els centres 
públics i 1,2 punts en els privats.  

TAULA  V-27.  Indicadors de rendiment a 4rt d’ESO. Catalunya, cursos 2009-2010 a 2013-2014 

 
2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Taxa d'idoneïtat1  

Total 70,1 70,3 71,7 73,5 74,6 

Centres públics 64,2 64,4 66,1 68,2 69,5 

Centres privats  78,9 79,1 80,4 81,7 82,8 

Taxa de repetició1 
Total 9,5 9,0 8,7 7,3 6,6 

Centres públics 12,5 11,8 11,3 9,9 8,9 

                                                           
91 Segons la informació facilitada pel Departament d’Ensenyament, el curs 2013-2014 s’ha materialitzat en 1.220 formacions en centres de 
primària i secundària. D’altra banda, destaca que dels 109.238 certificats formatius lliurats el curs 2013-2014, el 42% corresponen a forma-
ció per a la millora dels resultats de tot l’alumnat i de la convivència al centre mitjançant els currículums competencials i el 35,6% a formació 
per a la capacitació i actualització científica i metodològica del professorat. 
92 Cal tenir en compte que l’IOC estructura les matèries de l’ESO en trimestres progressius i independents, fet que impedeix tenir un nombre 
concret i estable de l’alumnat matriculat al llarg del curs i, per tant, varia d’un trimestre a un altre. En les edicions anteriors d’aquesta Memò-
ria s’ha optat per considerar el darrer trimestre de curs, atès que és el que acostuma a acumular major nombre d’alumnes. 



CONDICIONS DE VIDA 

64 

 
2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Centres privats  5,0 4,9 4,5 3,1 2,8 

Taxa de graduació1 

Total 79,0 80,0 82,1 83,8 n.d. 

Centres públics 74,2 74,8 76,8 78,9 n.d. 

Centres privats  86,2 88,0 90,5 91,7 n.d. 

Taxa d'abandonament2 

Total 8,7 8,7 6,2 5,3 n.d. 

Centres públics 10,4 10,9 7,9 7,0 n.d. 

Centres privats  6,2 5,4 3,5 2,5 n.d. 
Unitats: percentatges.  
(1) Taxa calculada sobre alumnat matriculat. 
(2) Taxa calculada sobre alumnat matriculat. Fa referència al percentatge d’alumnes que, en acabar 4rt d’ESO, no aproven el curs i, en no vo-
ler repetir-lo, demanen una certificació d’estudis i abandonen el sistema educatiu. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Ensenyament. 

Cal afegir a aquestes dades les persones que obtenen el graduat en ESO per altres vies, com pot ser l’IOC o la 
formació per a persones adultes, que es comenta més endavant. Pel que fa a l’alumnat de l’IOC, el percentatge 
de les persones que han obtingut el graduat sobre els matriculats (el tercer trimestre, dada que s’empra de refe-
rència en aquesta Memòria) ha passat de l’11,3% el curs 2007-2008 al 25,6% el curs 2012-2013. Cal tenir en 
compte, però, que tal com ja s’ha comentat, els cursos a l’IOC s’estructuren de manera modular i independent, 
per tal de ser flexibles i garantir la màxima adequació a les necessitats personals i professionals de les persones 
que els cursen, atès que, com ja s’ha comentat, la majoria tenen més de 25 anys i per tant, més probabilitat de 
tenir altres responsabilitats que els joves que cursen l’ESO en la modalitat presencial. 

D’altra banda, i pel que fa a l’avaluació de les competències bàsiques a 4rt d’ESO, els resultats de la tercera edi-
ció d’aquestes proves reflecteixen una lleugera millora en la puntuació mitjana en les competències en llengua 
catalana, llengua castellana i matemàtica, mentre que en llengua anglesa els resultats no són comparables amb 
les edicions anteriors a causa de les novetats que s’han introduït enguany en les proves.93

La puntuació mitjana de l’alumnat avaluat

  

94

El nivell que concentra major percentatge de l’alumnat és el mitjà alt (el 31% de l’alumnat en el cas de la compe-
tència matemàtica i el 47,8% de l’alumnat en el de llengua castellana), seguit del nivell alt (el 24,7% de l’alumnat 
en llengua anglesa i el 30,4% en llengua catalana), mitjà baix (13% de l’alumnat en llengua francesa i 23,2% en 
competència matemàtica) i finalment, el nivell baix (que concentra entre el 7,8% de l’alumnat en llengua francesa 
o el 9,9% en llengua castellana i el 20% en llengua anglesa). 

 oscil·la entre els 66,9 punts en llengua anglesa i els 76,4 en llengua 
castellana. En llengua catalana la puntuació mitjana ha estat de 77,1 punts i en competència matemàtica, de 
69,1 punts. Al igual que en l’avaluació de les competències bàsiques a sisè de primària, la diferència en la puntu-
ació mitjana en les dues llengües oficials és reduïda (0,75 punts), fet que combinat amb la correlació positiva dels 
resultats en ambdues llengües, permet afirmar de nou que el grau de coneixement tant del català com del caste-
llà en finalitzar l’educació obligatòria és equivalent. Els resultats de les edicions anteriors d’aquesta prova arriba-
ven a la mateixa conclusió. 

El Pla per a la reducció del fracàs escolar a Catalunya té una sèrie d’objectius relacionats amb l’assoliment de les 
competències bàsiques tant en la finalització de l’educació primària com de l’ESO. En l’apartat dedicat a les nove-
tats normatives i iniciatives públiques de l’àmbit educatiu hi ha una taula que conté la darrera informació dispo-
nible sobre els grau de consecució d’aquests objectius (vegeu l’apartat 6.3.3 en aquest mateix capítol). Tal com 
s’hi constata, l’objectiu relatiu al nivell més alt d’assoliment de les competències es compleix l’any 2014 mentre 
que el relatiu al nivell més baix s’assoleix en les competències relatives a la llengua catalana i castellana, però no 
en l’anglesa i en la competència matemàtica.  

Precisament, els resultats de l’alumnat en aquestes dues competències tenen unes especialitats que no presen-
ten els resultats en llengua catalana i llengua castellana. Així, de l’anàlisi que fa el Consell Superior d’Avaluació 
del Sistema Educatiu, es constata com el nivell de complexitat del centre i el fet que l’alumne sigui repetidor (i en 

                                                           
93 La finalitat d’aquestes modificacions és ajustar les proves als nivells de coneixement assenyalats en el Marc europeu comú de referència 
de les llengües, elaborat pel Consell d’Europa (2001). Font: Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu (2014). L’avaluació de quart 
d’ESO 2014. Quaderns d’avaluació, núm. 28. Barcelona: Departament d’Ensenyament, el Consell. 
94 Dels 64.505 alumnes matriculats a 4rt d’ESO, se n’han avaluat 60.566, sent el percentatge dels no avaluats, per absència o per exempció, 
el 6,2%. 

http://csda.gencat.cat/web/.content/pdf_i_altres/static_file/quaderns28.pdf�
http://csda.gencat.cat/web/.content/pdf_i_altres/static_file/quaderns28.pdf�
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menor mesura, la titularitat del centre), provoca diferències en els resultats assolits per l’alumnat. Al mateix 
temps, és en aquestes competències on les diferències territorials són més elevades,95

Per últim, cal destacar que la prova d’enguany incorpora un apartat en què l’alumnat avaluat valora el grau de di-
ficultat de la prova. L’anàlisi conjunta d’aquestes valoracions i els resultats obtinguts permeten constatar com hi 
ha una associació entre la dificultat percebuda i el rendiment objectiu de la prova (sobretot també, en competèn-
cia matemàtica i en llengua anglesa). 

 si bé el conjunt dels resul-
tats és equilibrat territorialment. L’anàlisi també constata com les diferències de puntuació entre centres de 
complexitat alta poden ser notables, sobretot en matemàtiques i llengua anglesa. Cal recordar, com ja es va cons-
tatar en l’edició anterior d’aquesta Memòria, que els experts consideren que en els resultats relatius a la compe-
tència en llengua anglesa i matemàtica també hi influeixen factors exògens al sistema que els centres no contro-
len. 

L’orientació educativa i professional durant l’ESO és clau per ajudar a l’alumnat a determinar la continuïtat en els 
estudis postobligatoris o decidir per optar per inserir-se en el mercat de treball. En aquest sentit, cal fer una breu 
referència a l’orientació educativa que presta el sistema educatiu a aquest alumnat. Segons la informació facili-
tada pel Departament d’Ensenyament, els anys 2010 i 2011 es va dur a terme un treball amb 27 experts de dife-
rents àmbits per elaborar el corpus teòric que havia de guiar l’actuació del sistema en aquest àmbit, i que es va 
començar a implementar l’any 2011. Hi ha quatre vies bàsiques d’implementació d’aquest servei. 

En primer lloc, la formació en centres i per a centres, que consisteix en una formació a equips (no a persones in-
dividualment considerades), en la qual s’incideix en la importància de la transferència de coneixement rebut per 
l’equip format a la resta de professionals del centre. Aquesta formació s’ha implementat en tres fases o nivells 
consecutius. El nivell 1 afecta 365 centres i compta amb la participació directa de 615 professors, que han dis-
senyat un pla d’acció (executable en 4-5 anys) per aprofundir en l’orientació en totes les activitats del centre. El 
nivell 2 preveu formació en lideratge pedagògic i model didàctic orientador. Dels 615 professors participants en el 
nivell 1, alguns han realitzat aquesta formació addicional per poder transferir la formació rebuda a la resta del 
claustre. El nivell 3, que ha estat implementat el curs 2014-2015, comporta el reconeixement d’una sèrie d’hores 
als equips d’orientació del centre per realitzar activitats d’orientació i efectuar la transferència de coneixement a 
la resta de professors. Es tracta d’una prova pilot que afecta únicament 15 centres (dels 365 que participen en 
aquesta mesura). 

La segona via d’implementació del servei d’orientació educativa és la formació especialitzada, destinada al per-
sonal orientador. Es tracta d’una formació paral·lela a l’anterior, però més específica. A la vegada es divideix en 
dos blocs: el primer, en el qual s’han format 378 orientadors, i el segon, que preveu una formació especialitzada 
per àmbits materials, amb la finalitat d’aprofundir-hi.  

La tercera via és el Saló de l’Ensenyament, un espai consolidat (l’edició de 2014 és la 25a) que proporciona ori-
entació educativa i professional i que en la darrera edició ha atès aproximadament 4.700 joves, oferint atenció 
individualitzada i facilitant l’accés a espais d’autoconsulta en línia.96 Igual que l’any passat, la majoria dels joves 
atesos per l’equip d’orientadors97

I la quarta i darrera via per la qual es proporciona orientació educativa a l’alumnat són les unitats de suport a 
l’educació especial (USEE), que són unitats de recursos per afavorir la participació de l’alumnat amb necessitats 
educatives especials en entorns escolars ordinaris amb el compromís de la comunitat educativa per avançar com 
a escola inclusiva. El curs 2014-2015 hi ha USEE implementades en 190 centres. El personal d’aquestes unitats 
també rep formació d’equips per dur a terme la seva actuació específica. 

 són noies (el 69%), de menys de 18 anys (el 48% tenen menys de 16 anys i el 
47% entre 16 i 18 anys), que cursen ESO (el 77%), batxillerat (el 18%), FP inicial (el 3%) o estudis de música (l’1% 
dels joves). La majoria d’aquests joves assisteixen al Saló a iniciativa dels pares (el 56%), si bé el 39% hi va per 
iniciativa pròpia o amb amics, mentre que el 6% restant hi va acompanyat per professors. Els principals temes de 
consulta són el batxillerat (el 57%), la universitat i l’accés a aquests estudis (el 39%), els CFGM i els CFGS (el 29% 
i el 27% respectivament) i els ensenyaments de règim especial (el 21%). Respecte del curs anterior destaca 
l’increment de consultes relatives a l’FP inicial així com als estudis universitaris.  

                                                           
95 És a dir, hi ha 8,8 punts de diferència entre l’alumnat del territori que obté la puntuació mitjana més alta i el que l’obté més baixa en llen-
gua anglesa. En competència matemàtica, aquesta diferència és de 5,3 punts. 
96 Saló de l’Ensenyament 2014: memòria: espai d’orientació: orienta’t. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament d’Ensenyament, 
2014. 
97 Enguany el Saló ha comptat amb 78 orientadors (44 professors especialitzats en orientació educativa dels instituts de secundària, 33 pro-
fessionals dels EAP i 2 professors dels centres de recursos per a deficients visuals). Aquests orientadors han rebut una formació específica 
amb caràcter previ a participar al Saló. La Memòria consultada en recull una valoració general molt positiva de l’activitat. 

http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/e736947c-53be-4e9e-97a5-78d4e032b776/Mem%C3%83%C2%83%C3%82%C2%83%C3%83%C2%82%C3%82%C2%B2ria%202014.pdf�
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Batxillerat 

Un curs més l’alumnat de batxillerat creix respecte del curs anterior, amb 1.161 alumnes més, fet que representa 
una variació interanual de l’1,3%. Aquest creixement es concentra principalment en els centres públics, amb un 
increment de 1.109 alumnes, i en menor mesura en els centres privats no concertats (que tenen 360 alumnes 
més matriculats en aquests ensenyaments). En canvi, l’alumnat de batxillerat decreix el 2,4% en els centres pri-
vats concertats, dada que en termes absoluts suposa 308 estudiants menys.  

La distribució da l’alumnat en les modalitats de batxillerat segueix el mateix patró que els cursos anteriors: el 
46,9% ha optat per les humanitats i les ciències socials (sent les noies el 60,2% de l’alumnat d’aquesta modali-
tat), el 46,3% per les ciències i la tecnologia (on les noies suposen el 44,1%) i el 6,8% s’ha decantat pel batxillerat 
artístic (on les noies tenen un pes del 69,9%). Any rere any es manté estable el biaix de sexe en l’elecció de les 
modalitats de batxillerat, fet que condiciona la carrera universitària que s’estudiarà.  

D’altra banda, el batxillerat es pot cursar també en la modalitat a distància i en règim nocturn. Pel que fa a aquest 
darrer supòsit, cal mencionar que el curs 2013-2014 aquesta modalitat s’imparteix en un centre més que el curs 
anterior (sent un total de 19 instituts a Catalunya els que l’imparteixen), si bé l’alumnat matriculat davalla respec-
te del curs anterior, en passar de 1.692 a 1.563. D’altra banda, l’alumnat matriculat a l’IOC que cursa batxillerat 
és de 1.610 persones, 46 més que el segon semestre del curs anterior.98

Per últim, i pel que fa a la taxa de graduació, ressalta l’increment (4,2 punts percentuals) que registra el darrer 
curs del qual es disposa de dades, el curs 2012-2013, i que contrasta amb l’estabilitat de la taxa dels cursos an-
teriors. Aquest increment ha estat més intens als centres públics, on la taxa creix 5,6 punts percentuals, mentre 
que en els centres privats l’increment ha estat d’1,5 punts percentuals. Aquest creixement està relacionat amb 
l’increment del 4,9% del nombre de titulats en batxillerat, tal i com es comenta més endavant, en analitzar el 
nombre total de titulats en educació secundària postobligatòria.  

 D’aquestes 1.610 persones, el 51,7% 
(832) són dones i el 64,6% tenen entre 18 i 24 anys (1.040).  

TAULA  V-28.  Taxa de graduació a segon de batxillerat. Catalunya, cursos 2009-2010 a 2012-2013 

  2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Taxa de graduació 

Total 76,4 76,8 76,5 80,7 

C. públics 70,6 71,1 70,3 75,9 

C. privats  86,0 86,6 87,8 89,3 
Unitats: percentatges. 
Font: Departament d’Ensenyament. 

Formació professional inicial  

La formació professionalitzadora integra tant l’FP inicial com l’FP per a l’ocupació, entesa de manera àmplia com 
el conjunt de programes formatius específics i adaptats a les necessitats de les persones, les empreses, els terri-
toris i els sectors, dirigits a persones que estan en actiu, tant si són ocupades com si estan en situació d’atur.99

Tal com ja s’ha comentat, l’alumnat que cursa FP inicial creix el curs 2013-2014 en el cas dels PQPI (l’1,3%, que 
suposa 131 alumnes més) i dels CFGS (el 4,1%, 2.077 alumnes més), sent aquest darrer increment el més intens 
registrat en els diferents nivells educatius dels ensenyaments de règim general. L’increment de l’alumnat es dóna 
tant en centres públics com privats. L’excepció són els CFGM, com ja s’ha comentat, en els quals l’alumnat dava-
lla l’1% (587 persones), en concret en els centres públics (on la davallada és del 2,2%, que en termes absoluts 
suposa 941 persones menys), mentre que en els centres privats (tant concertats com no concertats) l’alumnat 
s’incrementa el 2,8% (354 persones). 

 
Ara bé, cal tenir en compte que aquest apartat de la Memòria se centra únicament en l’FP inicial vinculada al sis-
tema educatiu, mentre que l’FP per a l’ocupació s’analitza a l’apartat 2.1 del Capítol 3. 

                                                           
98 Cal tenir en compte que, per facilitar la progressió en els estudis i proporcionar la màxima flexibilitat, l’IOC ofereix els cursos de batxillerat 
estructurats en semestres independents. En aquesta Memòria s’opta per prendre com a referència l’alumnat matriculat el segon semestre de 
cada curs.  
99 Definició consensuada pels agents que integren el Consell de Relacions Laborals. Recomanacions a la negociació col·lectiva en matèria de 
formació professionalitzadora. Barcelona: Consell de Relacions Laborals, 2014. 

http://empresaiocupacio.gencat.cat/web/.content/03_-_centre_de_documentacio/01_-_publicacions/10_-_consell_de_relacions_laborals/Consideracions_FP/Recomanacions_formacio_professionalitzadora/formacio_2013_cat_def2.pdf�
http://empresaiocupacio.gencat.cat/web/.content/03_-_centre_de_documentacio/01_-_publicacions/10_-_consell_de_relacions_laborals/Consideracions_FP/Recomanacions_formacio_professionalitzadora/formacio_2013_cat_def2.pdf�
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La distribució de l’alumnat segons sexe és igual a la del curs anterior: hi ha més nois que noies que cursen l’FP 
inicial, sent aquesta diferència més acusada en els PQPI (68,6% vs. 31,4%), que en els CFGM (59,7% vs. 40,3%) i 
els CFGS (54,3% vs. 45,7%). Aquesta diferència pot respondre a la naturalesa de programa de segona oportunitat 
dels PQPI, dirigits a l’alumnat amb més dificultats per finalitzar amb èxit l’ESO, i que les dades confirmen que és 
majoritàriament masculí. 

Tal com reflecteix el primer dels gràfics següents, la majoria de l’alumnat dels PQPI té entre 16 i 17 anys. Ara bé, 
el curs 2013-2014 davalla lleugerament el pes de les cohorts més joves (els de 16 anys passen del 45,6% al 
44,6% i els de 17 anys del 30,9% al 29,1%) i en canvi s’incrementa el pes sobre el total de les cohorts de més 
edat: els de 19 anys passen del 5,8% al 6,4%, i els de més de 20 anys passen del 6,1% al 8% (gairebé dos punts 
percentuals). Aquest darrer col·lectiu (de més de 20 anys) incrementa 179 alumnes del curs 2010-2011 al 2013-
2014, mentre que el nombre total d’alumnes que fan PQPI augmenta el mateix període en 208 alumnes. Aques-
tes dades poden reflectir que els PQPI (o programes que els substitueixin) podrien esdevenir una via per reincor-
porar al sistema educatiu joves que van abandonar-lo fa alguns anys i que no provenen directament dels darrers 
cursos de l’ESO. De mantenir-se aquesta tendència incipient, podria contradir l’actual ampliació de l’edat mínima 
d’accés a aquests programes (tal i com fa la LOMCE).100

De manera paral·lela, s’incrementa de nou el pes dels majors de 20 anys en els CFGM, en passar de concentrar el 
33% de l’alumnat al 34,1%. La resta de cohorts perden importància relativa excepte els que tenen 16 anys, que 
passen de concentrar el 10% al 10,7%. El segon dels gràfics següents conté l’evolució d’aquests percentatges. En 
canvi, en els CFGS, si bé el col·lectiu de més de 20 anys continua sent clarament el majoritari (en concentrar el 
77,5% de l’alumnat), registra una lleugera pèrdua de pes relatiu (el curs anterior, concentrava el 78,1% de 
l’alumnat), mentre que els que tenen 16 anys passen de ser el 6,3% del total el curs 2012-2013 al 7,1% el curs 
2013-2014. 

 

Les dades descrites semblen confirmar una tendència iniciada el curs 2010-2011: l’augment de l’edat de 
l’alumnat de l’FP inicial, fet que pot reflectir, d’una banda, un major interès dels joves per obtenir una qualificació 
i, per l’altra, un retorn al sistema educatiu de col·lectius que van abandonar en un altre context econòmic i ara op-
ten per requalificar-se, així com d’altres persones, estiguin o no en situació d’atur, que decideixin millorar la seva 
qualificació professional per incrementar les seves oportunitats laborals. 

                                                           
100 La Llei orgànica d’educació, en la seva redacció original, va establir que l’edat mínima ordinària d’accés als PQPI eren els 16 anys (si bé 
excepcionalment s’hi podia accedir amb 15 anys). Més tard, la Llei orgànica 4/2011, d’11 de març, complementària de la Llei d’economia 
sostenible, va fixar els 15 anys com l’edat mínima ordinària, mentre que la LOMCE ha establert amb caràcter general que per accedir a la for-
mació professional bàsica (que ve a substituir els PQPI) cal tenir 15 anys i no superar els 17 (article 41 de la Llei orgànica d’educació, en la 
redacció donada per la LOMCE). 
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GRÀFIC V-15.  Alumnat d’FP inicial per edats. Catalunya, cursos 2010-2011 a 2013-2014 

Programes de qualificació professional inicial 

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

Cicles formatius de grau mitjà 

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

Cicles formatius de grau superior 

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

D’altra banda, els gràfics següents constaten com tres de cada quatre alumnes dels CFGM (el 75,7%) hi accedei-
xen procedents de l’ESO, mentre que la resta de vies d’accés tenen un pes menor. Les altres dues vies d’accés 
amb més importància relativa, la prova d’accés i el curs d’accés, perden pes, en passar del 19,2% al 14,9% i del 
3,1% al 0,8%, respectivament. Cal tenir en compte, però, que el curs d’accés va ser introduït per primer cop el 
curs 2012-2013. En canvi, s’incrementa el pes dels que accedeixen als CFGM amb el títol de batxillerat (de l’1,6% 
al 2,4%) o amb un altre títol d’FP (del 2,8% al 3,8%). 

Precisament el batxillerat és la principal via d’accés als CFGS, arribant gairebé a la meitat de les entrades (el 
47,6%), si bé en aquest cas la prova d’accés té un major pes específic que en els CFGM: representa el 35,3% dels 
casos. Respecte del curs anterior, el pes del batxillerat i de les proves d’accés davalla, i s’incrementa l’accés amb 
un títol d’FP (del 3,8% al 6,1%) i la realització del curs d’accés (del 5,2% al 6,8%). 
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GRÀFIC V-16.  Procedència de l’alumnat que accedeix a l’FP inicial. Catalunya, cursos 2010-2011 a 2013-2014 

Cicles formatius de grau mitjà 

 
Unitats: percentatges. 
Nota: el gràfic indica la dada pel curs 2013-2014. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Ensenyament. 

Cicles formatius de grau superior 

 
Unitats: percentatges. 
Nota: el gràfic indica la dada pel curs 2013-2014. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Ensenyament. 

Atesa la importància que en els darrers anys han adquirit les proves d’accés als cicles, cal destacar que enguany, 
per primer cop, es disposa d’informació relativa al nombre de persones inscrites a les proves d’accés, tant als 
CFGM com als CFGS. Tal com s’observa als gràfics següents l’evolució del nombre d’inscrits a les proves d’accés 
als cicles formatius presenta una tendència decreixent al llarg de les tres darreres convocatòries tant pel que fa 
als CFGM com als CFGS, si bé el nombre de persones que volen accedir als CFGS és superior en termes absoluts 
als que volen accedir als CFGM (en les tres convocatòries).  

L’evolució del grau de superació de les proves és diferent en els CFGM dels GFGS. En el primer cas, el percentat-
ge d’aprovats sobre els inscrits millora, en passar del 48,3% (convocatòria de l’any 2012) al 53,9% (convocatòria 
del 2014); mentre que el percentatge de les persones que han aprovat les proves d’accés als CFGS sobre el total 
d’inscrits davalla, atès que passa del 61,9% al 53,9%. 

GRÀFIC V-17.  Evolució dels resultats de les persones inscrites a les proves d’accés als cicles formatius. Cata-
lunya, 2012-2014 

Proves d’accés als CFGM 

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

Proves d’accés als CFGS 

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

Pel que fa a la distribució de l’alumnat per famílies professionals, la situació general és idèntica a la descrita els 
cursos anteriors, en concentrar les mateixes famílies professionals el gruix de l’alumnat. Així, en els PQPI 
l’alumnat es concentra principalment en les famílies professionals de comerç (el 18,1%), l’hoteleria i turisme 
(12,7%) i instal·lació i manteniment (el 9,5%); en els CFGM l’alumnat es concentra en els estudis relacionats amb 
la sanitat (el 17,4%), l’administració i gestió (el 13%) i la informàtica i les comunicacions (l’11,1%). En els CFGS 
les famílies professionals que concentren més alumnat són els serveis socioculturals i a la comunitat (el 18,2%), 
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la sanitat (l’11,1%) i l’administració i gestió (el 16,6%). Pel que fa a la distribució de l’alumnat en els diferents es-
tudis segons el seu sexe, cal constatar de nou com any rere any, i tant pel que fa als PQPI com als cicles forma-
tius, el biaix per sexe es manté, tal com reflecteixen els gràfics següents. 

GRÀFIC V-18.  Alumnat dels PQPI per famílies professionals i sexe. Catalunya, cursos 2012-2013 i 2013-2014 

Evolució de l’alumnat 

 
Unitats: nombres absoluts. 
Nota: el gràfic indica l’alumnat del curs 2013-2014. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Ensenyament. 

Alumnat segons sexe 

 
Unitats: nombres absoluts. 
Nota: el gràfic indica les dades relatives al nombre de dones. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Ensenyament. 

D’altra banda, i amb independència de la modalitat d’FP, l’alumnat tendeix a créixer amb més intensitat en de-
terminades famílies professionals i a decaure en unes altres, també coincidents. Així, s’s’incrementa en l’hoteleria 
i turisme (tant els PQPI, els CFGM com els CFGS),101 comerç i màrqueting (PQPI i CFGM)102 i indústries alimentàri-
es (PQPI i CFGM).103 En els CFGS també creix l’alumnat en les famílies d’activitats físicoesportives, informàtica i 
comunicacions i serveis socioculturals i a la comunitat.104

D’altra banda, l’alumnat decreix en els títols de les famílies d’administració i gestió i d’electricitat i electrònica, 
tant en els PQPI, com en els CFGM i els CFGS.

 Tal com ja es va constatar en l’edició anterior d’aquesta 
Memòria, l’hoteleria i el turisme creix en les tres modalitats d’FP de manera significativa, segurament en resposta 
als indicadors de creixement i d’ocupació que presenta aquest sector d’activitat. 

105

 

 Malgrat la davallada registrada en l’alumnat que cursa títols 
d’administració i gestió, aquesta família continua concentrant un gruix significatiu d’alumnes, tal com s’ha consta-
tat anteriorment (el 13% en el cas dels CFGM i el 16,6% en els CFGS). 

 

 

                                                           
101 Els PQPI registren 54 alumnes més en aquesta família professional (el 5,9% més que el curs anterior), els CFGM, 415 alumnes més (el 
12,8% més) i els CFGS, 384 alumnes més (el 15,2% més). 
102 L’alumnat que cursa estudis de comerç i màrqueting creix el 10,1% en els PQPI (amb 127 estudiants més) i el 6% (102 alumnes més) en 
els CFGM.  
103 Els PQPI registren 49 alumnes més (el 41,9% més que el curs anterior) i els CFGM, 131 alumnes més (el 15,4% més). 
104 L’alumnat dels CFGS s’incrementa en 410 persones en els estudis de la família d’activitats físicoesportives (el 13,5% més que el curs an-
terior), en 368 persones en els estudis d’informàtica i comunicacions (el 7,7% més) i en 361 persones en els estudis relacionats amb els ser-
veis socioculturals i a la comunitat (que suposa un increment del 3,9% respecte el curs anterior). 
105 La família professional d’administració i gestió registra 32 alumnes menys en els PQPI (el 5,3% menys que el curs anterior), 616 alumnes 
menys en els CFGM (el 7,8% menys) i 419 alumnes menys en els CFGS (el 6,9% menys). La família professional d’electricitat i electrònica 
també registra menys alumnes: 58 menys en els PQPI (el 13,5% menys que el curs anterior), 214 alumnes menys en els CFGM (el 4,7%) i 256 
alumnes menys en els CFGS (el 7,3% menys). 
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GRÀFIC V-19.  Alumnat de CFGM per famílies professionals i sexe. Catalunya, cursos 2012-2013 i 2013-2014 

Evolució de l’alumnat 

 
Unitats: nombres absoluts. 
Nota: el gràfic indica l’alumnat del curs 2013-2014. 
Font: Departament d’Ensenyament. 

Alumnat segons sexe 

 
Unitats: nombres absoluts. 
Nota: el gràfic indica el nombre de dones en cada família professional. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Ensenyament. 
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GRÀFIC V-20.  Alumnat dels CFGS per famílies professionals i sexes. Catalunya, cursos 2012-2013 i 2013-
2014 

Evolució de l’alumnat 

 
Unitats: nombres absoluts. 
Nota: el gràfic indica l’alumnat del curs 2013-2014. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Ensenyament. 

Alumnat segons sexe 

 
Unitats: nombres absoluts. 
Nota: el gràfic indica el nombre de dones en cada família professional. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Ensenyament. 

A banda de la modalitat presencial, l’oferta formativa d’FP a Catalunya inclou també els ensenyaments impartits 
per l’IOC en la modalitat a distància. Per primer cop des de la seva implementació el curs 2007-2008, el curs 
2013-2014 davalla l’alumnat matriculat el segon semestre respecte del mateix període del curs anterior, tant en 
els CFGM com en els CFGS. Així, s’hi matriculen 46 alumnes menys (l’1,7%) i 127 alumnes menys (l’1,8% menys), 
respectivament. El comportament de les noies és diferent de la dinàmica general: en els CFGM s’incrementen 
respecte del curs anterior (es matriculen 209 noies més), mentre que en els CFGS es matriculen 231 noies 
menys (sent aquesta davallada més intensa que en total d’alumnes).  Cal tenir en compte que el total de matricu-
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lats el segon semestre del curs 2013-2014 en els CFGM és de 2.730 alumnes (1.551 noies) i en els CFGS és de 
6.765 alumnes (dels quals, 4.560 són noies). Així doncs, el pes de les noies sobre el total de matriculats a l’IOC 
és superior a la meitat, el 56,8% en els CFGM i el 67,4% en els CFGS. Cal tenir en compte, però, que atesa l’oferta 
formativa de l’IOC es reprodueix el biaix per sexe identificat en els ensenyaments presencials, sent el pes de les 
noies clarament majoritari en determinats estudis com secretariat (on representen el 83,9% de l’alumnat), admi-
nistració i finances (on són el 78,3% de l’alumnat), educació infantil (on representen el 97,3% del total) i integra-
ció social (on concentren el 90,9%). En canvi, en altres titulacions tenen un pes menor, com ara administració de 
sistemes informàtics (13,8%) i desenvolupament d'aplicacions informàtiques (17,1%). 

A banda de la modalitat a distància, els darrers anys s’han implementat una sèrie de mesures flexibilitzadores en 
l’FP per tal de facilitar la formació al llarg de la vida i millorar així la qualificació professional de les persones, així 
com possibilitar l’adaptació a les situacions personals i professionals tot millorant l’oferta i la qualitat educativa. 
D’entre aquestes mesures flexibilitzadores el Departament d’Ensenyament ha facilitat informació de tres: el ser-
vei d’assessorament en l’FP, el servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant 
l’experiència laboral o en activitats socials i la matrícula semipresencial. 

El servei en assessorament de l’FP té per objectiu definir i orientar un itinerari formatiu i professional de la perso-
na interessada; es desenvolupa en dues o tres sessions presencials al centre i comporta la valoració de 
l’expedient formatiu i laboral de la persona, que és atesa per experts de la família professional escollida. El resul-
tat del procés és un informe d’assessorament que conté el seu itinerari amb un seguit de recomanacions per dur-
lo a terme. El curs 2013-2014 s’ha prestat aquest servei en 198 centres i s’han atès 3.711 alumnes. La previsió 
per al curs 2014-2015 és prestar-lo en 200 centres i atendre uns 3.080 alumnes. 

Amb aquest informe d’assessorament, les persones que vulguin tenir un reconeixement acadèmic dels aprenen-
tatges adquirits amb l’experiència laboral o en activitats socials relacionats amb un determinat cicle formatiu, po-
den acudir a un servei específic del centre d’FP integrat per dos professors que, després d’un procediment 
d’avaluació documental i, si escau, entrevista personal de contrastació, pot acordar expedir un certificat parcial 
amb valor acadèmic. El curs 2013-2014 s’ha prestat aquest servei en 196 centres i s’han atès 3.011 alumnes. 
La previsió per al curs 2014-2015 és prestar-lo en 200 centres i atendre uns 3.850 alumnes. 

Per últim, també cal tenir en compte la matrícula semipresencial, que té com a finalitat facilitar l’accés als ense-
nyaments d’FP a persones que no poden assistir presencialment a totes les hores lectives (ja sigui per motius pro-
fessionals com personals), si bé aquesta incompatibilitat s’ha d’acreditar documentalment. El curs 2013-2014 
s’han matriculat semipresencialment el 0,3% de les persones matriculades a l’FP (que en termes absoluts són 
191 persones), segons les dades facilitades pel Departament d’Ensenyament. 

Així mateix, cal fer una menció específica a l’FP en alternança i dual, implementada per primer cop el curs 2011-
2012106

TAULA  V-29.  Dades sobre FP en alternança simple i dual. Catalunya, setembre 2013 i 2014 

 i que el curs 2014-2015 compta amb les dades que recull la taula següent. Destaca l’increment registrat 
el setembre de l’any 2014 (per tant, relatiu al curs 2014-2015), tant pel que fa a l’alumnat, com als centres edu-
catius i les empreses participants. 

  Alumnes Centres Empreses Entitats Títols impartits 

2013 2.116 52 220 - 49 

2014 3.718 122 589 56 67 
Unitats: nombres absoluts. 
Font: Departament d’Ensenyament. 

D’altra banda, el gràfic següent reflecteix la distribució de l’alumnat per famílies professionals dels títols impartits 
en aquesta modalitat. Les famílies que concentren un nombre més elevat d’alumnes són comerç i màrqueting 
(12,1%), instal·lació i manteniment (11,7%) i fabricació mecànica (10,8%).  

                                                           
106 Resolució ENS/1204/2012, de 25 de maig, d’organització de la formació en alternança en els ensenyaments de formació professional 
inicial. DOGC núm. 6155, de 22.06.2012. 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6155/1249218.pdf�
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6155/1249218.pdf�
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GRÀFIC V-21.  Alumnat en FP dual per famílies professionals. Catalunya, curs 2014-2015 

 
Unitats: nombres absoluts. 
Font: Departament d’Ensenyament. 

D’altra banda i també compartint la finalitat de promoure una col·laboració més estreta entre les empreses i els 
centres d’FP, s’ha implementat el Programa Innova FP,107

Per últim, cal fer referència als indicadors de rendiment dels diferents estudis d’FP. Pel que fa als PQPI, segons el 
Departament d’Ensenyament el curs 2013-2014 es van reincorporar al sistema educatiu 2.216 alumnes, que re-
presenten el 47% dels que superen el PQPI i el 39% dels que hi han participat. Aquesta dada representa el 13% 
més d’alumnes que es van reincorporar el curs anterior (1.961). En termes absoluts, el nombre d’alumnes que ha 
superat els PQPI el curs 2013-2014 és de 4.674. Les dades facilitades relatives al nombre d’alumnes dels cursos 
anteriors que han cursat els mòduls C indiquen que el 30% dels que superen els PQPI obtenen el graduat en ESO, 
dada que representa una millora respecte del curs anterior, quan aquest percentatge va ser del 20%. 

 centrat en projectes d’innovació de transferència de 
coneixement. Els seus objectius són actualitzar els coneixements del professorat d’FP, millorar la formació dels 
alumnes, millorar les relacions entre el centre i l’empresa així com incrementar la competitivitat de les empreses. 
El Programa té una trajectòria de tres cursos acadèmics, durant els quals s’han dut a terme un total de 144 pro-
jectes, en 36 centres. 

Pel que fa als CFGM i els CFGS cal tenir en compte, com ja s’ha constatat en edicions anteriors d’aquesta Memò-
ria, que l’estructura modular dels cicles dificulta el càlcul de la taxa de graduació en un curs determinat, per la 
qual cosa és més freqüent analitzar l’evolució del total de persones titulades. Tal com s’observa en els gràfics se-
güents, el curs 2012-2013 (darrer sobre el qual es disposa de dades), es manté la tendència creixent d’aquest 
indicador, fruit en part de l’augment del nombre de matriculacions en aquests estudis així com del conjunt 
d’actuacions realitzades els darrers anys per posar en valor l’FP i del creixent interès dels joves cap a aquests es-
tudis.  

Ara bé, cal tenir en compte que disposar de les dades relatives a l’oferta inicial d’aquests estudis, la demanda 
dels estudiants i les places definitivament cobertes, així com d’informació relativa a l’abandonament prematur 
dels estudis contribuiria a donar una visió més completa que la proporcionada en aquest apartat. 

 

                                                           
107 Resolució ENS/1080/2014, de 5 de maig, per la qual es crea el Programa d'innovació i transferència de coneixement InnovaFP, s'obre 
convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2014-2015, i es dóna publicitat dels 
que actualment en formen part. DOGC núm. 6626, de 20.05.2014. 
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GRÀFIC V-22.  Alumnat que obté el títol de cicles formatius. Catalunya, cursos 2007-2008 a 2012-2013 

Cicles formatius de grau mitjà 

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

Cicles formatius de grau superior 

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

D’altra banda, cal també tenir en compte les persones que es titulen en FP inicial presentant-se a les proves lliu-
res que convoca anualment el Departament d’Ensenyament. La informació facilitada pel Departament reflecteix 
que el nombre de persones inscrites a aquestes proves ha estat bastant estable les tres darreres convocatòries, 
si bé es redueix lleugerament: l’any 2012 s’hi van inscriure 2.400 persones, 2.195 el 2013 i 2.182 el 2014. 

Per últim, tal com reflecteix el gràfic següent i en sintonia amb les dades anteriors, el curs 2012-2013 continua la 
tendència creixent en el nombre de titulats en educació secundària postobligatòria, en incrementar-se el 4,9% 
respecte del curs anterior. A diferència dels cursos anteriors, l’increment més intens el registren els titulats en 
batxillerat (el 5,4%), si bé també és elevat el registrat pels titulats en CFGM (4,7%) i en CFGS (4,1%). Malgrat 
aquest increment més intens dels titulats en batxillerat, el seu pes sobre el total continua sent lleugerament infe-
rior al dels titulats en FP (49,2% vs. 50,8%), d’igual manera que va ocórrer per primer cop el curs 2011-2012 
(quan el pes dels titulats en batxillerat fou del 48,9% en front del 51,1% dels titulats en cicles formatius). 

GRÀFIC V-23.  Alumnat que supera i obté el títol de batxillerat, de tècnic/a (CFGM) i de tècnic/a superior 
(CFGS). Catalunya, cursos 2007-2008 a 2012-2013 

 
Unitats: nombres absoluts. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Ensenyament. 
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3.2.2. ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL 

Per segon curs consecutiu, el nombre de persones que cursa ensenyaments de règim especial davalla, si bé de 
manera molt lleugera (el 0,7%), la qual suposa 939 persones menys. De tota manera, tal com reflecteix el segon 
dels gràfics següents, hi ha diferències en funció de l’ensenyament. L’increment més intens el registra conserva-
ció i restauració de béns mobles, si bé en termes absoluts únicament suposa 19 alumnes més, seguit d’art dra-
màtic, amb un increment del 6,6%, que suposa 22 alumnes més. El principal increment en termes absoluts el re-
gistren els ensenyaments de música, que compten amb 1.198 alumnes més el curs 2013-2014 (el 2,2% més que 
el curs anterior). L’altre increment significatiu el registren els ensenyaments esportius, amb 99 alumnes més (el 
3%). 

Els ensenyaments que registren menys alumnes que el curs anterior són els idiomes (1.230 alumnes menys, que 
suposa una disminució del 2,1%), la dansa (que perd 573 alumnes, el 5,7%) i les arts plàstiques i disseny (486 
alumnes menys, el 8,8% menys). 

Igual que en cursos anteriors, les dones són majoria en l’alumnat d’aquests ensenyaments (el 62%) i es concen-
tren especialment en els de dansa (on són el 93,9% de l’alumnat), conservació i restauració de béns (90,3%), es-
tudis superiors de disseny (71,8%) i idiomes (66,3%). 

GRÀFIC V-24.  Alumnat dels ensenyaments de règim especial. Catalunya, curs 2013-2014 

Distribució per ensenyament, segons sexe 

 
Unitats: nombres absoluts. 
Nota: les dades d’idiomes no inclouen l’alumnat lliure matriculat a les 
EOI. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Ensenyament. 

Variació respecte del curs anterior 

 
Unitats: nombres absoluts. 
Nota: les dades d’idiomes no inclouen l’alumnat lliure matriculat a les 
EOI. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Ensenyament. 

3.2.3. EDUCACIÓ UNIVERSITÀRIA 

El curs 2014-2015 l’oferta de places universitàries públiques registra un increment del 3,7%, en passar de 
57.501 a 59.655 places, de les quals, 38.144 corresponen a estudis de grau, 17.300 a màsters i 4.041 a màs-
ters interuniversitaris. L’increment general ve motivat principalment per l’augment de les places de màster, que 
han crescut l’11,3%, mentre que les places dels estudis de grau es mantenen estables (creixen el 0,4%) i les dels 
màsters interuniversitaris creixen el 3,8% (que en termes absoluts suposa 251 noves places). Cal tenir en compte 
que l'oferta de màsters inclou places sense nou accés, vol dir que són places ofertes, però pot ser que no tinguin 
matrícula. 

Igual que el curs anterior, la distribució de les places per branques de coneixement segueix el següent patró: gai-
rebé el 40% es concentra en la branca de ciències socials i jurídiques (el 38,7% de les places dels graus i el 
39,4% dels màsters), mentre que una mica més del 20% de les places es concentra en els estudis tècnics (el 
22,8% de les places dels graus i el 23,5% dels màsters). La resta es distribueix entre les ciències de la salut (el 
17,7% de les places dels graus i el 13,2% dels màsters), arts i humanitats (el 13,7% de les places dels graus i el 
12,4% dels màsters) i ciències (el 7,1% de les places dels graus i l’11,4% dels màsters). 

D’altra banda, i després de dos cursos en què es va registrar una davallada del nombre d’estudiants matriculats 
en les universitats de Catalunya, el curs 2013-2014 s’incrementen el 9,1% respecte del curs anterior, si bé els 
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189.473 estudiants matriculats no assoleixen el total de matriculats el curs 2008-2009 (222.240) ni els matricu-
lats el curs 2010-2011 (227.685), any en què es va assolir el nombre màxim del període analitzat.  

Tal com reflecteix el gràfic següent, l’increment general es reprodueix en totes les universitats,108

Una altra dada significativa és la distribució interna entre aquests estudiants, distingint entre els que cursen ci-
cles i graus; els primers són un col·lectiu a extingir, en la mesura en què deixin d’impartir-se les llicenciatures i di-
plomatures. El pes dels estudiants que cursen cicles el darrer curs amb informació disponible (2013-2014) és del 
12,3%, mentre que només dos cursos abans (el 2011-2013) representaven més d’un terç del total d’estudiants 
(36,7%). 

 sent especial-
ment intens a la UB (el 10,3%, que suposa 4.167 estudiants més), la UAB (el 12,5%, amb 3.445 estudiants més), 
la UPC (el 12,3%, amb 2.427 estudiants més) i la UOC, que registra un increment del 9,4% dels estudiants (2.361 
en termes absoluts), i trenca la dinàmica decreixent registrada els darrers tres cursos, si bé se situa a una distàn-
cia significativa del nombre d’estudiants registrats en el curs 2011-2012 i anteriors. Tal com es va comentar en la 
darrera edició d’aquesta Memòria, la davallada registrada els darrers anys en els estudiants matriculats en les 
universitats de Catalunya ve explicada tant per factors demogràfics com socioeconòmics, derivats aquests últims 
de l’impacte de la crisi econòmica i dels ajustos pressupostaris realitzats en les polítiques educatives.  

GRÀFIC V-25.  Estudiants matriculats en les universitats de Catalunya (cicles i graus). Cursos 2008-2009 a 
2013-20141 

 
Unitats: nombres absoluts. 
(1) El gràfic indica la dada corresponent al curs 2013-2014. 
(2) Les dades corresponents a la Universitat Ramon Llull per al curs 2012-2013 són provisionals. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Economia i Coneixement. 

El curs 2014-2015 dos terços dels estudiants (el 66,7%) han accedit a la universitat prèvia superació de les pro-
ves d’accés a la universitat (PAU). El terç restant hi accedeix mitjançant les altres vies: titulacions tècniques supe-
riors (el 14,7%), canvis de carrera (el 13,7%), altres titulacions universitàries (el 2,5%) i la prova d’accés per a 
més grans de 25 anys (el 2,2%). Respecte del curs anterior, la davallada general de l’1,8% dels inscrits a la uni-
versitat (que en termes absoluts és de 876 persones, atès que es passa de 48.019 estudiants a 47.143), és més 
elevada en les vies no majoritàries: els estudiants que canvien de carrera (434 persones ) i els que procedeixen 
de titulacions tècniques superiors (403 persones), mentre que els que hi accedeixen prèvia superació de les PAU 
s’incrementen (205 persones més), tal i com es constata en el gràfic següent. 

                                                           
108 L’única excepció és la URL, si bé cal tenir en compte que el nombre d’estudiants matriculats el curs 2012-2013 és provisional. 
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GRÀFIC V-26.  Estudiants amb plaça assignada a la universitat per vies d’accés. Catalunya, cursos 2012-2013 
a 2014-2015 

 
Unitats: nombres absoluts. 
Nota: “Altres” inclou els estudiants que accedeixen a la universitat a través de les proves d’accés per a persones més grans de 40 anys i de 
45 anys. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Economia i Coneixement. 

Pel que fa a les PAU, la taula següent reflecteix com, de nou, en la convocatòria 2014 decreix el nombre de per-
sones matriculades, amb més intensitat que en la convocatòria anterior (14,2% vs. 0,6%). Aquesta davallada és 
més intensa en els homes que en les dones (14,6% vs. 13,9%), fet que comporta que el pes d’aquestes sobre el 
total de matriculacions s’incrementi lleugerament, en passar de ser el 57% al 57,2%. Ara bé, cal tenir en compte 
que, malgrat que el nombre de persones matriculades a les PAU decreix en termes absoluts les dues darreres 
convocatòries, es constata com al llarg dels anys s’incrementa el pes de les persones que s’hi presenten i les 
aproven. 

TAULA  V-30.  Proves d’accés a la universitat. Catalunya, convocatòries 2008-2014 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Persones matriculades 

Total 26.903 28.386 31.294 35.850 36.089 35.880 30.770 

Homes 11.424 12.001 13.413 15.109 15.502 15.412 13.155 

Dones 15.488 16.385 17.881 20.741 20.587 20.468 17.615 

Persones presentades1 

Total 98,4 98,4 97,7 96,4 96,9 97,1 98,5 

Homes 98,4 98,7 97,8 96,6 96,8 97,1 98,4 

Dones 98,4 98,2 97,7 96,2 96,9 97,0 98,5 

Persones aprovades 1 

Total 87,2 89,8 89,1 85,1 87,2 86,8 90,5 

Homes 87,0 90,3 89,5 85,8 87,7 87,2 91,2 

Dones 87,3 89,5 88,8 84,5 86,7 86,5 90,1 
Unitats: nombres absoluts i percentatges. 
(1) Percentatges calculats sobre el total de persones matriculades. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Economia i Coneixement. 

A banda de la informació quantitativa dels fluxos d’entrada a la universitat, cal tenir en compte altres dades més 
qualitatives, que proporcionen informació sobre l’assoliment d’aquests estudis. Pel que fa a la taxa de rendi-
ment,109

                                                           
109 La taxa de rendiment és la ràtio entre el nombre de crèdits superats dividits pel nombre de crèdits matriculats, de forma que el rendiment 
és més elevat a mesura que s’aproxima a 1. 

 els gràfics següents permeten constatar l’increment progressiu d’aquest indicador els darrers cursos, ai-
xí com que aquesta taxa és superior en els graus que en els cicles. Enguany decreix entre els estudiants dels ci-
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cles en tres universitats, la UB, la UPF i la URV, si bé cal tenir en compte l’escàs pes dels estudiants de cicles (di-
plomatures i llicenciatures) sobre el total d’estudiants (com ja s’ha dit, del 12,3% sobre el total), atès que es trac-
ta de titulacions a extingir els propers cursos. Entre els estudiants dels graus, l’evolució de la taxa de rendiment 
es manté en termes agregats, així com a la UB, la UPF i la UdG, s’incrementa lleugerament a la UAB i a la UPC 
(una dècima) i a la UdL (dues dècimes), mentre que únicament davalla a la URV (una dècima). 

GRÀFIC V-27.  Evolució de la taxa de rendiment universitari segons universitat pública i total. Catalunya, cursos 
2010-2011 a 2013-2014 

Cicles  

 
Unitats: percentatges. 
Nota: el gràfic indica la dada corresponent al curs 2013-2014. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Economia i Conei-
xement. 

Graus  

 
Unitats: percentatges. 
Nota: el gràfic indica la dada corresponent al curs 2013-2014. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Economia i Conei-
xement. 

Pel que fa als indicadors de progressió, la darrera dada disponible és la relativa al curs 2011-2012 i afecta els es-
tudiants que es van matricular a la universitat set cursos abans. De manera lenta, però progressiva, creix el per-
centatge dels estudiants que es titulen, si bé també creix el percentatge dels que abandonen (aquest darrer curs 
1,43 punts percentuals), que afecta principalment el percentatge dels estudiants que continuen estudiant set 
cursos després de matricular-se per primer cop a la universitat de referència, tal com reflecteix el gràfic següent. 

GRÀFIC V-28.  Indicadors de progressió. Catalunya, cursos 2009-2010 a 2011-2012 

 
Unitats: percentatges. 
(1) Es refereix als estudiants que es van matricular els cursos 2003-2004, 2004-2005 i 2005-2006 i que els cursos 2009-2010, 2010-2011 
i 2011-2012 (respectivament) s’han titulat. 
(2) Es refereix als estudiants que es van matricular els cursos 2003-2004, 2004-2005 i 2005-2006 i que els cursos 2009-2010, 2010-2011 
i 2011-2012 (respectivament) porten dos anys sense matricular-se en el mateix centre d’estudi. 
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(3) Es refereix als estudiants que es van matricular els cursos 2003-2004, 2004-2005 i 2005-2006 i que els cursos 2009-2010, 2010-2011 
i 2011-2012 (respectivament) encara continuen estudiant. 
(4) Es refereix als estudiants que es van matricular el curs 2003-2004, 2004-2005 i 2005-2006 en un cicle i que el curs 2009-2010, 2010-
2011 i 2011-2012 (respectivament) s’han traslladat a un grau a la mateixa universitat. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Economia i Coneixement. 

Els indicadors de mobilitat estudiantil permeten aproximar-nos al grau d’internacionalització dels estudis. El curs 
2013-2014 es registra una davallada del 6,2% dels estudiants visitants mentre que el nombre d’estudiants cata-
lans que fan estades fora de Catalunya es manté pràcticament estable (creix el 0,7%), tal com reflecteixen els 
gràfics següents. Ara bé, en el detall de cada mobilitat hi ha diferències significatives. La davallada dels estudi-
ants visitants ve motivada en gran part per la disminució dels estudiants procedents de la resta de l’Estat (197 
menys) així com de la resta del món (247 estudiants).110

En canvi, els estudiants catalans que fan estades a la resta del món s’incrementa de manera significativa (el 
49,3%, que en termes absoluts representa 460 persones), mentre que els que fan l’estada a la UE decreixen el 
7,5%, que en termes absoluts correspon a 387 persones menys. Aquest decreixement pot venir explicat per les 
modificacions que van patir durant el curs 2013-2014 les aportacions complementàries a la beca Erasmus que 
proporciona el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, tal i com es va constatar en l’edició anterior d’aquesta Me-
mòria.

 Cal tenir en compte que més de la meitat dels estudiants 
visitants provenen de la UE (el 55%) i que els provinents de la resta del món són els segons en importància relati-
va sobre el total d’estudiants visitants (el 37,5%); el pes dels provinents de la resta de l’Estat és el 5,4% i els de la 
resta d’Europa, el 2,1% restant. 

111

GRÀFIC V-29.  Mobilitat estudiantil en el marc de programes de mobilitat. Catalunya, cursos 2011-2012 a 
2013-2014 

 D’altra banda, cal tenir en compte que aquests dos destins són els majoritaris per als estudiants cata-
lans que fan estades en universitats fora de Catalunya: el 70,8% les fa a la UE i el 20,5% a universitats de la resta 
del món.  

Nombre d’estudiants  

 
Unitats: nombres absoluts. 
Nota: Per al curs  2011-2012 no es disposa de les dades de la URL. 
El gràfic indica la dada corresponent al curs 2013-2014. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Economia i Conei-
xement. 

Variació relativa 

 
Unitats: percentatges. 
Nota: Per al curs  2011-2012 no es disposa de les dades de la URL. 
El gràfic indica la dada corresponent al curs 2013-2014. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Economia i Conei-
xement. 

En funció del sexe dels estudiants s’aprecia alguna diferència. La mobilitat és superior en les dones que en els 
homes, amb més intensitat entre els estudiants visitants, atès que les dones són el 60,7% del total, mentre que 
entre els estudiants catalans que fan una estada fora de Catalunya, el seu pes sobre el total és del 55% (però 
també superior al dels homes).  

                                                           
110 L’expressió “resta del món” inclou tots els estats del món a excepció d’Espanya, la UE i els estats europeus no integrats a la UE. 
111 Iniciat el curs 2013-2014, el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport va modificar els requisits per concedir l’aportació complementària de 
l’Estat per a estudiants beneficiaris de la beca Erasmus en el sentit d’exigir que també havien de ser beneficiaris d’una beca de caràcter gene-
ral concedida pel Ministeri el curs 2012-2013 (Ordre ECD/1997/2013, de 24 d’octubre. BOE núm. 259, de 29.10.2013). Davant la mobilitza-
ció dels estudiants afectats i de les crítiques de la mateixa Comissió Europea, el Ministeri va rectificar i va preveure que els estudiants no be-
neficiaris d’una beca de caràcter general tinguessin accés també al complement de la beca Erasmus atorgat pel Ministeri, fins a un màxim de 
100€ per alumne i mes (Ordre ECD/2327/2013, de 12 de desembre. BOE núm. 299, de 14.12.2013). 
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3.3. APRENENTATGE PERMANENT 

La formació al llarg de la vida és cada cop més necessària, tant per adquirir noves habilitats com per mantenir les 
adquirides, en una societat canviant i exigent com l’actual. El concepte d’aprenentatge permanent inclou una plu-
ralitat d’accions formatives o d’altres tipus, integrades o no en el sistema educatiu formal, la formació de perso-
nes adultes, etc., i també el concepte de formalització professionalitzadora, tal com s’ha definit anteriorment.  

La participació de la població adulta en activitats d’aprenentatge permanent és un dels aspectes en els quals se 
centra el Marc estratègic Educació i Formació 2020 i, tal com s’ha comentat en l’apartat relatiu al context, l’any 
2014 es registra la participació més baixa de la sèrie analitzada (8,3%), dada que representa també la tercera re-
ducció consecutiva, allunyant-se de l’objectiu previst per al 2020, segons el qual el 15% de la població adulta (de 
25 a 64 anys) hauria de participar en l'aprenentatge permanent. 

Malgrat aquestes dades, en edicions anteriors d’aquesta Memòria també s’ha fet ressò de diferents actuacions 
encaminades a millorar la qualificació de les persones al llarg de la vida, a banda de les ja comentades. Una de 
les actuacions descrites són els cursos en línia oberts i massius (MOOC en les sigles en anglès), que s’han desen-
volupat de manera significativa els darrers anys. La Generalitat va obrir l’any 2013 una línia de subvencions es-
pecífiques per a la millora o la creació d’aquests cursos,112

TAULA  V-31.  Subvencions per realitzar MOOC. Catalunya, cursos 2013-2014 i 2014-2015 

 les dades de la qual es resumeixen a la taula següent. 
Atès que el curs 2014-2015 s’han finançat una mica més del doble de projectes i malgrat que l’import atorgat 
s’incrementa, l’import mitjà per projecte davalla a una mica menys de la meitat. 

  Curs 2013-2014 Curs 2014-2015 Variació 

Projectes finançats 14 32 128,6 

Import atorgat 199.989 253.962 27,0 

Import mitjà 14.285 7.936 -44,4 
Unitats: nombres absoluts (projectes i import, en euros), variació en percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Economia i Coneixement. 

Formació de persones adultes 

Per tal de fer efectiva la formació al llarg de la vida, la formació de persones adultes juga un paper fonamental, 
atès que contribueix de manera decisiva a millorar l’adaptabilitat de les persones als canvis, a la seva requalifica-
ció i reorientació professional i, per tant, a la cohesió social.  

El curs 2013-2014 es redueix de nou el nombre de persones adultes que fan aquesta formació, trencant la dinà-
mica creixent registrada els cursos anteriors al 2012-2013. L’alumnat davalla el 2,9%, que en termes absoluts 
suposa 666 persones menys. El nombre de centres docents també es redueix, en passar de 202 a 195, tal com 
recull la taula següent. En canvi, el personal docent s’incrementa el 4,7%, en passar de 1.655 a 1.732 docents, 
sent aquesta increment més intens en els centres privats. 

TAULA  V-32.  Centres, alumnat i professorat de la formació de persones adultes. Catalunya, 2012-2013 i 
2013-2014 

    Curs 2012-2013 Curs 2013-2014 Variació  

    Total Públic Privat  Total Públic Privat  Total Públic Privat  

Centres 202 164 38 195 163 32 -3,5 -0,6 -15,8 

Personal docent 1.655 1.367 288 1.732 1.402 330 4,7 2,6 14,6 

Alumnat pre-
sencial 

Total 73.366 70.979 2.387 71.274 70.086 1.188 -2,9 -1,3 -50,2 

Noies 39.948 39.055 893 39.171 38.781 390 -1,9 -0,7 -56,3 

                                                           
112 Resolució ECO/1247/2014, de 29 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'obre la convocatòria d'ajuts per al finançament 
de projectes per a la creació o la millora dels cursos en línia oberts i massius oferts per les universitats catalanes i els centres de recerca de 
Catalunya per al curs 2014-2015 (MOOC). DOGC núm. 6639, de 06.06.2014. 
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    Curs 2012-2013 Curs 2013-2014 Variació  

    Total Públic Privat  Total Públic Privat  Total Públic Privat  

Alumnat atès en punts de 
suport de GES a distància 4.516 4.516 - 3.850 3.836 14 -14,7 -15,1 - 

Unitats: nombre absolut de centres, personal docent i alumnat; variació en percentatges. 
Nota: GES: Graduat en educació secundària obligatòria. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Ensenyament. 

Igual que els cursos anteriors, les dones representen més de la meitat de l’alumnat (el 55%), sent més elevat 
aquest percentatge en els cursos de llengua anglesa i d’informàtica (65,1% i 67,3%, respectivament). El curs on 
tenen un pes menor (el 39,8%) és el d’adaptació de l’ESO per a persones adultes. 

D’altra banda, la davallada general de l’alumnat (2.092 persones menys) es concentra principalment en els cur-
sos d’informàtica (que cursen 1.385 persones menys) i les proves d’accés als ensenyaments postobligatoris: als 
CFGM (amb 1.468 persones menys), als CFGS (amb 1.582 persones menys) i a la universitat (que cursen 353 
persones menys que el curs anterior). Tot i això, altres cursos tenen més participants que el curs 2012-2013, si 
bé no suficients per compensar les davallades descrites. Destaca l’increment de 2.470 alumnes en els cursos 
d’anglès i la inclusió d’un nou curs en l’oferta formativa, per tal d’accedir als CFGM. 

TAULA  V-33.  Alumnat de la formació de persones adultes. Catalunya, cursos 2012-2013 i 2013-2014 

  2012-2013 2013-2014 Variació 

Total 73.366 71.274 -2,9 

Llengua catalana 8.875 8.461 -4,7 

Llengua castellana 6.346 6.454 1,7 

Anglès 9.460 11.930 26,1 

Francès  603 706 17,1 

Formació instrumental 9.609 9.135 -4,9 

Adaptació de l'ESO per a persones adultes 10.391 10.787 3,8 

Curs accés CFGM  - 507 - 

Proves accés CFGM 3.633 2.165 -40,4 

Proves accés CFGS 10.471 8.889 -15,1 

Proves accés universitat majors 25 anys 2.602 2.249 -13,6 

Informàtica a nivell d’usuari 11.376 9.991 -12,2 
Unitats: alumnat en nombres absoluts i variació en percentatges. 
Nota: atès que el curs 2013-2014 s’ha modificat lleugerament l’oferta d’ensenyaments, s’han fet les següents agrupacions en el curs 2012-
2013 per tal de facilitar-ne la comparació amb les dades del curs 2013-2014: Anglès inclou Anglès instrumental i Anglès - Competències de la 
societat de la informació; Francès inclou Francès instrumental i Francès - Competències de la societat de la informació; Informàtica a nivell 
d’usuari inclou Informàtica inicial i Informàtica - Competències de la societat de la informació. D’altra banda, l’ensenyament Adaptació de 
l’ESO per a persones adultes correspon a la Formació bàsica en GES del curs 2012-2013. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Ensenyament. 

3.4. POLÍTICA DE FOMENT DE L’ESTUDI, BEQUES I AJUTS 

El sistema de beques i ajuts a l’estudi configurat l’any 2007 va patir l’any 2013 una modificació substancial113 a 
la qual es va fer referència en l’edició anterior d’aquesta Memòria, i que a grans trets va suposar una reducció de 
la tipologia de beques i ajuts a l’educació postobligatòria vigent fins al moment,114

                                                           
113 

 un enduriment dels requisits 

Reial decret 609/2013, de 2 d’agost, pel qual s’estableixen els llindars de renda i patrimoni familiar i les quanties de les beques i ajudes a 
l’estudi per al curs 2013/2014, i es modifica parcialment el Reial decret 1721/2007, de 24 de desembre, pel qual s’estableix el règim de les 
beques i ajudes a l’estudi personalitzades. BOE núm. 185, de 03.08.2013. 
114 Es preveuen tres tipus de beques de quantia fixa (una lligada a la renda, una altra a la residència i una bàsica), així com una de quantia 
variable. Totes elles amb imports inferiors a les preexistents: 1.500 euros les dues primeres, 200 euros la bàsica i la variable de 60 euros com 
a mínim, però sotmesa a les disponibilitats pressupostàries i al crèdit romanent un cop assignades les quantitats a la resta de beques.  
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acadèmics per poder accedir a les beques i una reducció del nombre de llindars de renda que determinen l’accés 
als diferents ajuts (es va passar de cinc a tres, tot mantenint els topalls màxim i mínim generals). 

D’altra banda, a l’educació obligatòria també s’han donat canvis en les beques i ajuts concedits, motivats per la 
davallada de l’import transferit pel Ministeri d’Educació Cultura i Esports en el marc del Programa per al finança-
ment dels llibres de text, material didàctic i informàtic. Tenint en compte aquestes consideracions, a continuació 
s’exposen i s’analitzen les dades relatives a la política de beques i ajuts a l’estudi rebudes, i només es compara 
l’evolució respecte del curs anterior quan sigui possible. 

Cal tenir en compte, en primer lloc, els ajuts per a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu que 
cursi educació obligatòria o estudis postobligatoris no universitaris i que són convocats pel Ministeri i atorgats per 
la Generalitat, aplicant les bases estatals.115

En l’àmbit específic de l’educació obligatòria, a banda dels ajuts citats, cal tenir en compte els ajuts per a 
l’adquisició de llibres i material didàctic i els destinats a l’aprenentatge d’idiomes. En aquest darrer cas s’inclouen 
dos programes diferents, un del Ministeri

 Segons la informació facilitada pel Departament d’Ensenyament, el 
curs 2012-2013 es van concedir 13.522 beques per un import total de 13,2 milions d’euros i el curs 2013-2014 
aquests imports es van incrementar a 15.045 beques (l’11,3% més) i a 15,04 milions d’euros (el 14% més). 

116 i l’altre de la Generalitat.117

Ara bé, el gruix de la política de suport a l’estudi en l’àmbit de l’educació obligatòria la concentren els ajuts a 
l’adquisició de llibres i material didàctic. A partir del curs 2006-2007 es va establir una fórmula de cofinançament 
entre el Ministeri i les comunitats autònomes, que es concretava anualment en un conveni de col·laboració. El 
darrer subscrit a Catalunya és el corresponent al curs 2011-2012,

 En el primer cas el curs 2012-2013 es 
van concedir 96 beques a estudiants catalans, per un import de 34.300 euros, incrementant la dotació del curs 
anterior, quan se’n van atorgar 35 beques per un import total de 12.500 euros. El curs 2012-2013 en el marc del 
Programa convocat per la Generalitat es van atorgar 297 beques, l’import total de les quals ascendeix als 
356.400 euros. Aquests imports representen una davallada respecte del curs anterior, quan es van atorgar 399 
beques per un import total de 469.700 euros. 

118

A partir del curs 2012-2013 el sistema canvia: a escala estatal s’aprova una distribució territorial de l’import que 
cal destinar per a aquest concepte i després la comunitat autònoma distribueix els ajuts. La Conferència Sectorial 
d’Educació va acordar distribuir 32 milions d’euros entre les disset comunitats autònomes, prèvia reserva del 
4,04% d’aquest import per aplicar el Programa en els centres de l’àmbit de gestió del Ministeri.

 basant-se en el qual el Departament 
d’Ensenyament va convocar els ajuts per a l’adquisició de llibres de text i material didàctic complementari i infor-
màtic per a l’alumnat escolaritzat en centres educatius sostinguts amb fons públics. Es van atorgar 278.148 be-
ques per un import de 11.663.049 euros. 

119

Atesa aquesta davallada, que segons el Departament d’Ensenyament comportaria concedir ajuts que no arribari-
en a cobrir ni el 10% del cost dels llibres de text, es va optar per una altra formula per finançar el Programa que 
permetés optimitzar els recursos i concentrar-los en els centres amb situacions més desafavorides: la reutilització 
dels llibres de text, ja experimentada en cursos anteriors. En conseqüència, el curs 2012-2013 es va fer una as-
signació econòmica als centres del Departament d’Ensenyament que impartien ensenyaments obligatoris i que 

 Les variables 
tingudes en compte per distribuir l’import restant (30.705.665 euros) van ser dos: la taxa del risc de pobresa de 
cada comunitat l’any 2010 i l’alumnat matriculat en els ensenyaments obligatoris a cada comunitat. Aplicant 
aquests criteris es van transferir a la Generalitat, 3.653.406 euros, el 68,7% menys que el curs anterior.  

                                                           
115 Per al curs 2012-2013 la convocatòria es va fixar en la Resolució de 2 d’agost de 2012, de la Secretaria d’Estat d’Educació, Formació Pro-
fessional i Universitats, per la qual es convoquen ajuts per a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu per al curs acadèmic 
2012-2013. BOE  núm. 190, de 09.08.2012. Per al curs següent, en la Resolució de 13 d’agost de 2013, de la Secretari d’Estat d’Educació, 
Formació Professional i Universitats, per la qual es convoquen ajuts per a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu per al curs 
acadèmic 2013-2014. BOE  núm. 198, de 19.08.2013. 
116 Resolució de 21 de febrer de 2013, de la Secretaria d’Estat d’Educació, Formació Professional i Universitats, per la qual es convoquen 
ajuts per participar en un Programa d’Immersió Lingüística per a l’estiu de 2013. BOE núm. 66, de 18.03.2013. 
117 Resolució ENS/797/2013, de 3 d’abril, per la qual s’obre la convocatòria pública per a l’atorgament de subvencions a centres educatius 
de Catalunya sostinguts amb fons públics que imparteixin ensenyaments d’educació secundària obligatòria per a l’aprenentatge actiu 
d’idiomes per a l’any 2013. DOGC núm. 6356, de 16.04.2013. 
118 Resolució de 22 de desembre de 2011, de la Direcció General d’Avaluació i Cooperació Territorial, per la qual es publica el Conveni amb la 
Comunitat Autònoma de Catalunya per al finançament dels llibres de text i material didàctic i informàtic en els nivells obligatoris de 
l’ensenyament per al curs 2011-2012. BOE núm. 314, de 30.12.2011. Aquest conveni va ser publicat al DOGC núm. 6074, de 24.02.2012. 
119 Resolució de 16 de gener de 2013, de la Direcció General d’Avaluació i Cooperació Territorial, per la qual es publica l’Acord del Consell de 
Ministres de 14 de desembre de 2012, pel qual es formalitzen els criteris de distribució aprovats per la Conferència Sectorial d’Educació, així 
com la distribució resultant, dels crèdits per a l’any 2012 per al desenvolupament del Programa per al finançament dels llibres de text i mate-
rial didàctic i informàtic en els nivells obligatoris de l’ensenyament. BOE núm. 27, de 31.01.2013. 
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estiguessin en situacions conflictives derivades de les característiques socioeconòmiques de l’alumnat i de 
l’entorn, per tal que aquests centres poguessin adquirir llibres de text i material didàctic i informàtic per deixar en 
préstec a l’alumnat que no pogués adquirir-los a causa de la situació econòmica de la seva família.120

El curs 2013-2014 la formula emprada ha estat la mateixa. L’import distribuït per la Conferència Sectorial 
d’Educació ha davallat fins als 20 milions d’euros (el 37,5% menys que el curs anterior), del qual el Ministeri es 
reserva el 7,2% (de tal manera que, malgrat la davallada del total, s’incrementa la quantia que es reserva l’Estat 
per l’àmbit de gestió del Ministeri).

  

121

D’altra banda, i tenint en compte que no es tracta d’una beca o un ajut a l’estudi pròpiament dit, cal fer una men-
ció expressa als ajuts de menjador que pot rebre l’alumnat dels ensenyaments obligatoris i de segon cicle 
d’educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics, tal com es va fer en l’edició anterior 
d’aquesta Memòria.  

 Les variables tingudes en compte per distribuir l’import restant són les ma-
teixes que el curs anterior. La quantia transferida a Catalunya ha estat de 2.304.107 euros, el 36,9% menys. 
Aquesta quantia representa el 19,7% de la que es va atorgar el curs 2011-2012.  

Arran dels treballs conjunts del Departament d’Ensenyament, representants dels consells comarcals, l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya, l’any 2014 s’han homogeneïtzat els 
criteris de concessió d’aquests ajuts per a tot el territori català. Per tant, el curs 2014-2015 ha estat el primer en 
què s’han atorgat aquests ajuts sota els mateixos paràmetres, si bé han estat convocats de manera individual per 
cada consell comarcal i pel Consorci d’Educació de Barcelona (pel que fa a l’alumnat assistent als centres educa-
tius sostinguts amb fons públics de la ciutat de Barcelona).122

L’indicador general és el nivell de renda de la família (establert en funció de l’IRSC), així com altres indicadors que 
reflecteixen la situació específica de l’alumne (com ara estar en una situació de necessitat social greu, ser família 
nombrosa –general o especial -, ser família monoparental, existència d’infants en situació d’acolliment a la unitat 
familiar i la condició de discapacitat de l’alumne, dels progenitors o tutors o dels germans).

  

123 Cal tenir en compte 
que aquests ajuts han adquirit rellevància social i pública, en especial a partir de la crisi econòmica i social dels 
darrers anys i l’increment de la taxa de risc de pobresa, que és més alta entre els menors de 16 anys en compa-
ració amb la resta de grups d’edat (27,3% l’any 2013 vs. 19,8% en la població de 16 a 64 anys i vs. 12,4% en la 
població de més de 64 anys).124 Cal tenir en compte també els efectes que pot tenir en l’accés a aquests ajuts 
l’extensió de la jornada intensiva, que s’ha implementat en nombrosos centres públics de secundària i alguns de 
primària. En aquest sentit, i donant continuïtat a les resolucions aprovades pel Parlament de Catalunya durant 
l’any 2013 (ressenyades en l’edició anterior d’aquesta Memòria), l’any 2014 s’ha aprovat una altra resolució en 
la qual el Parlament insta el Govern de la Generalitat a quantificar el nombre de centres acollits a aquest horari i 
el valor de l’estalvi en la gratuïtat dels menjadors dels alumnes que ha significat destinar aquest estalvi a aug-
mentar la partida de beques menjador i, per últim, a presentar un estudi sobre les conseqüències de l’horari 
acumulat de matí en l’equitat, des d’un punt de vista multidimensional, dels alumnes que el segueixen.125

La taula següent conté la informació facilitada pel Departament d’Ensenyament sobre la concessió d’aquests 
ajuts els cursos 2013-2014 i 2014-2015 (aquest últim amb la plena aplicació dels criteris homogenis). Destaca 
l’increment del total d’alumnes beneficiaris de l’ajut respecte del curs anterior, atès que es triplica,

 

126

                                                           
120 La selecció dels centres s’ha fet a partir de la informació disponible de l’alumnat amb necessitats socieconòmiques i de l’entorn del cen-
tre. El curs 2012-2013 s’ha atorgat un ajut a 902 centres i el curs 2013-2014, a 920. 

 si bé 
aquest increment substancial es dóna principalment entre l’alumnat beneficiari de l’ajut convocat pels consells 

121 Resolució de 20 de desembre de 2013, de la Direcció General d’Avaluació i Cooperació Territorial, per la qual es publica l’Acord del Con-
sell de Ministres de 29 de novembre de 2013, pel qual es formalitzen els criteris de distribució aprovats per la Conferència Sectorial 
d’Educació, així com la distribució resultant, dels crèdits per a l’any 2013 per al desenvolupament del Programa per al finançament dels llibres 
de text i material didàctic en els nivells obligatoris de l’ensenyament. BOE núm. 6, de 07.01.2014. 
122 A tall d’exemple, es poden consultar les bases del Consorci d’Educació (Resolució per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Consell de Di-
recció del Consorci d'Educació de Barcelona de 21 de maig de 2014, pel qual s'aproven les bases per a l'atorgament d'ajuts individuals de 
menjador adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics 
de la ciutat de Barcelona, i s'obre la convocatòria per al curs escolar 2014-2015. DOGC núm. 6633, de 29.05.2014), les del Consell Comarcal 
del Vallès Occidental, les del Consell Comarcal del Barcelonès i les del Consell Comarcal del Maresme, entre d’altres. 
123 Apartat 3.2 de les bases reguladores dels ajuts aprovades pel Consorci d’Educació de Barcelona. 
124 Per a un major detall de l’evolució d’aquesta taxa i altres relacionades amb la pobresa i l’exclusió social, vegeu l’apartat 5 d’aquest mateix 
capítol. 
125 Resolució 575/X del Parlament de Catalunya, sobre els centres d’educació secundària obligatòria recollits a l’horari acumulat i l’estalvi en 
la gratuïtat dels menjadors. BOPC núm. 286, de 24.03.2014. 
126 L’homogeneïtzació dels criteris de renda no ha estat exclosa de controvèrsia, atès que en alguns casos ha comportat excloure de l’ajut 
alumnes que abans hi accedien. D’altra banda, també es critica que la renda familiar que es té en compte és la de l’any anterior, i que pot ha-
ver variat en el curs quan es fa efectiu l’ajut. 
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comarcals, mentre que l’alumnat de Barcelona beneficiari dels ajuts també s’incrementa però amb una intensitat 
menor  (el 12%).  

L’alumnat de la ciutat de Barcelona representa el 8,4% del total de l’alumnat que ha rebut aquest ajuts, si bé 
aquest percentatge varia en funció del tipus d’ajut concedit: mentre es manté (és el 8,9%) en el cas dels ajuts or-
dinaris (que garanteixen el 50% del cost del menjador), és més elevat (el 12,4%) en els ajuts extraordinaris (que 
garanteixen el 100% d’aquest cost).127

TAULA  V-34.  Ajuts per al menjador concedits. Catalunya, cursos 2013-2014 i 2014-2015 

  

  Curs 2013-2014 Curs 2014-20151 

Ens gestor Alumnat beneficiari Alumnat beneficiari Ajuts garantits 
del 50% 

Ajuts garantits 
del 100% 

Ajuts  tram fle-
xible 

Total 72.592 228.740 170.763 33.085 24.892 

Consells comarcals 55.437 209.529 155.560 29.077 24.892 

Consorci d'Educació de 
Barcelona 17.155 19.211 15.203 4.008 - 

Unitats: nombres absoluts. 
Dades provisionals a març de 2015. 
Font: Departament d’Ensenyament. 

Pel que fa a l’educació postobligatòria no universitària, els principals ajuts que s’han de tenir en compte són els 
convocats pel Ministeri. Ara bé, els cursos d’anàlisi (2012-2013 i 2013-2014) es regeixen, com ja s’ha comentat, 
per dos sistemes diferents. En el primer es van convocar i atorgar les beques i ajuts “clàssics”,128 mentre que a 
partir del segon curs va ser plenament vigent el nou sistema aprovat el 2013.129

TAULA  V-35.  Beques i ajuts a l’estudi a l’educació postobligatòria no universitària. Catalunya, cursos 2012-
2013 i 2013-2014 

 Atès el canvi de sistema, la taula 
següent únicament conté les dades relatives a les beques i els imports concedits en ambdós cursos, i no permet 
cap comparació, a excepció del total concedit que s’incrementa el 23,1% en passar de 36.968.000 euros a 
45.495.000 euros.  

  Curs 2012-2013 

  Beques i ajuts Import  

Total 48.167 36.968 

Ensenyament 4.578 1.607 

Compensatòria1 9.477 21.976 

Transport 7.728 3.358 

Residència 479 1.224 

                                                           
127 Cal tenir en compte que el Departament d’Ensenyament fixa cada curs el preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador dels 
centres educatius de la seva titularitat (per al curs 2014-2015, els ha fixat en 6,20€/dia, IVA inclòs), un preu que comprèn l’àpat i l’atenció di-
recta de l’alumnat durant el temps de la prestació del servei de menjador i pels períodes de temps anteriors i posteriors. 
128 Resolució de 2 d’agost de 2012, de la Secretaria d’Estat d’Educació, Formació Professional i Universitats, per la qual es convoquen be-
ques i ajuts a l’estudi de caràcter general i de mobilitat, per al curs acadèmic 2012-2013 per a l’alumnat que cursi estudis postobligatoris i 
superiors no universitaris. BOE núm. 194, de 14.08.2012. 
Altres beques i ajuts específics són els convocats per la Resolució de 25 de gener de 2013, de la Secretaria d’Estat d’Educació, Formació Pro-
fessional i Universitats, per la qual es convoquen beques per a la participació en un programa intensiu d’immersió lingüística en anglès a Es-
panya, destinades a estudiants de batxillerat, de grau mitjà d’FP, d’arts plàstiques i disseny, d’ensenyaments esportius, d’ensenyaments pro-
fessionals de música i dansa i d’idiomes de nivell intermedi i avançat. BOE, núm. 43, de 19.02.2013.  
També cal tenir en compte els estudiants de CFGS, que poden ser beneficiaris de les beques que complementen les Erasmus, convocades per 
la Generalitat de Catalunya: Ordre ENS/217/2013, de 26 d’agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvenci-
ons a centres educatius privats i de titularitat municipal, per a la realització d'estades formatives en empreses o institucions d'altres països 
per part d'alumnat d'ensenyaments professionals, i s'obre la convocatòria pública per a l'any 2013. DOGC núm. 6461, de 17.09.2013. 
129 Resolució de 13 d’agost de 2013, de la Secretaria d’Estat d’Educació, Formació Professional i Universitats, per la qual es convoquen be-
ques de caràcter general per al curs acadèmic 2013-2014, per a estudiants que cursin estudis postobligatoris. BOE núm. 198, de 
19.08.2013. 
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Llibres i material 25.396 5.293 

Idioma estranger 99 63 

Mobilitat 96 385 

Complement a Erasmus 314 116 

Suplement ciutats2 0 2.947 

  Curs 2013-2014 

  Beques i ajuts Import  

Total 66.474 45.495 

Beca bàsica 20.233 4.047 

Quantia fixa lligada a la renda 12.956 19.434 

Quantia fixa lligada a la residència 544 816 

Quantia variable (mínima)3 3.755 225 

Quantia variable (coeficient) 28.955 20.946 

Desplaçament (d’illes a península) 31 28 
Unitats: beques i ajuts en nombres absoluts, imports en milers d’euros. 
(1) Inclou el component de manteniment per a l’alumnat dels PQPI i el component de beca salari per als estudiants de CFGS. 
(2) No és un tipus de beca (per la qual cosa consta que no se’n concedeix cap) sinó un suplement que concedeix el Ministeri al becari/ària, 
amb independència del tipus de beca que rebi, destinat a sufragar les despeses més elevades vinculades a l’educació, que es donen en les 
poblacions o àrees metropolitanes amb més població. 
(3) La quantia variable mínima fixada per la norma és de 60 euros. 
Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i el Departament d’Ensenyament. 

Pel que fa a l’educació universitària, cal tenir en compte una pluralitat de convocatòries de diversa finalitat, ja si-
guin per garantir la igualtat d’oportunitats i l’accés i la progressió en els estudis superiors, com per millorar les 
competències adquirides, fomentar la investigació i les estades a l’estranger, etc. En aquest apartat s’analitzen 
les que prioritàriament van destinades a les persones que cursen estudis de grau (o cicles), si bé en algun cas 
també hi poden optar els estudiants de CFGS o de màsters oficials.  

En primer lloc, cal tenir en compte les que convoca amb caràcter general el Ministeri,130 les beques de 
col·laboració (que inclouen també els estudiants de màsters oficials entre els seus destinataris)131 i les beques 
del Programa Sèneca (dirigides en exclusiva als estudiants de graus i cicles).132

TAULA  V-36.  Beques i ajuts a l’educació universitària finançats pel Ministeri. Catalunya, cursos 2011-2012 a 
2012-2013 

 La taula següent conté el detall 
de les beques i els ajuts finançats pel Ministeri on es pot constatar com l’import total es manté estable, mentre 
que s’incrementa el 2% el nombre de beques concedides. El 32,3% de l’import es destina a finançar l’exempció 
de preus del taxes universitàries, mentre que el 22,5% es destina a la beca compensatòria i el 10,5% als ajuts per 
mobilitat.  

  Curs 2011-2012 Curs 2012-2013 Variació 

  Beques i ajuts Import  Beques i ajuts Import Beques i 
ajuts Import 

Total 123.792 119.152 131.268 118.968 6,0 -0,2 

Compensatòria1 7.343 24.188 7.878 26.739 7,3 10,5 

Transport 23.259 10.536 21.653 10.595 -6,9 0,6 

Residència 3.497 9.888 3.393 8.655 -3,0 -12,5 

                                                           
130 Resolució de 2 d’agost de 2012, de la Secretaria d’Estat d’Educació, Formació Professional i Universitats, per la qual es convoquen be-
ques de caràcter general i de mobilitat per al curs acadèmic 2012-2013, per a estudiants d’ensenyaments universitaris. BOE núm. 194, de 
14.08.2012. 
131 Resolució de 2 d’agost de 2012, de la Secretaria d’Estat d’Educació, Formació Professional i Universitats, per la qual es convoquen be-
ques de col·laboració d’estudiants en departaments universitaris per al curs acadèmic 2012-2013. BOE núm. 190, de 09.08.2012. 
132 Resolució de 13 de abril de 2012, de la Secretaria d’Estat d’Educació, Formació Professional i Universitats, per la qual es convoca el Pro-
grama Sèneca de subvencions per a la mobilitat d’estudiants universitaris per al curs acadèmic 2012-2013. BOE núm. 101, de 27.04.2012. 
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  Curs 2011-2012 Curs 2012-2013 Variació 

  Beques i ajuts Import  Beques i ajuts Import Beques i 
ajuts Import 

Llibres i material 20.410 4.983 20.928 5.091 2,5 2,2 

Idioma estranger2 1.583 2.075 946 538 -40,2 -74,1 

Exempció de preus 34.088 37.128 36.733 38.313 7,8 3,2 

Bonificació 3 fills 12.829 6.946 14.792 7.775 15,3 11,9 

Mobilitat 3.005 12.444 2.984 12.439 -0,7 0,0 

Complement a Erasmus 4.630 6.034 5.566 4.065 20,2 -32,6 

Col·laboració 406 1.096 422 1.139 3,9 3,9 

Sèneca 346 1.580 201 926 -41,9 -41,4 

Pràctiques estranger 48 402 44 341 -8,3 -15,0 

Excel·lència 12.348 1.853 15.728 2.352 27,4 26,9 
Unitats: beques i ajuts en nombres absoluts, imports en milers d’euros. 
(1) Inclou el component de manteniment per als estudiants d’ensenyaments de grau en règim presencial. 
(2) Part de la informació sobre idiomes no es refereix a la universitat en què està matriculat el becari sinó al lloc de residència. 
Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport 

En segon lloc, cal tenir en compte també les beques i els ajuts que convoca la Generalitat de Catalunya i que la 
taula següent resumeix. Els ajuts principals són tres: en primer lloc, els ajuts APA, la finalitat dels quals és donar 
suport a la mobilitat comarcal a les famílies residents a les comarques de l'àmbit de l'Alt Pirineu, Aran i Solsonès 
en què algun dels seus membres estigui matriculat en una universitat del sistema universitari català per al curs 
acadèmic per al qual sol·licita l'ajut.133 En segon lloc, els ajuts ACA, destinats a compensar els costos de la matrí-
cula universitària dels centres adscrits134

L’import destinat a aquests ajuts es manté estable els dos cursos, si bé el destinat als ajuts a la mobilitat interna-
cional s’incrementa el 2,5%. Aquests ajuts també incrementen l’1,8% el nombre de sol·licituds atorgades, si bé les 
presentades creixen amb més intensitat (el 10,1%), possiblement reflex d’un major interès per part dels estudi-
ants de realitzar estades internacionals. En canvi, davallen les sol·licituds presentades a les altres dues modali-
tats d’ajuts (APA i ACA) d’un curs a l’altre, mentre que les finalment atorgades davallen en el cas dels ajuts APA 
(3,4%), però creixen en els ajuts ACA (el 20,8%). 

 i, en tercer i darrer lloc, els ajuts MOBINT, que donen suport a la mobili-
tat internacional i que inclouen tres modalitats: els ajuts per finançar estades d’Erasmus, per finançar estades de 
mobilitat internacional amb llengua de docència estrangera i per finançar estades de mobilitat internacional amb 
llengua de docència oficial a Catalunya. 

TAULA  V-37.  Beques i ajuts finançats per la Generalitat de Catalunya als estudiants universitaris. Catalunya, 
cursos 2012-2013 i 2013-2014 

  2012-2013 2013-2014 

  
Sol·licituds 

presentades 
Sol·licituds 
atorgades Import Import mit-

jà 
Sol·licituds 

presentades 
Sol·licituds 
atorgades Import Import 

mitjà   

APA 601 295 392 1.328,8 503 285 392 1.375,4 

ACA 1.010 394 97 246,2 720 476 96,8 203,4 

MOBINT 4.207 1.866 1.956,8 1.048,7 4.632 1.900 2.006 1.055,8 
Unitats: nombres absoluts (sol·licituds presentades, beques atorgades) i imports en milers d’euros. 
Font: elaboració pròpia a partir d’AGAUR. 

                                                           
133 La convocatòria d’aquests ajuts per al curs 2013-2014 es va fer mitjançant la Resolució ECO/985/2014, de 2 de maig, per la qual s'apro-
ven les bases reguladores i s'obre la convocatòria d'ajuts per a estudiants universitaris de les comarques de l'Alt Pirineu, Aran i Solsonès (APA). 
DOGC núm. 6623, de 15.05.2014. 
134 La convocatòria d’aquests ajuts per al curs 2013-2014 es va fer mitjançant la Resolució ECO/1033/2014, de 7 de maig, per la qual s'a-
proven les bases reguladores i s'obre la convocatòria per a la concessió d'ajuts a estudiants universitaris de centres adscrits (ACA). DOGC 
núm. 6623, de 15.05.2014. 
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A partir del curs 2011-2012, coincidint amb l’increment dels preus i taxes públics, es van implementar les beques 
Equitat, si bé el seu funcionament és diferent dels ajuts descrits fins ara: consisteixen en una minoració dels 
preus dels crèdits als quals es matriculen els estudiants universitaris. Per poder ser beneficiari d’aquest “des-
compte” cal seguir un procediment per acreditar el tram de renda familiar i, un cop obtinguda l’acreditació,135 la 
universitat on l’estudiant es matricula  aplica la minoració de l’import del preu dels crèdits matriculats.136

Tal com s’observa a la taula següent, el curs 2013-2014 es registra una evolució creixent tant en el nombre de 
beneficiaris com en l’import destinat a ambdues modalitats de les beques equitat.  

  

TAULA  V-38.  Beques Equitat. Catalunya, cursos 2012-2013 a 2013-2014 

  2012-2013 2013 - 2014 Variació 

  Beneficiaris Import Beneficiaris Import Beneficiaris Import 

Equitat B 51.947 26.137,3 55.150 29.467,5 6,2 12,7 

Equitat A 9.214 5.135,4 10.541 6.011,7 14,4 17,1 

Equitat E - - 4.605 706,9 - - 
Unitats: nombres absoluts (beneficiaris), imports en milers d’euros i variació en percentatges. 
Nota: les beques Equitat A corresponen al sistema de preus per renda d’acord amb la convocatòria d’AGAUR, tal com s’ha descrit. Les beques 
Equitat B fan referència a l’import de la matrícula que no abona el Ministeri per als estudiants que gaudeixen d’una beca general, atès que 
aquesta beca només cobreix el 60% dels preus oficials a Catalunya. Les beques Equitat E fan referència als estudiants d’enginyeria que 
sol·liciten pagar el preu del crèdit d’acord amb el nivell d’experimentalitat vigent el curs 2012-2013. Equival a un descompte del 9,4% en els 
crèdits matriculats per primera vegada en aquests tipus d’estudis. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Economia i Coneixement. 
 

Una aproximació global al sistema de beques i ajuts137

Per últim, tanca aquest apartat una breu menció a algunes de les conclusions i les dades recollides en el recent 
informe de la Fundació Jaume Bofill, Bases per repensar un nou sistema de beques i ajuts per a Catalunya. Es-
tat de la qüestió i propostes de canvi i innovació. L’Informe qualifica el sistema de beques i ajuts com de cober-
tura insuficient, mal dissenyat, sense qualitat en la gestió i inefectiu pel seu baix impacte equitatiu i territorial. A 
banda d’analitzar la inversió pública en beques, destaca, tal com s’ha fet en edicions anteriors d’aquesta Me-
mòria, el conflicte de competències no tancat entre el Govern central i la Generalitat de Catalunya, i que mal-
grat ser modificat tres cops des de la seva definició inicial i haver reconegut el Tribunal Constitucional (TC) la 
competència de la Generalitat en aquest àmbit, encara no s’ha tancat, havent-hi dos recursos davant el TC 
pendents de resolució, un contra el Reial decret 1721/2007 i l’altra contra el Reial decret 609/2013, que mo-
dificà de manera substantiva l’anterior.

 

138

Segons el citat Informe, la reducció de la inversió pública a nivell estatal en la política de beques i ajuts a 
l’estudi és de 575 milions d’euros, que suposa una reducció del 28,9% entre l’any 2009 i el 2015, sent el curs 
2012-2013 el que registra una major retallada respecte del curs precedent (2011-2012).  

 

A Catalunya, en canvi, s’ha estabilitzat la inversió pública en beques i ajuts a l’estudi, si bé aquesta estabilitat 
total inclou diferències en funció del nivell d’estudis: així la reducció de la inversió pública s’ha concentrat prin-
cipalment en els ensenyaments no universitaris (entre el curs 2009-2010 i el 2012-2013 s’ha reduït la inversió 
el 24%, la qual cosa suposa 49,6 milions menys en ajudes a l’estudi pels costos indirectes, com són les beques 
menjador, transport i altres). Ara bé, aquesta davallada es compensa en termes agregats amb l’augment de les 
beques en els ensenyaments universitaris, que es concreta en 50 milions d’euros, assumits quasi a la meitat 
entre el Ministeri i la Generalitat (principalment amb les beques Equitat). Tal com destaca l’Informe, aquestes 
beques han mantingut el mateix barem econòmic que les beques del Ministeri, si bé no han exigit els requisits 
acadèmics establerts l’any 2013, fet que explica l’augment de la dotació de les beques universitàries. 

                                                           
135 Resolució ECO/1577/2013, de 12 de juliol, per la qual s’estableix el procediment per a l’obtenció de l’acreditació del tram de renda fami-
liar i/o de les beques Equitat per a la minoració dels preus dels crèdits dels estudis universitaris per al curs 2013-2014. DOGC núm. 6422, de 
22.07.2013. 
136 Cal tenir en compte que les beques Equitat són incompatibles amb les beques de caràcter general i de mobilitat del Ministeri d’Educació, 
Cultura i Esport, amb les exempcions totals a les quals es pugui acollir l’estudiantat per al pagament de la matrícula universitària, i amb altres 
beques i subvencions que atorguin les comunitats autònomes amb la mateixa finalitat. 
137 Martínez Celorrio, X. (2015). Bases per repensar un nou sistema de beques i ajuts per a Catalunya: estat de la qüestió i propostes de canvi 
i innovació. Informes breus, núm. 61. Barcelona: Fundació Jaume Bofill. Consulta a 
http://www.fbofill.cat/descarregues/Informes_Breus_61.pdf. 
138 Conflictes positius de competència núms. 3321/2008 i 6975-2013, respectivament.  
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Les dades analitzades en aquest apartat apunten a la mateixa situació: una reducció significativa de les beques 
i ajuts a l’educació obligatòria, que contrasta amb l’increment que registren els ajuts a l’educació postobligatò-
ria no universitària i l’educació universitària. 

3.5. EL FINANÇAMENT DE L’EDUCACIÓ 

La despesa pública en educació retrocedeix l’any 2014 en termes absoluts (pressupost i liquidació) i en termes 
relatius (PIB, pressupost total i per càpita), mentre que la despesa privada evoluciona a l’alça. 

Per a l’any 2013, la despesa pública liquidada de l’ensenyament no universitari disminueix a una taxa superior 
(3,7%) a la que ho fa la despesa pública universitària (2,4%). També comprovarem que disminueix la despesa pú-
blica per alumne/a a l’ensenyament no universitari i la despesa total per alumne/a les universitats públiques. 

Despesa pública en educació 

El pressupost del Programa Educació de la Generalitat de Catalunya disminueix l’any 2014 l’11,4% i se situa en 
4.850,1 milions d’euros. A excepció de l’any 2013, en què es va prorrogar el pressupost de l’any 2012, el pressu-
post del Programa Educació està disminuint sense interrupció des de l’any 2011. El seu import està per sota del 
de l’any 2006 (4.998,3 milions d’euros). 

Es redueix el pes del Programa Educació sobre el PIB del 2,65% al 2,32%, 0,33 punts percentuals menys. La re-
ducció principal s’ha donat a l’educació general amb 0,25 punts percentuals, mentre que l’educació universitària 
n’ha reduït 0,08. 

També es redueix el pes del Programa Educació sobre el pressupost total del sector públic de la Generalitat (del 
14,8% al 13,4%) i sobre el total de la població (de 724 euros per càpita a 645 euros). 

TAULA  V-39.  Pressupost de despeses del Programa Educació de la Generalitat de Catalunya respecte del PIB, 
del total de despesa de la Generalitat i de la població, 2011-2014 

  2011 2012 2013 2014 2013-2014 

Programa Educació 5.837,8 5.471,6 5.471,6 4.850,1 -11,4 

Educació / PIB 2,78 2,64 2,65 2,32 -0,33 

Educació general 2,26 2,14 2,14 1,89 -0,25 

Educació universitària 0,44 0,44 0,44 0,36 -0,08 

Resta 0,08 0,06 0,06 0,06 0,00 

Educació / Sector públic 14,8 14,8 14,8 13,4 -1,4 

Educació / Població 774 723 724 645 -10,9 
Unitats: despesa del Programa en milions d’euros, despesa per càpita en euros i resta en percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir dels pressupostos de la Generalitat i Idescat. 

Pel que fa a les obligacions reconegudes del Programa Educació, aquestes disminueixen l’any 2014 l’1,7% i se si-
tuen en 4.967,2 milions d’euros. És el cinquè any consecutiu que retrocedeixen. 

TAULA  V-40.  Obligacions reconegudes del Programa Educació de la Generalitat de Catalunya, 2011-2014 

  2011 2012 2013 2014 2013-2014 

Obligacions reconegudes 5.830,3 5.272,0 5.055,4 4.967,2 -1,7 

Pressupost del Programa Educació = 100 99,9 96,4 92,4 102,4 10,0 
Unitats: milions d’euros i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir dels pressupostos de la Generalitat. 

La despesa pública total en educació, que inclou no només la despesa de la Generalitat sinó la de les altres ad-
ministracions (Estat i corporacions locals), representa el 4,18% del PIB l’any 2011. Aquesta és la dada més recent 



CONDICIONS DE VIDA 

90 

de què disposem per fer una comparativa amb el conjunt d’Espanya i de la UE-28. Constatem que aquest percen-
tatge és significativament inferior al del conjunt d’Espanya (4,82%) i al de la UE-28 (5,25%). 

TAULA  V-41.  Despesa pública en educació sobre el PIB. Catalunya, Espanya i UE-28, 2009-2011 

  2009 2010 2011 

Catalunya 4,18 4,21 4,18 

Espanya 5,02 4,98 4,82 

UE-28 5,38 5,41 5,25 
Unitats: percentatges. 
Font: Idescat. 

Despesa privada en educació 

La despesa privada en educació augmenta el 10,9% l’any 2014 i se situa en 1.418,6 milions d’euros. La despesa 
privada en educació passa de l’1,45% a l’1,64% de la despesa privada total i del 0,66% al 0,74% del PIB entre 
2013 i 2014. 

La despesa privada en educació en el conjunt d’Espanya evoluciona de forma semblant a com ho ha fet a Catalu-
nya, però els seus pesos sobre la despesa pública en educació (10,7%), la despesa privada total (1,30%) i el PIB 
(0,63%) són inferiors als de Catalunya. 

TAULA  V-42.  Despesa privada en educació en percentatge de la despesa pública i del total de la despesa pri-
vada. Catalunya i Espanya, 2011-2013 

Catalunya 2011 2012 2013 2012-2013 

Despesa privada en educació1 1.256,3 1.279,1 1.418,6 10,9 

% respecte de la despesa pública en educació 15,5 - - - 

% respecte del total de la despesa privada 1,37 1,45 1,64 0,19 

% respecte del PIB 0,65 0,66 0,74 0,07 

Espanya 2011 2012 2013 2012-2013 

Despesa privada en educació2 5.422,1 5.862,6 6.403,2 9,2 

% respecte de la despesa pública en educació 10,7 12,6 - - 

% respecte del total de la despesa privada 1,04 1,15 1,30 0,15 

% respecte del PIB 0,52 0,57 0,63 0,06 
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 professional i ensenyaments de règim especial de grau mitjà per homogeneïtat de les dades amb Cata-
lunya. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE i del Ministeri d’Educació. 

3.5.1. L’EDUCACIÓ NO UNIVERSITÀRIA PÚBLICA 

La despesa en educació no universitària l’any 2013 disminueix el 3,7% i se situa en 4.325,9 milions d’euros, 
164,6 milions d’euros menys que l’any 2012. 

La despesa de les activitats d’ensenyament, les que efectuen més despesa del total, disminueix el 5% i se situa 
en 3.899,6 milions d’euros, 203,4 milions d’euros menys que l’any 2012. Les activitats amb més despesa són les 
d’educació infantil de segon cicle i primària (1.901,4 milions d’euros) i secundària (1.675 milions d’euros) i tam-
bé són les que més contribueixen a la disminució de la despesa total amb reduccions de 140,1 milions d’euros i 
107,8 milions d’euros, respectivament. En termes relatius, les disminucions més importants han anat a càrrec de 
les activitats extraescolars (51,4%) i dels programes de qualificació professional (15,7%), però han tingut poc im-
pacte en termes absoluts. L’única partida que ha augmentat la seva despesa és l’educació infantil de primer cicle 
amb un creixement absolut de 62,4 milions d’euros i relatiu del 127,5%. 
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La despesa de les activitats annexes contribueix a la despesa total amb 370,1 milions d’euros, l’1,1% inferior a 
l’any 2012 (4,1 milions d’euros menys). La partida amb més recursos és la d’administració general educativa 
(243 milions d’euros), que creix l’1,3% (3,2 milions d’euros més). La resta d’activitats annexes disminueixen la 
seva despesa. Per últim, tenim les beques, la despesa de les quals passa de 13,3 a 56,3 milions d’euros. 

TAULA  V-43.  Despesa pública en educació no universitària (pressupost liquidat) per activitats. Catalunya, 
2011-2013 

  
2011 2012 2013 

2012-2013 

Absoluta Relativa 

Total  (A+B+C) 5.018,7 4.490,5 4.325,9 -164,6 -3,7 

A. Activitats d'ensenyament 4.508,4 4.103,0 3.899,6 -203,4 -5,0 

Educació infantil 1r cicle 124,6 48,9 111,3 62,4 127,5 

Educació Infantil 2n cicle + Primària 2.213,0 2.041,5 1.901,4 -140,1 -6,9 

Educació secundària 1.909,6 1.782,8 1.675,0 -107,8 -6,0 

Ensenyaments de règim especial 80,2 59,5 55,8 -3,7 -6,3 

Programes de qualificació professional 21,0 18,9 15,9 -3,0 -15,7 

Educació especial 91,9 93,9 89,3 -4,6 -4,9 

Educació d'adults 27,9 25,0 24,6 -0,5 -1,8 

Educació compensatòria 31,4 25,6 23,0 -2,6 -10,1 

Ensenyaments extraescolars 8,6 6,8 3,3 -3,5 -51,4 

B. Activitats annexes 487,3 374,1 370,1 -4,1 -1,1 

Administració general educativa 330,1 239,8 243,0 3,2 1,3 

Formació del professorat 44,0 31,5 29,8 -1,7 -5,4 

Menjador 44,2 41,2 39,0 -2,2 -5,4 

Transport 61,9 57,0 53,9 -3,1 -5,4 

Investigació educativa 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Altres 5,3 4,6 4,4 -0,3 -5,4 

C. Beques 23,0 13,3 56,3 42,9 321,7 
Unitats: milions d’euros i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Ensenyament. 

La distribució de la despesa en educació no universitària de les activitats d’ensenyament permet constatar que 
l’import més elevat dels recursos es destina a l’educació infantil de segon cicle i primària (48,8%) i a l’educació 
secundària (43%). Aquestes activitats perden, però, 1 i 0,5 punts percentuals, respectivament, respecte de la par-
ticipació que tenien l’any 2012. L’única partida que augmenta la seva participació és l’educació infantil de primer 
cicle, que passa de representar l’1,2% al 2,9% del total de la despesa (Vegeu el gràfic “Distribució de la despesa 
en educació universitària de les activitats d’ensenyament. Catalunya, 2013” de la pàgina següent). 

La despesa pública en educació no universitària per capítols i activitats principals informa que el capítol amb més 
recursos és el de personal, amb 2.572 milions d’euros, seguit dels concerts, amb 986,5 milions d’euros. Aques-
tes partides han disminuït entre els anys 2012 i 2013 el 4,4% i el 5,4%, respectivament. Les partides que han 
tingut una disminució més elevada han estat les inversions (41,7%) i els béns i serveis (13,5%). En canvi, la parti-
da corresponent a les altres transferències corrents ha crescut a una taxa del 33,9%, 53 milions d’euros més que 
l’any anterior, increment que s’explica pel pagament d’endarreriments als centres de primer cicle d’infantil de titu-
laritat municipal (Vegeu la taula “Despesa pública en educació no universitària (pressupost liquidat) per capítols i 
activitats principals. Catalunya, 2013”). 
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GRÀFIC V-30.  Distribució de la despesa en educació no universitària (pressupost liquidat) de les activitats 
d’ensenyament. Catalunya, 2013 

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

TAULA  V-44.  Despesa pública en educació no universitària (pressupost liquidat) per capítols i activitats princi-
pals. Catalunya, 2013 

  A. Activitats d'ensenyament B. Activitats annexes C. Beques Total (A+B+C) 

Total 3.899,7 370,0 56,3 4.325,9 

Personal 2.421,7 150,3 0,0 2.572,0 

Béns i serveis 205,3 76,5 0,0 281,8 

Concerts 986,5 0,0 0,0 986,5 

Altres transferències corrents 201,0 136,4 56,3 393,7 

Inversions 64,2 6,6 0,0 70,8 

Transferències de capital 21,0 0,0 0,0 21,0 

Actius financers 0,0 0,1 0,0 0,1 

Variació 2012-2013 A. Activitats d'ensenyament B. Activitats annexes C. Beques Total (A+B+C) 

Total -5,0 -1,1 321,7 -3,7 

Personal -4,7 0,9 - -4,4 

Béns i serveis -19,4 7,6 - -13,5 

Concerts -5,4 - - -5,4 

Altres transferències corrents 53,0 -8,6 321,7 33,9 

Inversions -45,0 42,1 - -41,7 

Transferències de capital 30,2 0,0 - 30,1 

Actius financers - 11,6 - 11,6 
Unitats: milions d’euros i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Ensenyament. 

La despesa pública en educació no universitària representa el 2,09% del PIB l’any 2013, 0,08 punts percentuals 
menys que l’any 2012. És el quart any seguit que disminueix. Ha disminuït tant la despesa corrent, que ha passat 
del 2,10% del PIB al 2,05%, com la despesa de capital, que ha passat del 0,07% del PIB al 0,04%. 
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TAULA  V-45.  Despesa pública en educació no universitària (pressupost liquidat) per tipus de despesa. Catalu-
nya, 2011-2013 

  

Despesa % sobre el PIB 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Total 5.018,7 4.490,5 4.325,9 2,39 2,17 2,09 

Despesa corrent 4.777,7 4.352,8 4.233,9 2,28 2,10 2,05 

Despesa de capital 240,9 137,7 91,9 0,11 0,07 0,04 
Unitats: milions d’euros i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Ensenyament. 

La despesa pública en educació no universitària també s’ha reduït amb independència del tipus de centre i del ti-
pus de despesa. La reducció ha estat lleugerament superior en els centres privats que en els centres públics, atès 
que la participació en la despesa pública dels primers ha disminuït en passar de representar el 23,5% al 23,4% 
de la despesa total, mentre que en els segons la participació ha augmentat en passar del 76,5% al 76,6%. En els 
centres públics, la despesa corrent ha guanyat participació en contra de la despesa de capital. 

TAULA  V-46.  Despesa pública en educació no universitària (pressupost liquidat) per tipus de centre. Catalu-
nya, 2011-2013 

  Despesa Pes sobre el total 

  2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Total (A+B) 5.018,7 4.490,5 4.325,9 100,0 100,0 100,0 

A. Centres públics 3.956,7 3.437,2 3.313,9 78,8 76,5 76,6 

Despesa corrent 3.715,8 3.299,5 3.221,9 74,0 73,5 74,5 

Despesa de capital 240,9 137,7 91,9 4,8 3,1 2,1 

B. Centres privats 1.061,9 1.053,3 1.012,0 21,2 23,5 23,4 

Despesa corrent 1.061,9 1.053,3 1.012,0 21,2 23,5 23,4 

Despesa de capital 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Unitats: milions d’euros i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Ensenyament. 

Per acabar aquesta secció, comentarem l’evolució de la despesa pública en educació no universitària per alum-
ne/a feta per la Generalitat de Catalunya per nivell d’estudi i tipus de centre. Els comentaris es presenten a conti-
nuació: 

· La despesa pública per alumne/a en els centres públics ha disminuït en passar de 4.172 euros a 3.888 
euros entre els anys 2012 i 2013. 

o Tots els ensenyaments considerats han disminuït la seva despesa per alumne/a 

· La despesa per alumne/a en els centres privats ha disminuït en passar de 2.722 euros a 2.603 euros 
entre els anys 2012 i 2013. 

o La despesa per alumne/a ha disminuït en l’educació infantil de segon cicle i primària i en 
l’educació secundària, però ha augmentat en l’educació infantil de primer cicle. 
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GRÀFIC V-31.  Evolució de la despesa pública en educació no universitària per alumne/a feta per la Generalitat 
de Catalunya per nivell d’estudi i tipus de centre. Catalunya, 2011-2013 

Unitats: euros per alumne/a. 
(1)  La despesa per alumne/a es calcula sobre la mitjana ponderada de dues terceres parts dels alumnes del curs precedent més una tercera 
part dels alumnes del curs corrent per a cada exercici. 
(2)  La despesa per alumne/a de l’ensenyament secundari inclou els cicles formatius de grau superior (CFGS). 
(3)  No disposem de les dades corresponents a la distribució dels alumnes de formació professional en centres privats entre centres concer-
tats i no concertats. Hem aplicat la mateixa distribució del curs 2012-2013 per al curs 2013-2014. 
(4)  La despesa per alumne/a dels centres públics d’infantil primer cicle correspon als centres de titularitat de la Generalitat de Catalunya. La 
despesa per alumne/a feta per la Generalitat de Catalunya en els centres de primer cicle d’infantil de titularitat municipal és de 1.822 euros 
l’any 2011, 278 euros l’any 2012 i de 1.599 euros l’any 2013. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Ensenyament. 

3.5.2. EDUCACIÓ UNIVERSITÀRIA PÚBLICA 

Els ingressos liquidats de les universitats públiques catalanes han disminuït el 2,5% l’any 2013 i se situen en 
1.338 milions d’euros, 34,4 milions d’euros menys que l’any 2012. Les partides amb més recursos en els ingres-
sos, que són les transferències corrents (57,1%) i les taxes i altres (32,1%) han disminuït el 2,4% i el 2,2%, res-
pectivament. La partida que més ha disminuït en termes relatius ha estat la de transferències de capital (12,5%), 
mentre les que més han crescut han estat la de passius financers (252,3%), que ha passat de 3,5 a 12,5 milions 
d’euros, seguida dels ingressos patrimonials (19,3%).  

Del cantó de les despeses, aquestes han disminuït el 2,4% i se situen en 1.398,6 milions d’euros, 34,7 milions 
d’euros menys que l’any 2012. Les partides amb més recursos són les despeses de personal (62,9%), que han 
augmentat el 0,4%, i els béns i serveis (16,2%) i les inversions reals (13,5%), que han disminuït el 3,1% i el 
17,6%, respectivament. En termes relatius, les despeses que més han crescut són les de transferències de capi-
tal (570,9%), que han passat d’1,5 milions d’euros a 10,3 milions d’euros, seguides de les despeses financers 
(31,2%), mentre que les que més s’han contret són les de passius financers (33,5%). En termes absoluts, la par-
tida que més ha contribuït a la reducció de les despeses ha estat la de les inversions reals amb una disminució 
de 40,3 milions d’euros. 

El romanent de l’exercici, per tant, millora en 0,4 milions d’euros l’any 2013 i se situa en un saldo negatiu de 
60,5 milions d’euros. 
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TAULA  V-47.  Pressupost liquidat de les universitats públiques per capítols d’ingressos i despeses. Catalunya, 
2011-2013 

  

2011 2012 2013 2012-2013 

Import Import Import Distribució Relativa Absoluta 

Total ingressos 1.499,7 1.372,4 1.338,0 100,0 -2,5 -34,4 

Taxes i altres 359,7 438,6 429,1 32,1 -2,2 -9,5 

Transferències corrents 867,7 782,9 764,1 57,1 -2,4 -18,7 

Ingressos patrimonials 29,2 11,1 13,2 1,0 19,3 2,1 

Alienació d'inversions reals 0,0 0,6 0,1 0,0 -89,4 -0,5 

Transferències de capital 184,1 134,9 118,1 8,8 -12,5 -16,8 

Actius financers 0,1 0,9 0,9 0,1 7,3 0,1 

Passius financers 59,0 3,5 12,5 0,9 252,3 8,9 

Total despeses 1.537,5 1.433,3 1.398,6 100,0 -2,4 -34,7 

Despeses de personal 940,8 875,2 879,1 62,9 0,4 3,9 

Béns corrents i serveis 237,6 233,3 226,0 16,2 -3,1 -7,3 

Financeres 2,8 4,7 6,2 0,4 31,2 1,5 

Transferències corrents 57,7 67,0 73,3 5,2 9,4 6,3 

Inversions reals 270,7 228,7 188,4 13,5 -17,6 -40,3 

Transferències de capital 2,6 1,5 10,3 0,7 570,9 8,8 

Actius financers 2,9 0,5 0,4 0,0 -18,0 -0,1 

Passius financers 22,5 22,3 14,8 1,1 -33,5 -7,5 

Romanent -37,9 -60,9 -60,5 -4,3 -0,6 0,4 
Unitats: milions d’euros i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Economia i Coneixement. 

Els ingressos propis en percentatge de les despeses no financeres milloren 0,1 punts percentuals i se situen en el 
32%, mentre que les transferències rebudes disminueixen aquest percentatge en 1,3 punts percentuals i se situ-
en en el 63,8%. Per això, el dèficit no financer augmenta 1,2 punts percentuals, en percentatge de les despeses 
no financeres, i passa del 3% al 4,2%. En termes absoluts, el dèficit no financer augmenta de 42,5 milions 
d’euros a 58,6 milions d’euros, 16,2 milions d’euros més. 

TAULA  V-48.  Dèficit o capacitat de finançament de les universitats públiques catalanes, 2011-2013 

  2011 2012 2013 2012-2013 

Ingressos propis1 / Despeses no financeres (%) 25,7 31,9 32,0 0,1 

Transferències rebudes2 / Despeses no financeres (%) 69,6 65,1 63,8 -1,3 

Dèficit no financer3 / Despeses no financeres (%) -4,7 -3,0 -4,2 -1,2 

Dèficit no financer (en euros) -71,5 -42,5 -58,6 -16,2 

Romanent4 (en euros) -37,9 -60,9 -60,5 0,4 
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 financer. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Economia i Coneixement. 

La suma de les transferències corrents més les inversions autoritzades de la Generalitat de Catalunya a les uni-
versitats catalanes disminueix l’any 2014 el 0,6% i se situa en 722,3 milions d’euros. És el cinquè any consecutiu 
que disminueix. La disminució d’aquesta suma afecta tant les transferències corrents, que passen de 704 milions 
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d’euros a 703,4 milions d’euros entre els anys 2013 i 2014 com les inversions autoritzades, que passen de 22,5 
milions d’euros a 18,9 milions d’euros. 

TAULA  V-49.  Transferències corrents i inversions autoritzades de la Generalitat de Catalunya a les universitats 
catalanes, 2011-20131 

  

Despesa Variació 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

TOTAL 834,4 749,9 726,5 722,3 -18,3 -10,1 -3,1 -0,6 

Transferències corrents 790,3 715,4 704,0 703,4 -15,6 -9,5 -1,6 -0,1 

Inversions autoritzades 44,1 34,5 22,5 18,9 -48,2 -21,7 -34,8 -16,1 
Unitats: milions d’euros i percentatges. 
(1)  Aquesta taula inclou la Universitat Oberta de Catalunya. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Economia i Coneixement. 

En relació amb la despesa per alumne/a de les universitats públiques catalanes, observem que disminueix l’1,6% 
i se situa em 11.017 euros. La universitat amb la despesa per alumne/a més elevada és la UPC (14.985 euros), 
seguida de la UPF (13.117 euros), mentre que la universitat amb la despesa per alumne/a més baixa és la UB 
(9.225 euros), seguida de la UdG (9.473 euros). Totes les universitats han disminuït la despesa per alumne/a, 
excepte la UdG i la UPF, que augmenten aquesta despesa el 5,4% i l’1,8%, respectivament. La que ha tingut la re-
ducció més elevada ha estat la UdL (5,2%), seguida de la UB (3,4%). 

TAULA  V-50.  Despesa total per alumne/a a temps complet de les universitats públiques catalanes per univer-
sitat, 2011-20131 

  2011 2012 2013 2012-2013 

Total universitats públiques 12.164 11.197 11.017 -1,6 

UPC 16.913 15.262 14.985 --1,8 

UPF 13.769 12.886 13.117 1,8 

UAB 12.775 11.546 11.443 -0,9 

URV 11.441 10.389 10.061 -3,2 

UdL 12.375 10.208 9.674 -5,2 

UdG 10.500 8.988 9.473 5,4 

UB 9.724 9.548 9.225 -3,4 
Unitats: euros. 
(1)  La despesa per alumne/a es calcula sobre la mitjana ponderada de dues terceres parts dels alumnes del curs precedent més una tercera 
part dels alumnes del curs corrent per a cada exercici comptable. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Economia i Coneixement. 

L’anàlisi de la despesa per alumne/a de les universitats públiques per capítols de despesa i universitat mostra, 
lògicament, que les universitats amb una despesa total per alumne/a més elevada també tenen les despeses per 
capítol més elevades. Així, la UPC presenta les despeses de personal, financera i de transferències corrents per 
alumne/a més elevades i la UPF presenta les despeses de béns i serveis, inversió i financeres més elevades. En 
canvi, les universitats amb una despesa total per alumne/a més baixa tenen, també, les despeses per alumne/a 
més baixes. Per exemple, la UB presenta les despeses de béns i serveis i financeres per alumne/a més baixes, la 
UdG presenta les transferències corrents per alumne/a més baixes, la UdL presenta les despeses d’inversió per 
alumne/a més baixes i la URV presenta les despeses de personal i financera més baixes. 
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TAULA  V-51.  Despesa total per alumne/a a temps complet de les universitats públiques catalanes per capítols 
de despesa i universitat, 20131 

  Mitjana UPC UPF UAB URV UdL UdG UB 

TOTAL 11.017 14.985 13.117 11.443 10.061 9.674 9.473 9.225 

I. Personal 6.925 9.366 5.900 7.268 5.882 6.576 6.012 6.339 

II. Béns i serveis 1.780 2.074 2.763 1.724 2.108 1.521 1.657 1.434 

III. Financera 49 115 45 67 13 14 23 27 

IV. Transferències corrents 578 742 695 732 616 633 282 423 

VI i VII. Inversió 1.565 2.463 3.483 1.539 1.293 795 1.392 959 

VIII i IX. Despeses financeres 120 224 230 113 149 135 107 43 
Unitats: euros. 
(1)  La despesa per alumne/a es calcula sobre la mitjana ponderada de dues terceres parts dels alumnes del curs precedent més una tercera 
part dels alumnes del curs corrent per a cada exercici comptable. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Economia i Coneixement. 
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4. HABITATGE 

4.1. CONTEXT 

L’accés i el manteniment de l’habitatge principal constitueix una de les despeses més importants a què fan front 
les llars al llarg de la seva vida. Aquest esforç s’ha de realitzar en el marc regulat per la Llei 18/2007, de 28 de 
desembre, del dret a l’habitatge, que té per objecte garantir a la població el dret a un habitatge digne adequat a la 
seva situació econòmica. 

La satisfacció d’aquesta necessitat bàsica s’ha dut a terme històricament en el nostre país i en el conjunt 
d’Espanya, majoritàriament, a través de la figura de la propietat, com a conseqüència de les preferències de la 
població associades a raons econòmiques, culturals, i condicionades també per l’acció pública articulada a través 
de política d’habitatge. Tot i així, l’accés a l’habitatge principal a través de la figura del lloguer, que ha mantingut a 
Catalunya una importància relativa superior a la mitjana d’Espanya, ha anat guanyant pes ja des d’abans de l’inici 
de la crisi. 

Catalunya, en un context de fort creixement demogràfic, inicia amb el boom immobiliari una lenta tendència de 
pèrdua de pes de les llars que viuen en habitatge en propietat. Partint d’un pes l’any 2001 del 79,1%,139

Al llarg dels anys de la crisi i amb un canvi de comportament en el patró d’evolució de la població que estabilitza 
el nombre de llars a Catalunya, es manté la lenta tendència de pèrdua de pes de les llars en habitatges en propie-
tat en favor de les llars en habitatges en lloguer, amb uns pesos l’any 2014 del 72,3% i del 23,1%, respectiva-
ment. L’impacte de la crisi, si bé ha anat acompanyat d’un modest increment de les llars que tenen l’habitatge to-
talment pagat, ha fet reduir el nombre de llars amb habitatges principals de propietat amb pagaments pendents, 
com a conseqüència del menor nombre de llars que s’incorporen a la propietat a través de finançament amb 
préstecs, i en part també per les llars que van amortitzant totalment el deute contret per la compra de l’habitatge. 

 
l’augment de la compra d’habitatges principals per part de les llars catalanes es veu en part compensat per la re-
ducció del nombre de llars que viuen en habitatges en propietat totalment pagada, les llars amb habitatge en 
propietat passen a significar el 74,3% del total el 2011. Paral·lelament, les llars en habitatges principals en llo-
guer, si bé amb un ritme de creixement lleugerament menys intens que el de les llars compradores de l’habitatge, 
comencen a guanyar pes, situant-se l’any 2011 en el 19,8% del conjunt de les llars. 

Paral·lelament, es manté relativament estable a Catalunya el percentatge de llars que viuen en habitatges cedits 
gratuïts o a baix preu per empreses o altres llars o institucions o altres situacions, que signifiquen l’any 2014 el 
4,5% de les llars. 

L’Enquesta de condicions de vida (ECV) permet, a més, identificar que al llarg dels anys de crisi, a Catalunya amb 
més intensitat que en el conjunt d’Espanya, l’augment del nombre de llars que viuen en lloguer respon a un in-
crement de les llars en habitatges en lloguer de mercat, mentre que té lloc una pèrdua contínua de les llars que 
viuen en habitatge amb preus per sota de mercat, associats als habitatges de lloguer social140

Com a conseqüència d’aquests processos, a Catalunya, d’acord amb l’Enquesta continua d’habitatge, l’any 2014 
el 52,8% de les llars viuen en habitatges amb pagaments pendents –el 29,7% en habitatges en propietat amb 
préstecs pendents, i el 23,1% en habitatges de lloguer-. 

 i als de renda anti-
ga. Aquest tipus de llars haurien passat del 6,8% del total de llars l’any 2009 al 2,3% el 2014. 

TAULA  V-52.  Evolució del nombre de llars segons tipus de tinença de l’habitatge principal. Catalunya. 1991 - 
2014 

Valors absoluts 1991 2001 2011 2013 2014 

Llars totals 1.939.494 2.315.856 2.944.944 2.946.300 2.944.900 

Llars habitatge en propietat 1.407.605 1.830.758 2.188.657 2.150.400 2.129.900 

Llars habitatge en propietat pagada 1.119.363 1.191.717 1.185.577 1.250.700 1.255.500 

Llars habitatge en propietat pagada per compra 1.003.398 1.063.867 1.026.791 - - 

                                                           
139 D’acord amb les dades dels censos 2001 i 2011 i l’Enquesta contínua de les llars de l’INE. 
140 Els habitatges de lloguer social són aquells que s’ofereixen a un preu inferior al de mercat i estan gestionats per les administracions púbi-
ques, institucions sense finalitat de lucre o altres empreses i que generalment tenen algun requisit de renda per poder-hi accedir. 
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Llars habitatge en propietat herència donació 115.965 127.850 158.786 - - 

Llars habitatge en propietat pagaments pendents 288.242 639.041 1.003.080 899.700 874.400 

Llars habitatge en lloguer 453.497 384.442 582.701 676.100 681.500 

Llars habitatge cedit gratuït i altres formes 78.392 100.656 173.586 119.800 133.500 

Llars habitatge cedit gratuït 68.303 37.354 54.279 - - 

Llars habitatge altres formes 10.089 63.302 119.307 - - 

Percentatge respecte del total 1991 2001 2011 2013 2014 

Llars totals 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Llars habitatge en propietat 72,6% 79,1% 74,3% 73,0% 72,3% 

Llars habitatge en propietat pagada 57,7% 51,5% 40,3% 42,4% 42,6% 

Llars habitatge en propietat pagada per compra 51,7% 45,9% 34,9% - - 

Llars habitatge en propietat herència donació 6,0% 5,5% 5,4% - - 

Llars habitatge en propietat pagaments pendents 14,9% 27,6% 34,1% 30,5% 29,7% 

Llars habitatge en lloguer 23,4% 16,6% 19,8% 22,9% 23,1% 

Llars habitatge cedit gratuït i altres formes 4,0% 4,3% 5,9% 4,1% 4,5% 

Llars habitatge cedit gratuït 3,5% 1,6% 1,8% - - 

Llars habitatge altres formes 0,5% 2,7% 4,1% - - 
Unitats: nombre de llars en milers i percentatges respecte del total de llars. 
Font: elaboració pròpia a partir dels censos del 1991, 2001 i 2011 i de l’Enquesta contínua de llars 2013 i 2014 de l’INE. 

La despesa associada a l’habitatge principal141 i l’esforç que aquesta significa sobre els ingressos nets142 de les 
llars –que se situa al voltant del 19% al llarg dels anys de crisi– varia en funció del seu règim de tinença.143

L’any 2013 les llars catalanes que viuen en règim de propietat amb pagaments pendents suporten un cost de 
l’habitatge, en termes estrictes de l’amortització del préstec i els interessos, que significa el 22,2% de la seva 
renda neta disponible. Si bé per aquest tipus de llar no podem identificar el costos associats als serveis comple-
mentaris de l’habitatge, és d’esperar que com a mínim siguin iguals a la mitjana ponderada d’aquest tipus de cos-
tos en la resta de tipologies de llars, així aquests costos afegirien, com a mínim, un 6,5% més d’esforç en relació 

 

                                                           
141 Associat al règim de tinença de l’habitatge principal, l’Enquesta de condicions de vida (ECV) ens permet aproximar la despesa anual que 
les llars fan per l’accés i el manteniment de l’habitatge principal, distingint per una part, la despesa d’accés associada a les quotes hipotecà-
ries (incloent les amortitzacions i els interessos) i al lloguer, i per una altra, la despesa de manteniment que engloba les despeses associades 
a serveis complementaris a l’habitatge (despeses d’aigua, electricitat, gas i altres combustibles,comunitat, IBI, taxes de clavegueram, escom-
braries i altres taxes municipals, i assegurança de l’habitatge). 
142 Per mesurar l’esforç que aquesta despesa significa per les llars,la despesa en habitatge per llar en el moment “t” es divideix pels ingressos 
disponibles de les llars per llar en el moment “t”, un cop han actuat els mecanismes redistributius associats a l’acció del sector públic a través 
de la imposició directe i les transferències a les llars (que inclouen els dels ajuts directes a les llars per habitatge). L’ECV, a través de les mi-
crodades, permet obtenir la renda neta anual de la llar agregant les rendes generades per tots els seus membres. El concepte de renda recull 
exhaustivament els ingressos corrents monetaris i no monetaris de les llars, ja siguin fonts individuals o col·lectives, en un any natural que es 
correspon a l'any anterior al de la referència temporal de realització de l’enquesta. S'hi inclouen les rendes de les persones que treballen per 
compte d'altri i per compte propi, les prestacions, subsidis i ajuts del sistema de protecció social, rendes provinents de la inversió i la propie-
tat, i transferències rebudes d'altres llars. No es tenen en compte el valor dels béns produïts per a autoconsum, ni el lloguer imputat pels habi-
tatges en propietat. S'exclouen les cotitzacions socials,els impostos sobre la renda i el patrimoni, i les transferències realitzades a d'altres 
llars. 
143 Les microdades de l’ECV permeten segmentar les llars en funció del règim de tinença de l’habitatge principal, establint cinc tipus de llars 
diferents: 
1.  Llars en habitatge en propietat pagada: quan l'habitatge pertany a un membre de la llar titular legal de l’habitatge i estigui totalment pagat 
o no sigui titular legal, però sí que ho sigui per via natural d'herència, transmissió, etc. pel fet que el titular legal hagi mort, emigrat, etc. 
2.  Llars en habitatge en propietat amb pagaments pendents: quan l'habitatge pertany a un membre de la llar titular legal de l’habitatge, i en-
cara no estigui totalment pagat. 
3.  Llars en habitatge de lloguer o relloguer a preu de mercat: quan algun membre de la llar paga pel seu ús una quantitat a preu de mercat, 
encara que posteriorment li sigui restituït tot o part de l'import per una empresa, una institució, un familiar o altres. 
4.  Llars en habitatge de lloguer o relloguer a preu inferior al de mercat: quan algun membre de la llar paga pel seu ús una quantitat inferior 
al preu de mercat (s’inclouen els habitatges de renda antiga). 
5.  Llars en habitatge de cessió gratuïta: quan la llar no paga lloguer perquè l'habitatge li ha estat facilitat per algun familiar o persona que no 
és membre de la llar, per una institució, empresa o altres (no s’inclou aquí el cas en què la llar pagui un lloguer, encara que després li sigui 
restituït per qualsevol institució, empresa o persona que no sigui membre de la llar). 
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amb la seva renda disponible, i per tant, el cost total d’accés i manteniment de l’habitatge de propietat amb pa-
gaments pendents se situaria en termes mitjans, l’any 2013, en el 25,9%. 

Respecte de l’any 2009, l’esforç mitjà que suporten aquest tipus de llars, en relació amb la despesa d’accés, s’ha 
reduït 2,7 punts percentuals com a conseqüència d’una caiguda més intensa de la despesa d’accés que de la 
renda disponible neta mitjana d’aquest tipus de llars. La reducció de la despesa mitjana d’accés respon en bona 
part al fet que les noves quotes de préstec que s’incorporen cada any ho fan amb uns imports que s’han anat re-
duint al llarg d’aquests anys de crisi, com indica, per exemple, l’evolució de la quota hipotecària anual mitjana de 
les noves operacions hipotecàries per compra d’habitatge registrades pel Col·legi de Registradors de la Propietat, 
Béns Mobles i Mercantil d’Espanya.144

L’any 2013 les llars catalanes que viuen en règim de lloguer de mercat suporten un cost de l’habitatge, en termes 
estrictes de la renda de lloguer pagada, que significa el 27,2% de la seva renda disponible neta. Els costos asso-
ciats als serveis complementaris de l’habitatge afegeixen un 7,8% més d’esforç en relació amb la renda i, per 
tant, el cost total d’accés i manteniment de l’habitatge se situa en el 35,1%. 

 Aquesta passa dels 7.176 euros l’any 2009 als 6.822 euros el 2013, a 
més per cada un d’aquest anys, les quotes hipotecàries anuals dels nous contractes hipotecaris se situen per so-
ta de l’import mitjà de la despesa d’accés de les llars en habitatges en propietat amb pagaments pendents. 

Aquest esforç que havia augmentat fins al 38,7% l’any 2010, com a conseqüència, principalment, de la intensa 
reducció de la renda disponible neta mitjana d’aquest tipus de llars en aquell any, es redueix posteriorment al 
llarg de la crisi, si bé es manté l’any 2013 per sobre dels nivells observats el 2009. L’increment de l’esforç relaci-
onat amb la despesa associada al serveis complementaris de l’habitatge compensa àmpliament la reducció en 1 
punt percentual, entre els anys 2009 i 2013, de l’esforç relacionat amb la despesa associada estrictament al llo-
guer. 

Com també hem vist que passava en la despesa d’accés de l’habitatge en propietat, l’import anual dels nous con-
tractes de lloguer incorporats a aquest mercat durant la crisi s’ha anat reduint des de l’any 2009 (vegeu l’apartat 
1.2.4), si bé en aquest cas es manté cada any per sobre del lloguer mitjà que paguen el conjunt de llars que viuen 
en règim de lloguer de mercat. 

Així, l’any 2013, les llars en règim de tinença en lloguer de mercat suporten un esforç per l’accés a l’habitatge 
(tenint en compte només el lloguer) 7,8 punts percentuals superior al que suporten les llars en habitatges en pro-
pietat amb pagaments pendents (tenint en compte només les amortitzacions i els interessos). Esforç relatiu que 
s’ha ampliat en 1,8 punts percentuals entre els anys 2009 i 2013. Aquest increment respon a la reducció de la 
distància entre la despesa d’accés a la compra i al lloguer. L’ECV posa de manifest que en termes mitjans a l’inici 
de la crisi, l’any 2009, la despesa en lloguer era pràcticament un 25% més baixa que la càrrega mitjana del cost 
que significa la quota del préstec per compra, relació que se situa en el 12% l’any 2014. Aquest comportament 
hauria compensat àmpliament l’efecte de la reducció de la distància entre la rendes disponibles netes mitjanes 
entre aquests dos tipus de llar. 

Per tant, al llarg d’aquests anys de crisi ha tingut lloc un encariment relatiu de l’opció de lloguer de mercat en re-
lació a la compra. que posa de manifest un ajust relatiu del cost del lloguer clarament inferior al del cost de la 
compra. 

Les llars en habitatge amb preus per sota dels de mercat, suporten un cost de l’habitatge, en termes estrictes de 
la renda de lloguer pagada, l’any 2013, que significa el 17,0% de la seva renda disponible neta. Els costos asso-
ciats als serveis complementaris de l’habitatge afegeixen un 7,8% més d’esforç en relació amb la renda, i per tant 
el cost total d’accés i manteniment de l’habitatge se situa en el 24,9%. 

En aquest mercat protegit, l’esforç que suporten les llars per la despesa d’habitatge es redueix 3,4 punts percen-
tual entre el 2009 i el 2013. Si bé té lloc un increment de 0,5 punt percentuals de l’esforç relacionat amb la des-
pesa associada als serveis complementaris de l’habitatge, aquest es veu més que compensat per la reducció de 
l’esforç associat a la despesa estricta de lloguer. De totes maneres, si bé aquesta és una evolució positiva, cada 
vegada un percentatge més petit de llars se’n beneficien, i el nombre de llars en aquest règim de tinença es re-
dueix del 6,8% l’any 2009 al 2,9% el 2013.145

                                                           
144 Vegeu en aquest sentit els informes anuals del Col·legi de Registradors de la Propietat, Béns Mobles i Mercantils d’Espanya, 2009-2014. 

 

145 D’acord amb l’ECV, l’any 2014, 68,7 milers de llars catalanes viuen en un habitatge en règim de lloguer amb un preu per sota de mercat, 
mentre que per a l’any 2009 eren 191,5 milers de llars en aquest règim de tinença.  
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L’any 2014 és poc probable que hagi canviat el patró de l’esforç suportat en despesa d’habitatge en els diferents 
règims de tinença de l’habitatge. Per una part, les dades de despesa d’habitatge mostren una desacceleració en 
els ritmes de caiguda de l’any 2013, mantenint-se en nivells lleugerament inferiors als d’aquell any. Pel que fa a 
la renda disponible neta de les llars, tot i que no disposem d’aquesta dada, l’evolució de l’ocupació i el PIB fan 
previsible una lleugera reducció, o un estancament, de la renda disponible per llar per al 2014. 

GRÀFIC V-32.  Evolució de l’esforç en despesa d’habitatge en relació amb la renda disponible per llar per règim 
de tinença de l’habitatge principal. Catalunya, 2009-2014 

 
Unitats: euros per any. 
(1)  Les despeses en serveis complementaris de l’habitatge de les llars en habitatges en propietat amb pagaments pendents s’han estimat a 
partir de la mitjana ponderada d’aquesta despesa en la resta de llars per tipus de tinença, ja que les microdades de l’ECV no permeten identi-
ficar aquest component per a aquest tipus de llar. 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’Enquesta de condicions de vida 2010-2014 de l’INE. 

GRÀFIC V-33.  Evolució de la despesa anual en habitatge per llar en funció del règim de tinença de l’habitatge 
principal. Catalunya, 2010-2014 

 
Unitats: euros per any. 
(1)  Les despeses en serveis complementaris de l’habitatge de les llars en habitatges en propietat amb pagaments pendents s’han estimat a 
partir de la mitjana ponderada d’aquesta despesa en la resta de llars per tipus de tinença, ja que les microdades de l’ECV no permeten identi-
ficar aquest component per aquest tipus de llar. 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’Enquesta de condicions de vida 2010-2014 de l’INE. 
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GRÀFIC V-34.  Evolució de la renda disponible neta per llar146

 

 en funció del règim de tinença de l’habitatge prin-
cipal. Catalunya, 2010-2014 

Unitats: euros per any i llar. 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’Enquesta de condicions de vida 2010-2014 de l’INE. 

L’evolució del mercat de l’habitatge, en la mesura que implica decisions d’inversió d’elevada magnitud i llarga du-
rada tant per a les llars com per a les empreses constructores i promotores que intervenen en aquest mercat, es-
tà fortament afectada per les condicions d’accés al finançament. 

El sistema financer espanyol segueix immers en el procés de reestructuració i de recomposició de balanços de les 
seves entitats de dipòsit acordat a la segona meitat del 2012 amb la UE.147

Aquesta recomposició de l’estructura dels seus passius se segueix traduint l’any 2014 en un increment del patri-
moni net del conjunt d’entitats de dipòsit espanyoles –tant en termes absoluts com del seu pes– i en un augment 
dels dipòsits del sector privat en aquestes entitats, mentre que es redueix la dependència financera en els seus 
passius dels dipòsits del Banc Central Europeu i, per tant, de la liquiditat que ofereix l’Eurosistema i dels dipòsits 
de les entitats de crèdit, fruït d’un procés de despalanquejament sobre els deutes contrets amb no residents. Se-
gueixen millorant, per tant, els indicadors de solvència de les entitats de dipòsit espanyoles en relació amb l’any 
2013. 

 

La contrapartida directa d’aquest esforç de recapitalització de les entitats de crèdit espanyoles ha estat en els 
anys 2012 i 2013 una reducció del seu actiu i, per tant, de la seva funció de cadena de transmissió de l’estalvi a 
la inversió. El 2014, tal com posa de manifest el Banc d’Espanya,148

La reducció del crèdit al sector de l’habitatge, del 7,3%, com en els anys precedents, es manté més intensa que 
per al conjunt de l’economia, si bé també desaccelera el seu retrocés. 

 s’observa un increment de l’actiu, si bé vin-
culat a les operacions de les seves filials i sucursals a l’estranger que han incrementat el finançament (tant en 
operacions creditícies com a través de la compra de valors) tant al sector privat com a les administracions públi-
ques a l’estranger. Pel que fa a l’activitat de les entitats a Espanya, i utilitzant les dades dels balanços de les enti-
tats de dipòsit, si bé el 2014 se segueix reduint el finançament al conjunt de l’activitat econòmica espanyola, amb 
un retrocés del 2,5%, aquesta reducció és clarament menys intensa que la dels dos anys precedents. Aquesta ha 
significat una reducció del finançament net al sector privat del 5,2%, i un increment del finançament al sector pú-
blic del 10,6%. 

Pel que fa al saldo viu del crèdit a l’activitat de la construcció a Espanya, se segueix reduint tant el crèdit a activi-
tats productives de la construcció com a activitats productives immobiliàries, amb caigudes del 17,3% i el 15,0%, 

                                                           
146 Vegeu la nota al peu de pàgina núm. 143. 
147 El 23 de juliol del 2012 es van signar el Memoràndum d’entesa (MoU) i l’Acord marc d'assistència financera entre la Facilitat Europea d'Es-
tabilització Financera (FEEF), el Regne d'Espanya com a Estat membre beneficiari, el Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) com 
a garant i el Banc d'Espanya. 
148 Vegeu l’Informe de estabilidad financiera, núm. 05/2015 (maig 2015). Banco de España. 
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respectivament. La qualitat creditícia d’algunes de les empreses d’aquests sectors millora, i es redueix el percen-
tatge de crèdit de dubtós cobrament, fins al 32,6% en el cas de les activitats productives de la construcció i fins al 
36,2% en les activitats immobiliàries, en nivells encara elevats tot i els processos de sanejament d’actius. 

TAULA  V-53.  Crèdit i crèdit dubtós atorgat a famílies i empreses residents en relació amb habitatge i construc-
ció per entitats de crèdit 1. Espanya, 2012-2014 

  2012 2013 2014 
Variació 

2012-2013 2013-2014 

1. Total crèdit (saldo viu) 933.370 841.371 779.905 -9,9% -7,3% 

   Crèdit a les famílies per adquisició i rehabilitació d’habitatge 633.138 604.395 579.823 -4,5% -4,1% 

   Crèdit a activitats productives de la construcció 76.217 60.154 49.754 -21,1% -17,3% 

   Crèdit a activitats productives immobiliàries 224.015 176.822 150.328 -21,1% -15,0% 

2. Total crèdit dubtós 110.096 123.988 104.969 12,6% -15,3% 

   Crèdit a les famílies per adquisició i rehabilitació d’habitatge 25.321 36.182 34.242 42,9% -5,4% 

   Crèdit a activitats productives de la construcció 19.693 20.617 16.234 4,7% -21,3% 

   Crèdit a activitats productives immobiliàries 65.082 67.190 54.494 3,2% -18,9% 

Total crèdit dubtós sobre crèdit (2/1) 11,8% 14,7% 13,5% 24,9% -8,7% 

   Crèdit a les famílies per adquisició i rehabilitació d’habitatge 4,0% 6,0% 5,9% 49,7% -1,4% 

   Crèdit a activitats productives de la construcció 25,8% 34,3% 32,6% 32,6% -4,8% 

   Crèdit a activitats productives immobiliàries 29,1% 38,0% 36,2% 30,8% -4,6% 

3. Import noves operacions de crèdit a famílies per habitatge 32.277 21.854 26.798 -32,3% 22,6% 
Unitats: milions d’euros. 
(1)  Les entitats de crèdit inclouen bancs, caixes d’estalvis, cooperatives de crèdit i establiments financers de crèdit. 
Font: elaboració pròpia a partir del Butlletí estadístic del Banc d’Espanya. 

La situació del crèdit a les famílies per a l’adquisició i la rehabilitació de l’habitatge segueix dominada pels pro-
cessos d’amortització del deute pendent per part de les llars, i el saldo viu d’aquest crèdit se segueix reduint amb 
una caiguda del 4,1% al llarg del 2014. Tot i així, s’incrementa, per primer any des de l’inici de la crisi, l’import de 
les noves operacions de crèdits a les famílies destinat a l’habitatge, un 22,6% en relació amb el 2013, si bé enca-
ra es troba en el segon valor més baix,com a mínim, des de l’any 2003. 

Aquest augment relatiu de les noves operacions de crèdit a les famílies per habitatge, ha anat acompanyat d’un 
canvi de tendència, des de l’inici de la crisi, d’alguns dels indicadors de les condicions creditícies a la compra 
d’habitatge. Així, el termini mitjà de contractació del crèdit hipotecari ha deixat de reduir-se aquest any, i passa en 
termes mitjans de 267 a 272 mesos; per una altra part, també ha deixat de caure la relació entre l’import mitjà 
dels préstecs a l’habitatge i el valor de les transaccions d’habitatges, en passar del 57,5% al 59,5% l’any 2014; i 
se segueix reduint el tipus d’interès de les noves operacions de préstecs hipotecaris. 

Les reduccions del tipus d’interès central des del 0,25% fins al 0,15% el juny del 2014 i al 0,05% el setembre del 
2014, dutes a terme pel Banc Central Europeu, si bé no s’han traslladat amb la mateixa intensitat a l’euríbor, 
permeten mantenir-lo en mínims històrics, i en el mes de desembre del 2014 se situa en el 0,26%. Les entitats 
de crèdit espanyoles, si bé no han traslladat amb la mateixa intensitat aquesta reducció al mercat hipotecari es-
panyol, han reduït el tipus d’interès mitjà a 3 anys del 3,35% al 3,00% el 2014 amb una tendència a la baixa al 
llarg de l’any, que situa aquest tipus d’interès el mes de desembre del 2014 en el 2,44%. 

En paral·lel, es manté pràcticament en els mateixos nivells del 2013, amb una lleugera caiguda, el rati de crèdit 
dubtós sobre el crèdit atorgat a les famílies per compra d’habitatge i rehabilitació, que se situa en el 5,9%. 

És molt possible que la millor evolució de l’ocupació i l’activitat econòmica, l’any 2014, hagin frenat la caiguda de 
la renda familiar disponible per llar; tot i així, seguim en taxes d’atur molt elevades, especialment pel que fa a la 
població més jove i en edat d’emancipació, la qual cosa encara estaria determinant una demanda d’habitatge -i 
una disposició al pagament- pel motiu residencial en una situació de debilitat. De totes maneres, la millora de 
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l’activitat, especialment pel que fa al sector turístic, i del potencial de rendibilitat en el sector de l’habitatge, indi-
quen que la demanda d’habitatge pel motiu inversió estaria millorant. 

En aquest context, des de l’inici de la crisi del sector de l’habitatge ha tingut lloc un destacat increment en el 
nombre d’execucions hipotecàries. En el període 2007-2014 s’han iniciat 102.578 execucions hipotecàries a Ca-
talunya, i l’any 2014, tot i que es redueixen el 7,1% en relació al 2013, es mantenen per sobre dels seus valors 
mitjans previs a la crisi. 

GRÀFIC V-35.  Nombre d’execucions hipotecàries1. Catalunya i Espanya, 2007-2014 

 
Unitats: nombre i percentatge. 
(1)  Inclou execucions hipotecàries d’habitatges i locals comercials. Es computen aquells procediments que, tramitats en els jutjats de primera 
instància, permeten exigir el pagament dels deutes garantits per una penyora o hipoteca al creditor amb escriptura d’hipoteca a favor seu, de-
gudament inscrita en el Registre de la Propietat. Cada procediment d’execució pot incloure una o més finques. 
Font: Consell General del Poder Judicial. 

Una part dels procediments en tràmit sobre execucions hipotecàries acaben en desallotjament a través dels pro-
cessos de llançaments practicats, que principalment ho són per causa de l’impagament del lloguer. L’any 2014 el 
nombre de llançaments practicats és de 15.606,149

TAULA  V-54.  Nombre de llançaments practicats1. Catalunya i Espanya, 2013-2014 

 el 2,5%  menys que el 2013, i segueixen sent majoritaris els 
derivat d’impagament del lloguer. Augmenten els procediments que ho són com a conseqüència d’execucions hi-
potecàries, mentre que es redueixen els derivats de la llei d’arrendaments. 

Catalunya 2013 2014 2013-2014 

Nombre de llançaments practicats 16.008 15.606 -2,5% 

Conseqüència d’execucions hipotecàries 4.426 4.861 9,8% 

Conseqüència de la llei d’arrendaments urbans 10.817 10.009 -7,5% 

Altres conseqüències 765 736 -3,8% 

Espanya 2013 2014 2013-2014 

Nombre de llançaments practicats 67.189 68.091 1,3% 

Conseqüència d’execucions hipotecàries 25.811 28.877 11,9% 

Conseqüència de la llei d’arrendaments urbans 38.141 36.044 -5,5% 

Altres conseqüències 3.237 3.170 -2,1% 
Unitats: nombre i percentatge. 

                                                           
149 Aquesta dada només està disponible a partir del primer trimestre del 2013. 
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(1)  Els llançaments són desallotjaments forçosos indicats per una autoritat judicial. Es computen els llançament practicats desglossats se-
gons es derivin d’execucions hipotecàries, de procediments de la Llei d’arrendaments urbans (principalment correspondran a lloguers impa-
gats) o d’altres causes (laudes arbitrals, processos de família, etc.). 
Font: Consell General del Poder Judicial. 

En aquest sentit, la Generalitat de Catalunya, a través d’Ofideute, disposa d’un servei d’informació i assessora-
ment 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. Al llarg del 2014 l’Ofideute ha atès 2.900 actuacions de les quals 
ha arribat a una solució pactada amb l’entitat financera en 849 casos. 

4.2. EVOLUCIÓ DELS MERCATS I PREUS DE L’HABITATGE 

L’any 2014 l’activitat constructora residencial a Catalunya mostra alguns signes de recuperació en relació amb 
l’any 2013, si bé es manté en nivells mínims històrics. Augmenta el nombre d’habitatge iniciats d’obra nova, i es 
manté l’activitat de rehabilitació d’habitatges –actualment, el principal sustentador de l’activitat en el conjunt del 
sector de la construcció–, amb un lleuger augment del nombre de noves obres per reforma d’habitatge. Pa-
ral·lelament, però, es redueix el nombre d’habitatges acabats al llarg de l’any. 

De totes maneres, aquesta relativa millora de l’activitat constructora residencial, especialment pel que fa a l’obra 
nova,150

Pel que fa a la branca dels serveis immobiliaris

 no ha estat suficient per fer recuperar l’activitat del conjunt del sector de la construcció, que experimenta 
una caiguda del 2,4% del seu VAB en termes reals, d’acord amb les primeres estimacions de la Comptabilitat re-
gional (CR); i que ha vist reduir la seva ocupació en un 2,7% a Catalunya, segons les dades de la EPA. Tot i així, 
aquests retrocessos en l’activitat i l’ocupació del sector són clarament inferiors als registrats l’any 2013, i 
l’evolució trimestral mostra una millora de l’activitat i l’ocupació en el darrer trimestre de l’any. 

151 sense lloguer imputats, que inclou la promoció i la intermedia-
ció immobiliària en l’àmbit de l’habitatge, l’any 2014 a Catalunya té lloc un increment de l’activitat que es veu re-
flectit en l’augment, del 23,6%, del total de transaccions immobiliàries d’habitatge –fonamentalment per 
l’augment de les transaccions d’habitatge lliure de segona mà–, mentre que es manté, amb una lleugera reduc-
ció, el nombre de noves contractacions d’habitatges de lloguer, prop de 150 mil contractes de lloguer registrats 
per l’INCASOL152

Aquest dinamisme més elevat en el mercat de compra de l’habitatge i la pràctica estabilitat del nivell de contrac-
tació en el mercat del lloguer poden ajudar a explicar l’augment de l’1,6% en termes reals del VAB de les activitats 
de serveis immobiliàries sense lloguers imputats, si bé aquest creixement no ha estat suficient per generar ocu-
pació neta, i el sector perd el 5,2% de l’ocupació que tenia l’any 2013. A més, en aquest cas, amb un comporta-
ment que ha empitjorat en la segona meitat de l’any i en els dos darrers trimestres concentra pèrdues interanuals 
d’ocupació. 

 el 2014.  

La dinàmica del mercat de compra d’habitatge no es veu reflectida amb la mateixa intensitat en l’evolució del vo-
lum d’hipoteques constituïdes, que pràcticament es mantenen en els mateixos nivells que el 2013, amb 30.261 
noves hipoteques, i un increment respecte del 2013 del 0,7%. La important diferència entre el volum de transac-
cions realitzades, i el volum de noves hipoteques estaria posant de manifest un increment de les compres al 
comptat. L’efecte conjunt de la caiguda del preu de l’habitatge i la relativa estabilització de la proporció de prés-
tec concedit respecte del bé hipotecat, ha situat l’import mitjà de les noves hipoteques en 113.649 euros, amb 
un increment en termes reals d’aquest import del 3,1% respecte de l’any 2013. 

A més, el nivell de transaccions immobiliàries l’any 2014, 55.033 compravendes d’habitatge, contrasta amb la 
reducció, identificada per l’Enquesta contínua d’habitatge de l’INE, en el nombre de llars que viuen en habitatge 
principal en règim de propietat. L’any 2014 hi ha 20,5 milers de llars menys que el 2013 que son propietàries del 
seu habitatge principal. 

                                                           
150 Cal tenir en compte que segons les estimacions de la Cambra de Contractistes de Catalunya (CCOC), l’activitat constructora associada a 
l’obra nova d’habitatge significa al voltant del 18% de tota l’activitat del sector de la construcció. 
151 El VAB dels Serveis immobiliaris, calculat per la CR, incorpora el VAB associat als lloguers imputats als propietaris del seu habitatge habi-
tual. Per tenir una aproximació a l’activitat econòmica d’aquesta branca a Catalunya, estimem el seu VAB sense els lloguers imputats, deduint 
al VAB dels serveis immobiliaris a Catalunya, el pes que en el conjunt d’Espanya significa el VAB d’aquests serveis imputats en la branca de 
Serveis immobiliaris d’Espanya. 
152 Cal tenir en compte que l’estadística de contractació de lloguer recull les altes registrades de contractes de lloguer d’habitatge que han di-
positat fiança a l’INCASOL, i que, per tant, no preveu les baixes que tenen lloc de contractes de lloguer finalitzats durant l’any. 
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Elements que també apuntarien a que, principalment, el mercat de compra de l’habitatge està en aquest mo-
ments dominat per l’augment de la demanda pel motiu inversió. 

TAULA  V-55.  Dades d’habitatge. Catalunya, 2011-2014 

  
2012 2013 2014 

Variació real 

  2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

Valor de la construcció residencial (M €)1 2.221 1.701 - -9,9% -23,0% - 

PIB de Catalunya (M €)2 198.272 197.320 199.786 -1,9% -1,2% 1,4% 

Construcció residencial / construcció total3 18,0% 17,3% - - - - 

VAB Construcció 9.814 8.994 8.775 -15,9% -7,8% -1,3% 

VAB Serveis Immobiliaris sense lloguers imputats 6.208 6.254 6.410 1,9% 0,6% 1,6% 

VAB Construcció i Serveis Immobiliaris sense lloguers imputats4 32.722 32.391 32.755 -10,2% -4,5% -0,1% 

Ocupats Construcció 197,5 184,0 181,3 -19,9% -6,8% -1,5% 

Ocupats Serveis Immobiliaris 19,2 22,7 21,6 -24,2% 18,2% -5,2% 

Ocupats Construcció i Serveis Immobiliaris 216,7 206,7 202,8 -20,3% -4,6% -1,9% 

Índex del cost construcció de l’edificació 184,2 183,4 181,5 0,9% -0,5% -1,0% 

Nombre d’hipoteques5 43.086 30.059 30.261 -32,2% -30,2% 0,7% 

Valor hipoteques (M €)5 4.664 3.307 3.439 -42,2% -30,3% 3,8% 

Valor mitjà de les hipoteques (€)5 108.243 110.031 113.649 -14,8% -0,1% 3,1% 

Tipus mitjà del préstec hipotecari6 3,42% 3,35% 3,00% - - - 
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 pels índexs de costos de la construcció publicats per Idescat. Els 
valors del 2013 son previsions. 
(2)  El PIB de Catalunya i les taxes de creixement reals s’obtenen del PIB en SEC 2010 publicat per la CR de l’INE. 
(3)  El pes de la construcció residencial sobre el total de 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)  El VAB dels serveis immobiliaris es computa sense el valor del VAB associat als lloguers imputats dels propietaris del seu habitatge habi-
tual, a partir de la CR de l’INE. Vegeu la nota a peu de pàgina número 151. 
(5)  Les dades d’hipoteques d’habitatges responen als valors nominals de les hipoteques constituïdes per habitatges (construïts i projectats) a 
Catalunya, publicades per l’INE, i les taxes de creixement reals s’obtenen a partir de la inflació catalana publicada per l’INE. 
(6)  Tipus mitjà en el mercat hipotecari obtingut com la mitjana ponderada dels préstecs a més de tres anys del conjunt d’entitats. 
Font: Les dades d’ocupació s’obtenen a partir de l’EPA. 

Aquesta evolució de l’activitat constructora i immobiliària ha anat acompanyada de les següents dinàmiques en 
els diferents mercats de l’habitatge que desenvolupem en els següents subapartats i que resumim en els quatre 
punts següents: 

§ En el mercat de compra d’habitatge lliure nou se segueix reduint el volum de les transaccions realitzades fins 
a 5.604 compravendes registrades, si bé es desaccelera el ritme de caiguda en relació amb el 2013. Pa-
ral·lelament, es redueixen el 5,0% els preus d’oferta per metre quadrat. Així, en els anys 2007-2014 
s’acumula una caiguda del preu d’oferta per metre quadrat del 45,1% i de les transaccions realitzades, del 
88,5%. 

§ En el mercat de compra d’habitatge lliure de segona mà s’accelera el creixement del nombre de transaccions 
fins a 48.287 compravendes, un 27,0% més que el 2013, amb un increment del 6,3% dels preus d’oferta per 
metre quadrat, que recull principalment l’increment del preu en la ciutat de Barcelona. I en els anys 2007-
2014 s’acumula una caiguda del preu del 33,5% i una reducció en el nombre de transaccions del 55,2%. 

§ En el mercat de lloguer lliure s’estabilitza el nombre de nous contractes signats, i s’experimenta per sisè any 
consecutiu una caiguda del preu dels nous contractes de lloguer, del 0,5%, si bé clarament inferiors a les cai-
gudes dels anys precedents. En l’acumulat dels anys 2007-2014, i recollint part de la demanda que no pot 
accedir al mercat de compra, el preu dels nous contractes de lloguer s’ha reduït amb menys intensitat que el 
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preu del mercat de compra, el 10,5%, mentre que s’ha més que duplicat el nombre de noves contractacions 
fetes anualment, amb un increment del 163,6%. 

§ Finalment, l’evolució del mercat d’habitatge protegit a Catalunya mostra una certa reactivació el 2014, amb 
un increment del nombre de transaccions del 66,2%, fins a 1.142 compravendes, i una reducció del preu mit-
jà segons taxacions del 3,2%. En el conjunt dels anys 2007-2014, aquest mercat acumula un creixement dels 
preus de taxació del 15,5% i una reducció del nombre de transaccions del 68,5% (vegeu la taula V-56). 

TAULA  V-56.  Evolució del preu mitjà de l’habitatge protegit i del nombre de transaccions immobiliàries 
d’habitatge protegit nou. Catalunya, 2006-2014 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Preu habitatge protegit 1.137,0 1.190,6 1.270,0 1.243,5 1.264,7 1.293,8 1.342,4 1.357,4 1.313,8 

Transaccions d’habitatge protegit 3.621 3.272 2.423 2.135 2.248 1.724 1.378 687 1.142 
Unitats: euros per metre quadrat i nombre de transaccions immobiliàries. 
Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri de Foment. 

4.2.1. HABITATGE DE NOVA CONSTRUCCIÓ 

L’any 2014 el nivell d’activitat constructora d’habitatges nous i rehabilitats mostra un lleuger increment en relació 
amb el 2013 si bé amb nivells clarament inferiors als del 2012. Així, mentre que augmenten un 51,4% els habi-
tatges nous iniciats, i el sector de la rehabilitació manté l’activitat, amb un lleuger increment del 0,7% del nombre 
d’habitatges iniciats per reformar, per una altra costat hi ha una reducció del 10,8% dels habitatges acabats. 
S’inicien, així, 0,5 habitatges nous per cada 1.000 habitants, un valor que contrasta amb els 11,9 habitatges ini-
ciats per cada mil habitants de mitjana anual en els anys 1996-2008. 

TAULA  V-57.  Habitatges en construcció, iniciats i acabats. Catalunya, 2006-2014 

Nombre d’habitatges 

Habitatges en construcció1 
Habitatges 

iniciats nous2 
Habitatges aca-

bats3 Total Obra nova Per 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 

2012 10.120 3.938 6.182 5.311 13.003 

2013 8.460 2.401 6.059 3.036 6.305 

2014 9.737 3.635 6.102 3.846 5.624 

Taxa de variació 
Habitatges en construcció1 

Habitatges 
iniciats nous2 

Habitatges aca-
bats3 Total Obra nova Per reformar 

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% 

2012 -33,8% -38,8% -30,2% -32,8% -30,5% 
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2013 -16,4% -39,0% -2,0% -42,8% -51,5% 

2014 15,1% 51,4% 0,7% 26,7% -10,8% 
Unitats: nombre d’habitatges. 
(1)  Habitatges visats pels col·legis d’arquitectes tècnics per poder demanar llicència d’obra, Ministeri de Foment. 
(2)  Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana a partir dels visats dels col·legis d’aparelladors de Catalunya. 
(3)  Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana a partir de certificats de final d’obra dels col·legis d’aparelladors de Catalunya. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana i del Ministeri de Foment. 

L’augment del nombre d’habitatges iniciats l’any 2014 es distribueix de forma irregular en el territori, i es concen-
tra a les províncies de Lleida i Barcelona, i per zones significatives en les zones urbanes de Girona, Tarragona i 
Lleida (altres zones urbanes) i en l’àmbit metropolità de Barcelona. Mentrestant se segueix reduint el nombre 
d’habitatges iniciats en el conjunt de les províncies de Tarragona i Girona, i en les zones turístiques així com en la 
resta de Catalunya. 

Per zones significatives, en termes mitjans del període 2003-2014, l’àmbit metropolità de Barcelona acumula el 
43,6% dels habitatges iniciats, les zones turístiques el 26,6%, la resta de Catalunya el 17,1% i les altres zones ur-
banes el 12,7%. Aquesta distribució, que en el darrer període de creixement del sector (2003-2006) havia evolu-
cionat 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 vuit anys (2007-2014) 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 Catalunya, i una pèrdua de pes relatiu dels habitatges iniciats en les zones turístiques 
(vegeu el gràfic V-36). 

GRÀFIC V-36.  Distribució per zones significatives del nombre d’habitatges nous iniciats. Catalunya, 2003-2006, 
2007-2014 i 2014 

 
Unitats: percentatges. 
Nota: Àmbit metropolità: l’Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès 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 Em-
pordà, el Baix Penedès, la Cerdanya, el Montsià, el Pallars Sobirà, el Pla de l’Estany, la Selva i la Vall d’Aran; i 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. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana. 

Per demarcacions territorials, en termes mitjans del període 2003-2014, Barcelona acumula el 52,9% dels habi-
tatges iniciats, Tarragona, el 20,0%, Girona, el 17,4% i Lleida el 9,8%. Aquesta distribució ha evolucionat a partir 
del 2004 amb un guany del pes relatiu dels habitatges iniciats a les províncies de Barcelona i Lleida, i una pèrdua 
del pes relatiu dels habitatges iniciats a les províncies de Girona i Tarragona. 

En la taula següent es mostra l’evolució dels dos darrers anys dels habitatges iniciats per zones significatives i 
demarcacions territorials. 
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TAULA  V-58.  Habitatges iniciats (obra nova) per zones significatives i demarcacions territorials. Catalunya, 
2013-2014 

  
2013 2014 Variació 

Nombre Distribució Nombre Distribució 2012-2013 2013-2014 

Àmbit metropolità1 1.836 60,5% 2.577 67,0% -39,7% 40,4% 

Altres zones urbanes2 222 7,3% 413 10,7% -75,7% 86,0% 

Zones turístiques3 720 23,7% 630 16,4% -18,1% -12,5% 

Resta Catalunya4 258 8,5% 226 5,9% -45,2% -12,4% 

  
2013 2014 Variació 

Nombre Distribució Nombre Distribució 2012-2013 2013-2014 

Barcelona 1.930 63,6% 2.676 69,6% -40,5% 38,7% 

Girona 545 18,0% 491 12,8% -23,9% -9,9% 

Lleida 202 6,7% 453 11,8% -42,1% 124,3% 

Tarragona 359 11,8% 226 5,9% -64,1% -37,0% 

CATALUNYA 3.036 100,0% 3.846 100,0% -42,8% 26,7% 
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. 

Tot i que milloren alguns dels indicadors de comercialització dels habitatges nous en oferta, en el conjunt de Cata-
lunya se segueix reduint percentatge d’habitatges venuts al llarg de l’any del conjunt de promocions. Tot i així, es 
redueixen, tant a la ciutat de Barcelona com en el conjunt de Catalunya, el número de mesos transcorreguts per 
vendre una promoció, i augmenta el percentatge d’habitatges venuts d’una promoció en un mes d’oferta (vegeu 
la taula V-59). Aquesta dificultat a l’hora de comercialitzar les promocions s’arrossega des l’any 2006. 

TAULA  V-59.  Comercialització de l’habitatge en oferta nou. Catalunya, 2010-2014 

  
Vendes/oferta1 Ritme de vendes2 Vendes mensuals3 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

Barcelona ciutat 30,6% 24,3% 18,2% 21,4% 42 62 63 24 2,4% 1,6% 1,6% 4,1% 

Catalunya (44 municipis) 32,9% 26,2% 24,1% 23,7% 51 65 75 47 2,0% 1,5% 1,3% 2,1% 

Catalunya (214 municipis) 33,3% 27,2% 24,4% 23,9% 52 67 78 45 1,9% 1,5% 1,3% 2,2% 
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 transaccions immo-
biliàries d’habitatge lliure nou. L’any 2014, el nombre de transaccions d’aquest tipus d’habitatges s’ha reduït el 
4,0% respecte del 2013, fins a un volum de 5.604 transaccions (vegeu el gràfic V-37). 
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GRÀFIC V-37.  Evolució del nombre de transaccions immobiliàries d’habitatge lliure nou. Espanya i Catalunya, 
2006-2014 

 
Unitats: nombre de transaccions en valors absoluts i taxes de creixement en percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri de Foment. 

Paral·lelament, els preus dels habitatges en oferta segueixen en procés de caiguda que, per al conjunt de Catalu-
nya, amb un preu mitjà de 2.164,4 euros/m2, significa una caiguda del preu del 5,0%. En els municipis de l’àmbit 
metropolità de Barcelona (sense Barcelona), amb un preu mitjà de 2.131,7 euros/m2, es redueix en termes mit-
jans el 5,1%; a la ciutat de Barcelona, amb un preu mitjà de 3.758,9 euros/m2, la reducció ha estat del 3,2%; 
mentre que als municipis de la resta de Catalunya, amb un preu mitjà de 1.568,9 euros/m2, la caiguda ha estat 
del 4,9% (vegeu la taula V-60). 

TAULA  V-60.  Preus de l’oferta de venda d’habitatge nou. Catalunya, 2009-2014 

Valors absoluts 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2001-2006 2007-2014 

Barcelona (BCN) 5.115,5 5.065,4 4.583,5 4.252,5 3.884,1 3.758,9 - - 

Àmbit metropolità (menys BCN) 3.031,4 2.978,7 2.688,4 2.423,5 2.269,9 2.131,7 - - 

Resta de Catalunya 2.214,8 2.136,0 1.877,2 1.845,8 1.658,3 1.568,9 - - 

Catalunya (Total municipis estudiats) 2.815,2 2.736,3 2.716,6 2.552,5 2.290,6 2.164,4 - - 

Taxes de creixement 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2001-2006 2007-2014 

Barcelona (BCN) -9,4% -1,0% -9,5% -7,2% -8,7% -3,2% 167,4% -35,1% 

Àmbit metropolità (menys BCN) -8,7% 0,9% -12,0% -10,8% -10,5% -5,1% 65,8% -42,0% 

Resta de Catalunya -10,0% -2,6% -10,0% -3,5% -14,6% -4,9% 54,9% -39,2% 

Catalunya (Total municipis estudiats) -9,4% -1,3% -11,1% -8,2% -14,9% -5,0% 176,7% -45,1% 
Unitats: euros per metre quadrat i percentatges. 
Nota: Les taxes de creixement de cada àmbit territorial es calculen tenint en compte el mateix nombre de municipis entre anys successius i 
ponderant el creixement de preus de cada municipi pel pes de la superfície en oferta construïda en cada municipi sobre la superfície  en ofer-
ta total de l’àmbit territorial corresponent. Per a l’any 2008 i per als 3 àmbits, AMB, Resta de Catalunya i Catalunya s’utilitzen 27, 16 i 44 mu-
nicipis respectivament; per a l’any 2009 per als 3 àmbits, AMB, Resta de Catalunya i Catalunya s’utilitzen 87, 124 i 214 municipis respecti-
vament; per a l’any 2010 per als 3 àmbits, AMB, Resta de Catalunya i Catalunya s’utilitzen 87, 126 i 212 municipis respectivament; per a l’any 
2011 per als 3 àmbits, AMB, Resta de Catalunya i Catalunya s’utilitzen 79, 33 i 113 municipis respectivament; per a l’any 2012 per als 3 àm-
bits, AMB, Resta de Catalunya i Catalunya s’utilitzen 56, 26 i 83 municipis respectivament; i per a l’any 2013 per als 3 àmbits, AMB, Resta de 
Catalunya i Catalunya s’utilitzen 42, 20 i 62 municipis respectivament. 
Font: elaboració pròpia a partir de la Secretaria d’Habitatge I Millora Urbana, a partir de les dades del treball de l’Institut APOLDA i BCF Consul-
tors. 
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4.2.2. L’ESFORÇ DE COMPRA D’HABITATGE NOU 

L’esforç teòric que significa la compra d’un habitatge nou per a una llar és un dels condicionants de la demanda 
d’habitatge i permet valorar l’evolució de l’accessibilitat al mercat de l’habitatge. La caiguda dels preus de 
l’habitatge a Catalunya i la reducció dels tipus d’interès hipotecaris al llarg del 2014 han contribuït a la reducció, 
si bé amb menys intensitat que el 2013, de l’esforç teòric de compra d’un habitatge nou en el mercat lliure a Ca-
talunya. En paral·lel, augmenta molt lleugerament la duració mitjana dels nous crèdits hipotecaris contractats so-
bre habitatge a Catalunya, que ha passat de 274 mesos a 275 mesos l’any 2014. Contràriament, la reducció de 
l’1,8% de l’índex de cost salarial mitjà a Catalunya hauria contribuït a l’augment d’aquest esforç teòric de compra, 
compensant part de la reducció derivada de la caiguda de preus i dels tipus d’interès i el lleuger augment de la 
durada dels crèdits. 

Tenint en compte aquests elements, l’esforç teòric de compra s’hauria reduït, el 2014, a la ciutat de Barcelona el 
5%, amb una quota hipotecària teòrica mitjana de les noves hipoteques (vegeu la taula V-61) de 1.364 eu-
ros/mes; a l’àmbit metropolità de Barcelona (sense Barcelona), s’hauria reduït el 6,8%, amb una quota hipotecà-
ria de 736 euros/mes; en el conjunt de la resta de municipis de Catalunya, s’hauria reduït el 6,7% respecte del 
2013, amb una quota hipotecària teòrica de 555 euros/mes; i al conjunt de Catalunya, s’hauria reduït el 6,7%, 
amb una quota de 665 euros/mes, oreduccions totes elles menors que les del 2013. 

D’aquesta manera, l’esforç de compra que hauria de fer una família monosalarial per accedir a l’habitatge (vegeu 
la taula V-61), calculat en relació amb el cost salarial mitjà total de Catalunya, hauria frenat la seva reducció inici-
ada l’any 2008, i se situaria en el 68,7% a Barcelona ciutat, en el 37,1% a l’àmbit metropolità de Barcelona (sen-
se Barcelona), en el 27,9% a la resta de Catalunya, i en el 33,5% al conjunt de Catalunya. 

Aquesta disminució de l’esforç teòric es calcula sense tenir en compte el lleuger increment en la relació entre el 
préstec i el valor de les transaccions per al conjunt d’Espanya, passant del 57,5% el 2013 al 59,5% el 2014, ele-
ment que faria millorar lleugerament les condicions dels préstecs hipotecaris. 

Tot i la relativa millora d’aquest any, les dades segueixen posant de manifest la dificultat d’accedir al mercat de 
compra d’habitatges lliures nous per a una part important de les llars de Catalunya. 

Cal tenir en compte que el percentatge de població en atur és encara molt elevat, del 20,4% a Catalunya, i que es 
manté, almenys amb dades per al conjunt d’Espanya, el nombre de famílies sense cap perceptor d’ingressos, que 
signifiquen al voltant del 4% de totes les llars, famílies que quedarien excloses d’aquest indicador d’accessibilitat. 

TAULA  V-61.  Esforç teòric de compra d’un habitatge nou. Catalunya, 2012-2014 

PREU HABITATGE 90 m2 2012 2013 2014 
Variació 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Barcelona 382.724 349.572 338.302 -7,2% -8,7% -3,2% 

Àmbit metropolità de Barcelona (sense BCN) 214.888 192.246 182.489 -10,8% -10,5% -5,1% 

Resta de Catalunya 169.339 144.631 137.502 -3,5% -14,6% -4,9% 

Catalunya 204.072 173.567 164.884 -8,2% -14,9% -5,0% 

QUOTA HIPOTECÀRIA (€/mes)1 2012 2013 2014 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Barcelona 1.584 1.462 1.364 -3,1% -7,7% -6,7% 

Àmbit metropolità de Barcelona (sense BCN) 890 804 736 -6,9% -9,6% -8,5% 

Resta de Catalunya 701 605 555 0,8% -13,7% -8,3% 

Catalunya 845 726 665 -4,1% -14,1% -8,4% 

ESFORÇ2 2012 2013 2014 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Barcelona 77,9% 72,3% 68,7% -3,0% -7,2% -5,0% 

Àmbit metropolità de Barcelona (sense BCN) 43,7% 39,8% 37,1% -6,8% -9,1% -6,8% 

Resta de Catalunya 34,5% 29,9% 27,9% 0,9% -13,2% -6,7% 
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Catalunya 41,5% 35,9% 33,5% -4,0% -13,6% -6,7% 
Unitats: preu en euros, quota en euros, i esforç en percentatges. 
(1)  Hipoteca de quota fixa d’acord amb la duració mitjana dels nous crèdits hipotecaris contractats, 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 i aplicant les taxes de creixement de preus calculades en l’apartat 4.2.1. de la taula V-60-. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades de la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana, INE, i Col·legi de Registradors de la Propietat, Béns Mo-
bles i Mercantils d’Espanya. 

4.2.3. L’HABITATGE DE SEGONA MÀ 

En el mercat de l’habitatge lliure de segona mà, si bé amb una mostra molt més reduïda que en el cas de la com-
pra d’habitatges nous, l’any 2014 s’observa un increment dels preus d’oferta, amb un augment mitjà del 6,3%. 
Aquest augment, però, està principalment determinat per l’evolució dels preus d’oferta a la ciutat de Barcelona, 
on s’incrementa el 15,4%. Fora de l’àmbit de la ciutat de Barcelona, si bé s’observa una desacceleració de la cai-
guda, els preus d’oferta es redueixen el 6,8% respecte del 2013. L’estadística de preus de l’INE, a partir dels va-
lors de transacció de les compravendes també recull la desacceleració de la caiguda dels preus dels habitatges 
de segona mà, si bé per al conjunt de l’any estima que els preus s’han reduït a Catalunya l’1,5% l’any 2014. 
Aquesta estadística mostra una desacceleració dels preus al llarg de l’any, i estima que en el darrer trimestre de 
l’any té lloc un increment del preu del 0,4% que ve determinat per l’impacte de l’augment de l’1,0% en els preus 
dels habitatges de segona mà de la província de Barcelona, mentre que en la resta de províncies segueixen amb 
taxes de variació negatives. 

Els preus d’oferta de venda dels habitatges de segona mà es mantenen, aproximadament, entre el 5% i el 30% in-
feriors als preus de venda de primera mà en els onze municipis estudiats, excepte en el cas de Gavà, on són el 
6,3% superiors.153

En la taula següent es mostra l’evolució dels preus d’oferta de venda de segona mà per a la mostra de municipis 
de Catalunya, entre els anys 2011 i 2014. 

 

TAULA  V-62.  Preus mitjans d’oferta de venda dels habitatges de segona mà. 11 municipis. Catalunya, 2011-
2014 

  2013 2014 
Variació 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2007-2014 

Barcelona 2.701 3.118 -11,4% -12,8% 15,4% -27,5% 

Badalona  1.993 2.060 -9,7% -6,2% 3,3% -37,3% 

Gavà  2.367 2.353 -0,6% -6,8% -0,6% -33,4% 

Girona  1.904 1.961 -0,6% -9,3% 3,0% -34,3% 

L’Hospitalet de Llobregat 2.115 1.891 -5,9% -8,6% -10,6% -45,4% 

Lleida  1.093 1.041 -12,0% -13,3% -4,7% -46,6% 

Mataró  1.919 1.767 -2,5% -13,0% -7,9% -44,3% 

Ripollet  2.142 1.621 -4,1% -4,2% -24,3% -42,5% 

Sabadell  1.812 1.625 -7,7% -6,5% -10,3% -45,1% 

Tarragona  1.751 1.550 -8,4% -9,3% -11,5% -38,7% 

Terrassa  1.675 1.483 -6,5% -11,6% -11,4% -47,5% 

TOTAL sense Barcelona  1.877 1.749 -6,0% -9,0% -6,8% -42,2% 

TOTAL (11 municipis) 2.289 2.434 -9,3% -11,3% 6,3% -33,5% 
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, i d’una mostra aleatòria enquestada telefònicament a partir de 2014. 

                                                           
153 El fet que en alguns municipis determinats el preu d’oferta dels habitatges de segona mà estigui per sobre dels de primera mà pot està 
condicionat per la localització interna d’aquests habitatges dins del municipi o per les diferents característiques o tipologia dels dos tipus 
d’habitatge en aquell municipi. 
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Paral·lelament, el nombre total de transaccions immobiliàries d’habitatge lliure de segona mà a Catalunya accele-
ra el seu creixement i augmenta el 27,0% amb un volum de 48.287 transaccions, un comportament similar al del 
conjunt d’Espanya, on les transaccions de segona mà augmenten el 27,4%. L’increment de les compravendes té 
lloc en les quatre províncies de Catalunya si bé amb més intensitat a la província de Barcelona. 

GRÀFIC V-38.  Evolució del nombre de transaccions immobiliàries d’habitatge lliure de segona mà. Espanya i 
Catalunya, 2006-2014 

 
Unitats: nombre de transaccions en valors absoluts i taxes de creixement en percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri de Foment. 
 

4.2.4. L’HABITATGE DE LLOGUER 

El mercat de lloguer s’estabilitza el 2014, amb una lleugera reducció dels nous contractes del 0,3%, mentre que 
el lloguer mitjà associat a aquests nous contractes cau el 0,5% i se situa per al conjunt de Catalunya en els 539,5 
euros al mes (vegeu les taules V-63 i V-64). Aquest preu significa el 27,2% en relació amb el cost salarial mitjà a 
Catalunya, i el 81,1% en relació amb la quota hipotecària teòrica d’un pis mitjà de 90 metres quadrats. 

L’elevat nombre de nous contractes de lloguer signats, 149,7 milers de contractes, si bé recull per una part el 
modest increment del 0,8% en el nombre de llars que viuen en un habitatge principal de lloguer, principalment 
estaria indicant la rotació de contractes i el possible increment en el lloguer de segones residències. Cal tenir en 
compte que a Catalunya, l’any 2014, 681,5 milers de llars, el 23,1% de totes les llars catalanes, viuen en habitat-
ge principal en règim de lloguer, i que l’augment net de llars amb aquest règim de tinença en relació al 2013 ha 
estat de 5,4 milers de llars. 

Si bé no es disposa d’una estadística del nombre de baixes de lloguer es pot estimar que aquestes se situaran 
com a mínim en el volum de lloguers que es van contractar ara fa cinc anys -97.818 l’any 2009-; a aquestes cal-
dria afegir el venciment que a partir d’aquest any s’està produint en el parc de lloguer de pròrroga forçosa. 
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TAULA  V-63.  Evolució anual del lloguer mitjà contractual per zones. Catalunya, 2006-2014 

Lloguer 

Zones significatives Demarcacions territorials   

Àmbit me-
tropolità1 

Altres zo-
nes urba-

nes2 

Zones tu-
rístiques3 

Resta Cata-
lunya4 Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya 

2006 649,3 479,7 453,7 400,0 631,0 488,6 398,2 432,1 602,8 

2007 704,5 501,8 476,0 432,2 683,5 509,6 410,3 451,0 645,4 

2008 745,2 533,6 508,5 474,8 724,0 533,7 441,4 497,2 678,0 

2009 716,7 511,1 484,1 447,9 696,9 508,8 423,6 483,1 650,3 

2010 682,3 493,2 461,7 407,7 661,2 490,8 390,2 464,9 614,5 

2011 666,1 481,1 453,3 400,8 645,0 477,7 389,2 452,2 599,2 

2012 635,7 454,5 431,9 380,9 615,9 454,8 377,5 427,0 571,2 

2013 600,3 429,8 410,2 360,3 583,2 434,1 352,1 401,2 542,2 

2014 600,1 424,8 402,2 354,1 582,1 429,1 347,4 392,5 539,5 

Taxes de crei-
xement 

Àmbit me-
tropolità1 

Altres zo-
nes urba-

nes2 

Zones tu-
rístiques3 

Resta Cata-
lunya4 Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya 

2007 8,5% 4,6% 4,9% 8,1% 8,3% 4,3% 3,0% 4,4% 7,1% 

2008 5,8% 6,3% 6,8% 9,9% 5,9% 4,7% 7,6% 10,2% 5,1% 

2009 -3,8% -4,2% -4,8% -5,7% -3,7% -4,7% -4,0% -2,8% -4,1% 

2010 -4,8% -3,5% -4,6% -9,0% -5,1% -3,5% -7,9% -3,8% -5,5% 

2011 -2,4% -2,5% -1,8% -1,7% -2,4% -2,7% -0,3% -2,7% -2,5% 

2012 -4,6% -5,5% -4,7% -5,0% -4,5% -4,8% -3,0% -5,6% -4,7% 

2013 -5,6% -5,4% -5,0% -5,4% -5,3% -4,6% -6,7% -6,1% -5,1% 

2014 0,0% -1,2% -1,9% -1,7% -0,2% -1,2% -1,3% -2,2% -0,5% 

2007-2014 -7,6% -11,4% -11,3% -11,5% -7,7% -12,2% -12,8% -9,1% -10,5% 
Unitats: euros per mes i variació en 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. 
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’aquesta manera 
el concepte “lloguer” expressa estrictament la renda contractual. 
Font: elaboració pròpia a partir de la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana. 

TAULA  V-64.  Evolució anual del nombre de contractes de lloguer per zones. Catalunya, 2006-2014 

  Zones significatives Demarcacions territorials   

Nombre de 
contractes 

Àmbit me-
tropolità1 

Altres zo-
nes urba-

nes2 

Zones turís-
tiques3 

Resta Cata-
lunya4 Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya 

2006 44.333 3.835 4.074 4.570 47.839 4.514 1.329 3.130 56.812 

2007 47.024 4.729 5.360 5.558 51.164 6.020 1.605 3.882 62.671 

2008 57.767 6.157 9.013 7.189 63.031 8.106 1.886 7.103 80.126 

2009 70.038 8.997 10.458 8.325 75.979 9.167 2.630 10.042 97.818 

2010 81.628 11.144 12.260 11.156 88.874 11.073 4.615 11.626 116.188 
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2011 89.092 12.148 14.080 12.493 97.274 12.922 4.826 12.791 127.813 

2012 96.623 13.528 14.968 13.502 105.256 14.052 5.620 13.693 138.621 

2013 106.470 14.148 15.762 13.820 115.204 14.934 5.847 14.215 150.200 

2014 105.665 14.041 16.155 13.872 114.504 15.316 5.640 14.273 149.733 

Taxes de crei-
xement 

Àmbit me-
tropolità1 

Altres zo-
nes urba-

nes2 

Zones turís-
tiques3 

Resta Cata-
lunya4 Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya 

2007 6,1% 23,3% 31,6% 21,6% 7,0% 33,4% 20,8% 24,0% 10,3% 

2008 22,8% 30,2% 68,2% 29,3% 23,2% 34,7% 17,5% 83,0% 27,9% 

2009 21,2% 46,1% 16,0% 15,8% 20,5% 13,1% 39,4% 41,4% 22,1% 

2010 16,5% 23,9% 17,2% 34,0% 17,0% 20,8% 75,5% 15,8% 18,8% 

2011 9,1% 9,0% 14,8% 12,0% 9,5% 16,7% 4,6% 10,0% 10,0% 

2012 8,5% 11,4% 6,3% 8,1% 8,2% 8,7% 16,5% 7,1% 8,5% 

2013 10,2% 4,6% 5,3% 2,4% 9,5% 6,3% 4,0% 3,8% 8,4% 

2014 -0,8% -0,8% 2,5% 0,4% -0,6% 2,6% -3,5% 0,4% -0,3% 

2007-2014 138,3% 266,1% 296,5% 203,5% 139,4% 239,3% 324,4% 356,0% 163,6% 
Unitats: nombre de contractes i variació en 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 la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana. 

L’estabilització de la contractació en el mercat de lloguer està tenint lloc en tots els àmbits geogràfics de Catalu-
nya, si bé és més intensa en els municipis de les altres zones urbanes i els municipis de l’àmbit metropolità de 
Barcelona, mentre que la desacceleració de la reducció del lloguer mitjà ha evolucionat de manera relativament 
similar en els quatre àmbits, destacant l’àmbit metropolità de Barcelona, on es mantenen els preus del lloguer en 
relació amb el 2013. 

Així, entre el 2007 i el 2014, en els municipis de l’àmbit metropolità de Barcelona el lloguer mitjà ha disminuït a 
una taxa anual acumulativa de l’1,0%; en els municipis de les altres zones urbanes de Catalunya s’ha reduït a una 
taxa de l’1,5%; en els municipis de les zones turístiques s’ha reduït a una taxa de l’1,5%, i als municipis de la res-
ta de Catalunya s’ha reduït a una taxa de l’1,5%. 

El gràfic V-39 mostra com l’àmbit metropolità de Barcelona ha anat perdent pes relatiu en els nous contractes de 
lloguer com a conseqüència de la pèrdua de pes relatiu dels contractes de Barcelona ciutat, una tendència que 
es manifesta ja des de l’any 2002. Per contra, els municipis de les altres zones urbanes, els municipis de les zo-
nes turístiques, i els de la resta de Catalunya han experimentat els deu darrers anys un increment significatiu del 
seu pes relatiu. 
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GRÀFIC V-39.  Evolució del pes dels nous contractes de lloguer a Catalunya per zones. Catalunya, 2005-2014 

 
Unitats: 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 la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana. 

4.3. LA POLÍTICA D’HABITATGE 

La despesa d’habitatge ha estat un dels programes més afectats negativament per l’ajust pressupostari associat 
al procés de consolidació fiscal i reducció del dèficit en què està immers el Govern de la Generalitat. 

L’exercici 2014, la Generalitat de Catalunya pressuposta 256,4 milions d’euros en la política d’habitatge (pro-
grama 43 dels pressupostos), el 0,9% de tot el pressupost del sector públic. El 16,4% d’aquesta despesa, 42 mi-
lions d’euros, està previst destinar-la a inversions reals, el 3,9% de tota la inversió real del sector públic de la Ge-
neralitat. 

Així, els pressupostos preveuen una reducció de 53,7 milions d’euros en aquesta política, el 17,3% menys que el 
2012.154

Dels 256,4 milions d’euros, la Secretaria d’Habitatge en té pressupostats 175,4 milions; la Direcció General 
d’Urbanisme, 1,1 milions (que transfereix íntegrament a l’INCASÒL per al Programa de barris i nuclis antics); 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC)

 La despesa en inversió real en la política d’habitatge es redueix 54,9 milions d’euros, el 56,7% menys 
que el 2012, reducció que se situa per sobre de la disminució mitjana, del 43,6%, del conjunt de tota la inversió 
del sector públic de la Generalitat per al 2014. 

155 en té pressupostats 131,8 milions; l’INCASÒL, 75,7 milions; i el 
Consorci de l’Habitatge de Barcelona i el Consorci de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 19,7 mili-
ons d’€; les despeses consolidables156

A més, els pressupostos del 2014 de la Generalitat de Catalunya també preveuen una despesa fiscal o benefici 
fiscal

 són de 147,7 milions d’euros. 

157 orientada a la política d’habitatge, de 1.280,3 milions d’euros,158

                                                           
154 Les comparacions es fan amb els pressupostos dels 2012 ja que la Generalitat de Catalunya no va presentar pressupostos per a l’any 
2013. 

 que s’instrumenta a través de cinc figu-
res impositives: 

155 Creada per la Llei 13/2009, de 22 de juliol, i que assumeix les funcions de l’antiga ADIGSA. 
156 Aquestes despeses es corresponen amb les transferències que, des dels pressupostos de la Secretaria d’Habitatge i la Direcció General 
d’Arquitectura i Paisatge, es fan a AHC i a l’INCASÒL i als consorcis de l’Habitatge. 
157 La despesa fiscal o beneficis fiscal es defineix com l’expressió xifrada de la disminució d’ingressos tributaris que previsiblement es produi-
rà al llarg de l’any, com a conseqüència de l’existència d’incentius fiscals orientats a l’assoliment de determinats objectius de política econò-
mica i social. 
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§ Beneficis fiscals a nivell autonòmic en l’IRPF: part autonòmica de les deduccions per inversió en habitatge 
habitual, i les deduccions autonòmiques per lloguer de l’habitatge habitual i per rehabilitació de l’habitatge 
habitual. 

§ Beneficis fiscals en l’impost de successions i donacions: reduccions en la base imposable de l’impost de suc-
cessions del 95% del valor de l’habitatge habitual fins a un límit de 500.000 euros del valor conjunt de 
l’habitatge. Reducció de la base imposable de l’impost de donacions per la donació a un descendent d’un 
habitatge que ha de constituir el primer habitatge habitual o de diners per a la seva adquisició. 

§ Beneficis fiscals en l’impost sobre el patrimoni: exempció de l’impost del valor, fins a 300.000 euros, de 
l’habitatge habitual. 

§ 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 exempcions i altres bonificacions. 

§ Beneficis fiscals en l’IVA: tipus reduït del 10% i superreduït, del 4%, en la compra d’habitatges nous per a de-
terminats col·lectius. 

El gruix d’aquests beneficis fiscals està dirigit a la compra d’habitatge (vegeu la taula V-65). 

TAULA  V-65.  Pressupostos de beneficis fiscals (despesa fiscal) en política d’habitatge dels pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya. Catalunya, 2007-2014 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 20141 

TOTAL 954,6 1.357,9 950,7 967,1 1.098,1 1.066,8 1.280,3 

1. IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES 
FÍSIQUES 409,0 456,2 465,5 499,5 666,4 622,0 676,5 

 a. Deduccions per inversió en habitatge habitual 401,3 447,9 456,4 478,4 577,4 530,6 449,7 

 a.1 Adquisició, construcció, rehabilitació, ampli-
ació i comptes habitatge d’habitatge habitual 400,8 447,6 456,1 478,1 577,0 530,1 449,3 

 a.2 Obres i instal·lacions d’adequació d’habitatge 
habitual de persones amb discapacitat 0,5 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,4 

 b. Compensació fiscal per deducció en 
l’adquisició d’habitatge habitual abans del 
20.01.2006 

0,0 0,0 0,0 0,0 76,3 77,4 0,0 

 c. Deducció per lloguer de l’habitatge habitual 7,6 8,2 9,1 11,0 12,5 13,8 27,9 

 d. Deducció per rehabilitació de l’habitatge habi-
tual 0,0 0,0 0,0 10,1 0,2 0,2 0,5 

 e. Beneficis fiscals derivats de normativa esta-
tal1             198,4 

2. IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS 59,5 94,1 213,4 286,9 59,5 47,5 75,1 

 a. Reducció per habitatge habitual del causant 59,0 94,1 213,4 286,9 59,0 45,8 72,7 

 b. Reducció per donació d’un habitatge que ha 
de constituir el primer habitatge habitual o de di-
ners per a la seva adquisició 

0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 1,7 2,4 

3. IMPOST SOBRE EL PATRIMONI 61,5 71,7 0,0 0,0 0,0 41,5 58,0 

 a. Exempció. Habitatge habitual, valor exempt 61,5 71,7 0,0 0,0 0,0 41,5 58,0 

4. TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES JU-
RÍDICS DOCUMENTATS 424,7 735,9 271,8 180,7 372,2 355,8 321,8 

                                                                                                                                                                                                 
158 Cal tenir en compte que els beneficis fiscals estimats per Catalunya a partir de l’any 2014 incorporen els beneficis fiscals derivats de la 
normativa estatal i que afecten principalment als beneficis fiscals de l’IRPF i de l’IVA relacionats amb polítiques de l’habitatge, i que sumen 
per aquest any un import de 347,3 milions d’euros que no es tenen en compte en els anys precedents. 
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  2007 2008 2009 2010 2011 2012 20141 

 a. Tipus reduït en l’adquisició d’habitatges de 
protecció oficial (7%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 

 b. Tipus reduït en l’adquisició d’habitatges de jo-
ves 130,1 126,0 42,1 27,0 47,0 55,0 24,5 

 c. Tipus reduït en l’adquisició d’habitatges de 
famílies nombroses 1,2 1,3 0,4 0,3 0,7 0,8 0,6 

 d. Tipus reduït en l’adquisició de l’habitatge ha-
bitual per minusvàlids 0,5 0,9 0,3 0,2 0,5 0,6 0,7 

 e. Tipus reduït en els documents d’adquisició 
d’habitatges protegits 1,2 1,4 0,3 0,1 1,0 0,9 0,1 

 f. Tipus reduït préstecs hipotecaris d’habitatges 
a joves i discapacitats 71,9 123,2 3,8 9,7 15,1 13,7 6,8 

 g. Bonificacions en les transmissions d’habitatge 
a empreses immobiliàries 35,4 114,0 36,1 2,2 24,4 28,6 15,2 

 h. Altres exempcions, bonificacions i reduccions 184,5 369,2 188,8 141,2 283,4 256,1 273,8 

5. IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT             148,9 

a. Beneficis fiscals derivats de normativa estatal1             148,9 
Unitats: milions d’euros. 
(1) Cal tenir en compte que els beneficis fiscals estimats per a Catalunya a partir de l’any 2014 incorporen els beneficis fiscals derivats de la 
normativa estatal i que afecten principalment els beneficis fiscals de l’IRPF i de l’IVA amb relació a polítiques de l’habitatge.  
Font: elaboració pròpia a partir de les memòries de pressupostos de beneficis fiscals dels pressupostos de la Generalitat 2007-2014. 

Per tant, es preveu un despesa global (despesa efectiva i despesa fiscal) en política d’habitatge de 1.536,7 mili-
ons d’euros, el 13,6% menys, en termes homogenis, que en els pressupostos del 2012, principalment com a con-
seqüència de la reducció de la despesa efectiva en els pressupostos de la Generalitat (vegeu la taula V-66). 

A aquestes quantitats caldria afegir aquella part de la despesa global en política d’habitatge dels pressupostos 
generals de l’Estat –de 799,7 milions d’euros el 2014– que efectivament acaba repercutint a Catalunya, si bé 
amb les dades disponibles no és possible fer aquesta assignació (vegeu la taula V-66). Des del vessant dels in-
gressos, les mesures proposades en el PEF 2014-2015 preveuen un increment de 1.878,1 milions d'euros. 

En aquest sentit, els pressupostos generals de l’Estat per al 2014 preveuen una reducció del 21,9% en la despe-
sa global en habitatge. Per una part, augmenta el 4,4% la despesa directa en el Programa de política d’habitatge i 
per una altra es preveu una reducció del 26,2% en l’import global dels beneficis fiscals associats a la compra 
d’habitatge, principalment per l’impacte de l’eliminació en l’IRPF de la desgravació fiscal per adquisició 
d’habitatge feta a partir del 2013. 

TAULA  V-66.  Resum de la despesa1 pressupostada per la Generalitat de Catalunya i l’Estat en la política de 
l’habitatge. Catalunya, Espanya, 2010-2014 

Catalunya 2010 2011 2012 2013 2014 2012-
2014 

Despesa total dels pressupostos en política d’habitatge 1.563,6 1.539,8 1.376,9 - 1.536,7 -13,6%2 

   Política d’habitatge 596,5 441,7 310,1 - 256,4 -17,3% 

   Beneficis fiscals 967,1 1.098,1 1.066,8 - 1.280,3 -12,5%2 

Espanya 2010 2011 2012 2013 2014 2013-
2014 

Despesa total dels pressupostos en política d’habitatge 8.852,9 7.635,3 6.260,9 5.475,0 4.275,1 -21,9% 

   Política d’habitatge 1.491,5 1.218,1 819,9 765,9 799,7 4,4% 

   Beneficis fiscals 7.361,4 6.417,2 5.441,0 4.709,1 3.475,4 -26,2% 
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 xifra-
da de la disminució d’ingressos tributaris que previsiblement es produirà al llarg de l’any, com a conseqüència de l’existència d’incentius fis-
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cals orientats a l’assoliment de determinats objectius de política econòmica i social. La despesa efectiva en política d’habitatge és la suma 
dels capítols 1 a 8 dels pressupostos de despesa del programa 43 d’habitatge i actuacions urbanes. 
(2)  Els beneficis fiscals estimats per a Catalunya  a partir de l’any 2014 incorporen els beneficis fiscals derivats de la normativa estatal. Les 
taxes de creixement entre l’any 2012 i 2014 es fan en termes homogenis, sense tenir en compte els beneficis fiscals derivats de la normativa 
estatal per a aquest darrer any.  
Font: elaboració pròpia a partir de dades de la Secretaria d’Habitatge, pressupostos de la Generalitat i pressupostos generals de l’Estat. 

Les dades disponibles 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 2012. 

Tot i així, en la taula V-67 es resumeixen aquelles actuacions relacionades amb ajuts o subvencions públics de la 
política d’habitatge en els anys 2007-2014, mesurades en termes del nombre d’habitatges o ajuts i de l’import de 
les subvencions aprovades, en el marc del Pla per al dret a l’habitatge 2009-2012 establert pel Govern de la Ge-
neralitat, de la signatura del Pacte nacional per a l’habitatge 2007-2016, signat el 8 d’octubre del 2007, de 
l’aprovació de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, i finalment, a partir del 2014, del nou 
Pla per al dret a l’habitatge, aprovat pel Decret 75/2014, de 27 de maig. 

El nou Pla per al dret a l’habitatge s’articula a partir de dos grans eixos d’actuació.159

En la línia d’aquests eixos, i per tal d’assolir els objectius del Pla, aquest s’estructura en tres programes: 

 En primer lloc, l’eix social, 
per facilitar l’accés a l’habitatge a la ciutadania i evitar l’exclusió social residencial, amb l’objectiu d’evitar la pèr-
dua de l’habitatge per motius econòmics, de facilitar l’accés a l’habitatge en condicions assequibles i d’incentivar 
l’entrada al mercat de lloguer d’habitatges desocupats. En segon lloc, l’eix econòmic, per facilitar la recuperació 
econòmica del sector de l’habitatge per recuperar l’ocupació, amb l’objectiu d’incentivar la reactivació de la pro-
moció d’habitatge protegit de nova construcció i de promoure la rehabilitació. 

§ Programa social d’habitatges: aquest Programa inclou les prestacions permanents per al pagament del llo-
guer; els ajuts de la renda bàsica d’emancipació; les prestacions econòmiques d’especial urgència; els ajuts 
a la Xarxa d’Habitatges d’Inserció Social i els ajuts implícits als llogaters del parc públic d’habitatges de llo-
guer. 

§ El Programa d’habitatges amb protecció oficial: aquest Programa inclou els ajuts als promotors i als compra-
dors d’habitatge amb protecció oficial de compra; i ajuts als promotors i als compradors d’habitatge amb pro-
tecció oficial de lloguer i per destinar-lo a lloguer, respectivament (nova construcció d’habitatges amb protec-
ció oficial); i els ajuts a la Xarxa de Mediació de Lloguer Social. 

§ Programa de foment de la rehabilitació: aquest Programa inclou els ajuts per rehabilitar el parc privat 
d’habitatges, com també els ajuts per rehabilitar i mantenir el parc públic d’habitatges i el Programa 
d’ascensor del parc públic. 

En termes globals, l’any 2014 augmenta modestament el nombre d’actuacions protegides, en habitatges i/o fa-
mílies beneficiàries d’ajuts púbics, principalment com a conseqüència de l’augment de les actuacions en rehabili-
tació, i es passa de 49.777 actuacions amb ajut l’any 2013 a 50.672 actuacions el 2014, amb un increment de 
l’1,8%. En el cas dels ajuts de promoció i accés a l’habitatge -relacionats amb el Programa d’habitatges de pro-
tecció- es redueix el nombre d’habitatges i/o famílies beneficiàries en un 5,7%; en els ajuts al pagament -
relacionats amb el Programa social d’habitatge- la caiguda és de l’1,5%, mentre que les actuacions relacionades 
amb el Programa de foment de la rehabilitació els ajuts per rehabilitar el parc d’habitatges augmenten el 69,4%. 

Pel que fa als imports aprovats associats a aquestes actuacions, en el cas dels ajuts de promoció i accés a 
l’habitatge no es disposa de l’import dels ajuts destinats a la compra d’habitatge de protecció oficial. Tot i així, és 
d’esperar que hagi tingut lloc un increment significatiu d’aquests, ja que augmenten de forma important els in-
gressos executats que rep la Generalitat de l’Estat del Programa d’habitatge, import que, via transferència de ca-
pital, es destina principalment al Programa d’ajuts a la compra d’habitatges, i que passa de 9,2 milions d’euros a 
98,3 milions d’euros el 2014. Molt probablement aquest increment, en part, està vinculat a la liquidació d’ajuts 
d’anys precedents. Pel que als ajuts al pagament, es manté pràcticament el mateix import global que l’any 2013, 
amb un valor de 68,7 milions d’euros; finalment en el cas dels ajuts per al foment de la rehabilitació, l’import dels 
ajuts s’incrementa el 20,8% fins a assolir la xifra global de 17,9 milions d’euros el 2014. 

                                                           
159 Vegeu l’àmbit autonòmic de l’apartat “Normativa i iniciatives públiques de l’habitatge”. 
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TAULA  V-67.  Resum de les actuacions i de la despesa d’habitatge protegit. Catalunya, 2007-2014 

  
Actuacions/beneficiaris Imports (Generalitat/Estat) 

2007-
20111 2012 2013 2014 2007-

20111 2012 2013 2014 

1  (2 + 6) TOTAL 105.697 79.244 49.777 50.672 285.061 240.088 125.796 n.d. 

2  (3 + 4 + 5) TOTAL ajuts d’accés i ús de 
l’habitatge 67.740 58.869 41.378 40.659 200.282 207.864 110.984 n.d. 

3. TOTAL ajuts per compra o urbanització de 
sòl 2.058 - - - 5.141 9.064 714 - 

Ajuts a l’adquisició de sòl amb destinació 
a construcció HPO 1.026 - - - 2.569 - - - 

Ajuts concedits per a la urbanització de 
sòl majoritàriament d’HPO 1.032 - - - 2.572 - - - 

4. TOTAL ajuts promoció i accés a l’habitatge 11.222 4.637 3.262 3.096 78.958 57.502 41.560 n.d. 

Nova construcció d’habitatges amb pro-
tecció oficial2 7.828 1.638 678 992 51.370 46.062 30.057 n.d. 

Habitatge existent concertat 29 - - - 101 - - - 

Adquisició d’habitatges amb protecció ofi-
cial2,3 2.961 n.d. n.d. n.d. 15.840 n.d. n.d. n.d. 

Adquisició d’habitatges usats3 186 - - - 1.070 - - - 

Xarxa de Mediació de Lloguer Social 3.180 2.999 2.584 2.104 10.578 11.440 11.503 11.082 

5. TOTAL ajuts per al pagament de l’habitatge 54.461 54.232 38.116 37.563 116.183 141.299 68.710 68.733 

Prestacions permanents per al pagament 
del lloguer (Lloguer just) 21.444 17.993 18.949 18.049 50.092 44.520 41.604 38.034 

Renda bàsica d’emancipació2 30.306 31.924 13.372 6.628 61.960 90.460 19.146 8.764 

Prestacions  d’especial urgència (ajuts 
personalitzats a l’allotjament) 1.545 2.082 2.703 8.306 2.613 3.810 4.887 16.649 

Ajuts d’Inserció Social 668 961 1.130 1.453 1.008 1.129 1.315 1.685 

Lloguer parc públic (ajuts implícits) - 1.272 1.962 3.127 - 1.380 1.758 3.600 

Habitatges amb Avalloguer 15.514 35.639 32.690 39.295 - - - - 

6  (7 + 8) TOTAL ajuts rehabilitació 38.338 20.375 8.399 10.029 84.780 32.225 14.812 17.898 

7. TOTAL ajuts rehabilitació parc privat 27.910 13.066 3.316 5.616 53.172 22.236 7.247 9.537 

Plans nous (convocatòries anuals)4 21.319 8.059 2.519 5.456 41.979 14.994 5.801 9.205 

Plans anteriors  i ARI  (Barcelona ciutat)5 6.268 5.007 797 144 9.789 7.241 1.445 180 

Rehabilitació per mobilització6 322 - - 16 1.404 - - 153 

8. TOTAL ajuts rehabilitació parc de la Gene-
ralitat 10.428 7.309 5.083 4.413 31.608 9.989 7.565 8.360 

Habitatges rehabilitats per AHC + habitat-
ges obres de manteniment AHC7 9.160 7.069 4.907 4.288 28.744 8.389 6.449 7.588 

Programa ascensors AHC8 1.268 240 176 125 2.864 1.600 1.116 773 
Unitats: nombre d’habitatges i imports en milers d’euros. 
(1)  Mitjana anual del període. En el cas dels ajuts implícits a les persones arrendatàries del parc públic de la Generalitat, la mitjana anual és 
dels anys 2010 i 2011. 
(2)  L’import recull la subvenció potencial dels habitatges i llars amb ajut. 
(3)  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 exercicis anteriors. 
(4)  Inclou les actuacions del Consorci de l’Habitatge de Barcelona i el Consorci Metropolità de l’Habitatge. 
(5)  Habitatges rehabilitats amb ajuts aprovats de plans anteriors i habitatges d’àrees de rehabilitació integrals (ARI). 
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(6)  Subvencions per a la rehabilitació d’habitatges desocupats incorporats al mercat de lloguer a través de la Xarxa de Mediació per al Llo-
guer Social. Per cada any s’inclouen els recursos aprovats de convocatòries d’anys anteriors. L’any 2014 inclou el Programa de lloguer solida-
ri, de subvencions al propietaris per a l’adequació d’habitatges buits del parc privat per destinar-los a lloguer amb preu assequible. 
(7)  Habitatges rehabilitats i obres de manteniment del parc d’habitatges de l’Agència d’Habitatge de Catalunya (AHC) que en els anys anteri-
ors al 2010 duia a terme ADIGSA. 
(8)  Inclou els ajuts per cofinançar la instal·lació d’ascensors, els ajuts per incrementar la seguretat i adequar a la normativa vigent el parc 
d’ascensors dels habitatges del parc públic de la Generalitat existent, i els ajuts complementaris a llars per fer front a les obres derivades de 
la instal·lació d’ascensors. Els ajuts complementaris a llars només computen en termes d’import, atès que fa referència a actuacions ja comp-
tabilitzades en els ajuts generals a les comunitats de propietaris. 
Nota: els imports de les subvencions i de les actuacions/beneficiaris recull els ajuts potencials aprovats en cada any, però no necessàriament 
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 construcció a Catalunya l’any 2014 és de 992, 314 
més que el 2013 amb un increment del 46,3%, si bé se segueix situant per sota de la mitjana dels darrers anys -
2006-2013-, en els quals s’han iniciat en termes mitjans 6.131 habitatges protegits per any. Aquesta xifra encara 
és lluny de les necessitats d’una part cada vegada més gran de la població amb dificultats d’accés a l’habitatge. 

En aquest sentit, cal tenir en compte que els darrers anys s’està incrementant el nombre d’inscrits en el Registre 
de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial. L’any 2014 hi ha inscrites 76.852 unitats de convivència en el 
Registre, i les noves inscripcions han estat de 12.915 unitats de convivència, amb una evolució clarament per 
sobre tant dels habitatges de protecció oficial acabats durant aquest any, com dels lliuraments provinents del 
parc públic de la Generalitat, que han estat de 1.059 habitatges i 1.440 habitatges, respectivament. Aquestes 
dades mostren també que l’increment dels inscrits té lloc en pràcticament tot el territori català, essent l’àmbit 
funcional del Penedès l’únic que mostra un reducció en el nombre de sol·licitants. 

TAULA  V-68.  Evolució de les persones inscrites en el Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Ofi-
cial. Catalunya, 2012-2014 

  Inscripcions vigents Noves sol·licituds 

  2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Catalunya 69.014 72.293 76.852 10.381 10.188 12.915 

Demarcacions territorials Inscripcions vigents Noves sol·licitud 

Barcelona 56.047 58.276 60.158 6.665 7.002 9.411 

Girona 4.069 5.006 5.820 991 1.056 1.376 

Lleida 3.591 2.825 3.225 1.000 1.012 723 

Tarragona 5.307 6.186 7.649 1.725 1.118 1.405 

Àmbits territorials funcionals Inscripcions vigents Noves sol·licituds 

Alt Pirineu i Aran 559 605 696 151 170 105 

Camp de Tarragona 4.645 5.290 6.418 1.319 849 1.143 

Comarques centrals 816 1.104 1.309 448 441 265 

Comarques gironines 3.935 4.870 5.681 983 1.043 1.325 

Metropolità 53.429 54.888 57.326 5.466 6.004 8.301 

Penedès 2.072 2.628 2.041 958 661 958 

Ponent 3.107 2.290 2.613 849 828 665 

Terres de l'Ebre 451 618 768 207 192 153 
Unitats: nombre d’unitats de convivència. 
Nota: Inscripcions vigents: nombre total d’unitats de convivència inscrites amb independència de l’any en què han estat donades d’alta en el 
Registre i no han estat donades de baixa per cap motiu. Noves sol·licituds: nombre de sol·licituds donades d’alta com a vàlides a tots els regis-
tres municipals de sol·licitants existents a Catalunya en l’any en curs. 
Font: Departament de Territori i Sostenibilitat. 

També cal tenir en compte que en els darrers anys s’ha mantingut estable l’estoc d’habitatges disponible, bàsi-
cament en diferents formes de lloguer per sota del preu de mercat, que estan en oferta a través del parc públic 
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d’habitatges de la Generalitat gestionats per l’AHC, els habitatges obtinguts a través de la Xarxa de Mediació de 
Lloguer Social i, en menor mesura, dels habitatges de la Xarxa d’Inclusió Social gestionada per entitat sense ànim 
de lucre. A través d’aquests tres instruments l’any 2014 es disposa de 24.760 habitatges, la gran majoria dels 
quals estan ocupats. Tot i l’esforç dels darrers anys, la Generalitat de Catalunya encara té un 7,8% del seu parc 
d’habitatges buit. 

TAULA  V-69.  Evolució de l’estoc d’habitatges del parc públic de la Generalitat, de la Xarxa de Mediació Social i 
de la Xarxa d’Inclusió Social. Catalunya, 2012-2014 

  2012 2013 2014 

Total 24.746 24.629 24.760 

Habitatges del parc públic de la Generalitat 14.287 14.128 14.089 

     - dels quals estan buits 1.746 1.281 1.105 

Habitatges de la Xarxa de Mediació Social 9.498 9.371 9.218 

Habitatges de la Xarxa d'Inserció Social 961 1.130 1.453 
Unitats: nombre d’habitatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Territori i Sostenibilitat. 

Pel que a l’inici de noves promocions, 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. El pes d’aquest tipus de pro-
mocions sobre el total d’habitatges iniciats s’ha situat l’any 2014 en el 25,8%; el seu pes augmenta respecte del 
2013. 

TAULA  V-70.  Habitatges iniciats totals i amb protecció oficial per províncies. Catalunya, 2007-2014 

Habitatges iniciats totals 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 5.702 841 573 782 7.898 

2012 3.246 716 349 1.000 5.311 

2013 1.930 545 202 359 3.036 

2014 2.676 491 453 226 3.846 

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 

2012 1.356 7 119 156 1.638 

2013 616 2 0 60 678 

2014 992 0 0 0 992 

Habitatges protegits / Habitatges totals 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% 
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2011 37,6% 33,8% 29,1% 22,3% 35,0% 

2012 41,8% 1,0% 34,1% 15,6% 30,8% 

2013 31,9% 0,4% 0,0% 16,7% 22,3% 

2014 37,1% 0,0% 0,0% 0,0% 25,8% 
Unitats: nombre d’habitatges i percentatges. 
Nota: S’inclouen els habitatges associats al Programa de remodelació de barris. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Territori i Sostenibilitat. 

L’increment dels nous habitatges protegits l’any 2014 es concentra en la província de Barcelona, mentre que s’ha 
deixat d’iniciar nova construcció d’habitatges protegits a les províncies de Girona, Lleida, i Tarragona. Pràctica-
ment la totalitat dels habitatges iniciats ho són dins de l’àmbit metropolità de Barcelona. 

De tota manera, els 56.971 habitatges amb protecció oficial iniciats en els anys 2005-2014 ho han estat de for-
ma relativament més intensa en les províncies de Lleida, especialment, i Tarragona, on s’han acumulat 11,9 i 9 
habitatges amb protecció oficial per cada mil habitants, respectivament; mentre que en les províncies de Barce-
lona i Girona se n’han acumulat, en el mateixos anys, 7,5 i 6,1 habitatges per cada mil habitants, respectivament. 

En el conjunt dels anys 2005-2013 s’han iniciat per cada mil habitants més habitatges amb protecció oficial a les 
tres comarques de les altres zones urbanes i en les comarques de la resta de Catalunya, 9,9 i 8,5 habitatges per 
cada mil habitants, respectivament; mentre que en les comarques de l’àmbit metropolità de Barcelona i en les de 
les zones turístiques la intensitat ha estat menor amb 7,6 i 6,8 habitatges per cada mil habitants, respectiva-
ment. 

Per tipus de promotor l’augment en la nova promoció d’habitatge protegit l’any 2014 ha afectat amb més intensi-
tat els promotors sense ànim de lucre, que han iniciat el 57,6% més d’habitatges que el 2014, especialment per 
l’activitat de l’INCASÒL, que ha augmentat el nombre de promocions, el 181,1%, i passa a ser el promotor amb 
més importància en termes relatius. Els promotors privats, amb un augment del 34,6% dels habitatges protegits 
iniciats,es mantenen com els principals promotors d’habitatges protegits, amb un 44,0% del total, seguits de 
l’INCASÒL, que incrementa relativament el seu pes, fins al 26,9% del total; els ajuntaments, amb un 17,8%; men-
tre que les ESAL el redueixen fins a l’11,3% del total. Així,el 2014 els promotors sense ànim de lucre han promo-
gut el 56,0% de tots els habitatges protegits. 

En el conjunt dels anys 2005-2014, dels 56.971 habitatges iniciats amb protecció oficial a Catalunya, els promo-
tors privats n’han promocionat el 34,5%, els ajuntaments el 30,3%, l’INCASÒL el 18,4%, i les ESAL el 16,8% res-
tant. Per tant, els promotors sense ànim de lucre són els principals agents de la construcció d’habitatge amb pro-
tecció oficial, amb un pes del 65,5%. 

TAULA  V-71.  Habitatges iniciats amb protecció oficial per províncies i tipus de promotor. Catalunya, 2014 

  ESAL1 INCASÒL2 Altres públics3 Total sense ànim 
de lucre 

Promotors pri-
vats TOTAL 

Barcelona 112 267 177 556 436 992 

Girona 0 0 0 0 0 0 

Lleida 0 0 0 0 0 0 

Tarragona 0 0 0 0 0 0 

  ESAL1 INCASÒL2 Altres públics3 Total sense ànim 
de lucre 

Promotors pri-
vats TOTAL 

Catalunya 2007 1.880 2.651 2.585 7.116 2.085 9.201 

Catalunya 2008 1.747 2.632 3.296 7.675 2.867 10.542 

Catalunya 2009 1.137 874 3.175 5.186 3.841 9.027 

Catalunya 2010 1.282 932 1.688 3.902 3.700 7.602 

Catalunya 2011 374 12 967 1.353 1.414 2.767 

Catalunya 2012 250 22 324 596 1.042 1.638 
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Catalunya 2013 104 95 155 354 324 678 

Catalunya 2014 112 267 177 556 436 992 
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: Departament de Territori i Sostenibilitat. 

Atenent el tipus de promoció dels habitatges iniciats amb protecció, l’any 2014 s’observa que les promocions de 
lloguer protegit, amb una reducció del 42,3% respecte del 2013, han perdut pes i representen el 3,0% del total de 
la protecció, mentre que les promocions d’habitatge de compra en signifiquen el 37,5% i s’han reduït el 30,7%. 
Així mateix, s’han iniciat 474 habitatges de lloguer amb opció a compra, que signifiquen el 47,8% del total. L’any 
2013 s’han iniciat 116 habitatges del Programa de remodelació de barris i signifiquen l’11,7% del total. 

TAULA  V-72.  Habitatges iniciats amb protecció oficial per tipus de promoció. Catalunya, 2010-2014 

  
Habitatges Percentatge sobre el total 

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

Remodelació de barris 0 0 0 89 116 0,0% 0,0% 0,0% 13,1% 11,7% 

Lloguer 4.261 1.149 502 52 30 56,1% 41,5% 30,6% 7,7% 3,0% 

Venda 3341 1618 1136 537 372 43,9% 58,5% 69,4% 79,2% 37,5% 

Venda / lloguer 0 0 0 0 474 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 47,8% 

Total habitatges protegits 7.602 2.767 1.638 678 992 100% 100% 100% 100% 100% 
Unitats: nombre d’habitatges i percentatges. 
Font: Departament de Territori i Sostenibilitat. 

Així, en el conjunt dels anys 2005-2014, dels 56.971 habitatges amb protecció oficial iniciats, el 43,0% han estat 
habitatges de lloguer, el 53,2% han estat promocions d’habitatge protegit de compra, el 3,0% són habitatges del 
Programa de remodelació de barris, i el 0,8% restant han estat habitatges de lloguer amb opció a compra. 

L’estructura per tipus de promoció dels habitatges iniciats en els anys 2005-2014 es manté relativament 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 als habitatges de lloguer amb 
opció a compra i al Programa de remodelació de barris. Pel que fa a la província de Tarragona, en aquest període 
es caracteritza pel fet que el 74,0% de les promocions d’habitatges protegits iniciades ho són en règim de com-
pra, i només el 26,0% restant en règim de lloguer. 

TAULA  V-73.  Habitatges iniciats amb protecció oficial per zones i tipus de promoció. Catalunya, 2014 i 2005-
2014 

  Habitatges 2014 Pes en el període 2005-2014 dels règims per cada àm-
bit territorial 

  Remodelació de 
barris Lloguer Venda Venda / 

lloguer TOTAL Remodelació 
de barris Lloguer Venda Venda / 

lloguer TOTAL 

Barcelona 116 30 372 474 992 4,2% 43,5% 51,1% 1,2% 100% 

Girona 0 0 0 0 0 0,0% 52,5% 47,5% 0,0% 100% 

Lleida 0 0 0 0 0 0,0% 53,4% 46,6% 0,0% 100% 

Tarragona 0 0 0 0 0 0,0% 26,0% 74,0% 0,0% 100% 

Catalunya 116 30 372 474 992 3,0% 43,0% 53,2% 0,8% 100% 
Unitats: nombre d’habitatges i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Territori i Sostenibilitat. 
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4.3.2. REHABILITACIÓ D’HABITATGES 

El nombre d’actuacions aprovades associades als ajuts per a rehabilitació augmenten el 19,4%, fins a 10.029 ac-
tuacions, si bé signifiquen una quarta part de les que es van aprovar anualment en els anys 2007-2011. Pa-
ral·lelament l’import global dels ajuts a la rehabilitació augmenta el 20,8%, fins a 17.898 milers d’euros, amb una 
relativa estabilitat de l’import mitjà per actuació, que se situa en 1.785 euros. 

Aquests 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 9.537 milers d’euros, amb un increment del 
31,6% respecte del 2013, que conjuntament amb l’augment més elevat, del 69,4%, de les actuacions associades 
a aquests ajuts ha fet que l’import mitjà aprovat per actuació es redueixi l’any 2014 el 22,3%, fins a 1.698 euros. 
Dins d’aquests, la subvenció mitjana per habitatge associada als nous ajuts dels plans de rehabilitació es redueix 
des de 2.303 euros per habitatge l’any 2013 a 1.687 euros per habitatge l’any 2014, amb un increment de les 
noves actuacions aprovades del 116,6%, relativament més intens que l’augment de l’import global dels nous 
ajuts, del 58,7%. 

Pel que fa als ajuts aprovats al parc d’habitatge de la Generalitat, el nombre d’actuacions globals s’ha reduït el 
13,2% fins a 4.413 actuacions, si bé augmenta el 10,5% l’import destinat a aquestes fins a 8.360 milers d’euros, 
amb un augment del 27,3% de l’import mitjà per actuació fins a 1.894 euros. Dins d’aquests ajuts, per una part, 
es redueixen tant el nombre d’actuacions com l’import del Programa d’ascensors de la Generalitat de Catalunya, i 
per una altra si bé es redueix el nombre d’actuacions en obres d’adequació i manteniment del parc públic 
d’habitatges de l’AHC, s’incrementa el 17,7% l’import global destinat a aquestes obres, fins a 7.588 milers 
d’euros. En termes conjunts, la despesa en ajuts i les actuacions de rehabilitació del parc públic de la Generalitat 
l’any 2014 es redueixen el 73,6% i el 57,7% respectivament, en relació amb la mitjana anual dels anys 2007-
2011. 

TAULA  V-74.  Rehabilitació d’habitatges, actuacions aprovades. Catalunya, 2007-2014 

  Actuacions Import de les subvencions Import mitjà de les subvencions 

  2007-
20111 2012 2013 2014 2007-

20111 2012 2013 2014 2007-
20111 2012 2013 2014 

Total rehabili-
tació 38.338 20.375 8.399 10.029 84.780 32.225 14.812 17.898 2.211 1.582 1.764 1.785 

Ajuts parc pri-
vat 27.910 13.066 3.316 5.616 53.172 22.236 7.247 9.537 1.905 1.702 2.185 1.698 

Total plans 27.588 13.066 3.316 5.600 51.768 22.236 7.247 9.384 1.876 1.702 2.185 1.676 

  Plans nous2 21.319 8.059 2.519 5.456 41.979 14.994 5.801 9.205 1.969 1.861 2.303 1.687 

  Plans anteri-
ors i ARI3 6.268 5.007 797 144 9.789 7.241 1.445 180 1.562 1.446 1.814 1.248 

Rehabilitació 
per mobilitza-
ció4 

322 0 0 16 1.404 0 0 153 4.353 - - 9.568 

Ajuts al parc de 
la Generalitat 10.428 7.309 5.083 4.413 31.608 9.989 7.565 8.360 3.031 1.367 1.488 1.894 

Rehabilitacions 
AHC5 9.160 7.069 4.907 4.288 28.744 8.389 6.449 7.588 3.138 1.187 1.314 1.769 

Programa as-
censors parc 
públic 

1.268 240 176 125 2.864 1.600 1.116 773 2.258 6.667 6.343 6.181 

Unitats: nombre d’habitatges, milers d’euros i import mitjà per habitatge. 
(1)  Mitjana anual del període. 
(2)  Inclou el Consorci d’Habitatge de Barcelona i el Consorci Metropolità de l’Habitatge. 
(3)  Habitatges rehabilitats de plans anteriors i habitatges d’àrees de rehabilitació integrals. 
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(4) Subvencions per a la rehabilitació d’habitatges desocupats incorporats al mercat de lloguer a través de la Xarxa de Mediació per al Llo-
guer Social. Per cada any s’inclouen els recursos aprovats de convocatòries d’anys anteriors. L’any 2014 inclou el Programa de lloguer solida-
ri, de subvencions al propietaris per a l’adequació d’habitatges buits del parc privat per destinar-los a lloguer amb preu assequible. 
(5)  Habitatges rehabilitats i obres de manteniment del parc d’habitatges de l’Agència d’Habitatge de Catalunya (AHC) que en els anys anteri-
ors al 2010 duia a terme ADIGSA. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades per la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana, les memòries de l’AHC i els informes sobre 
el sector de l’habitatge a Catalunya de la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana. 

A la taula següent es mostra l’evolució des de l’any 2007 de les actuacions aprovades de rehabilitació del parc 
privat per províncies, que aquest darrer any es reparteix de manera més equilibrada en el territori, si bé concentra 
la majoria de les seves actuacions a la província de Barcelona. 

TAULA  V-75.  Rehabilitació protegida d’habitatges del parc privat, actuacions aprovades. Catalunya, 2007-
2014 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Catalunya 28.754 26.753 32.013 27.714 21.501 13.066 3.316 5.616 

Barcelona 25.870 23.268 27.111 23.932 21.426 12.719 3.316 4.073 

Girona 889 1.421 2.089 1.045 34 38 0 221 

Lleida 895 1.006 1.365 1.394 34 71 0 598 

Tarragona 1.100 1.058 1.448 1.343 7 238 0 724 
Unitats: nombre d’habitatges. 
Font: Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana. 

4.3.3. PROGRAMA SOCIAL D’HABITATGE (AJUTS AL LLOGUER) 

Els ajuts per garantir l’accés o el manteniment de l’habitatge a les famílies amb risc d’exclusió social s’havien ins-
trumentat fins a l’any 2007, principalment, a través del sistema “Lloguer just” d’ajuts al lloguer, actualment pres-
tacions per al pagament del lloguer dirigides a persones arrendatàries en risc d’exclusió social.160 A partir de l’any 
2008 s’hi va afegir un nou sistema d’ajuts, finançats per l’Estat i gestionats per la Generalitat, la renda bàsica 
d’emancipació (RBE), que consisteix en ajuts al lloguer adreçats exclusivament a joves, que va ser cancel·lat de 
forma progressiva a partir del 2012, i del qual se’n preveu la seva extinció total l’any 2015.161 Així mateix, existei-
xen tres línies més d’ajuts regulades pel Pla pel dret a l’habitatge.162 Per una part, les prestacions d’especial ur-
gència, ajuts per al pagament del lloguer o de les quotes d’amortització hipotecàries en situacions especials de 
risc de desnonament, i que el 2014 incorporen també el ajuts especials per a aturats de llarga durada.163

L’import total dels ajuts per a l’accés a l’habitatge l’any 2014 (vegeu la taula V-76) ha estat de 68.733 milers 
d’euros, mantenint-se globalment estable respecte de l’any 2013. Els ajuts al pagament del lloguer (Lloguer just), 
amb 38.034 milers d’euros, aquest any han tingut una caiguda en el seu volum total del 8,6%, amb una reducció 
del 4,7% del nombre d’ajuts atorgats. Els ajuts personalitzats a l’allotjament adreçats a evitar la pèrdua de 

 Per una 
altra, els ajuts a la Xarxa d’Habitatges d’Inserció Social, que són ajuts a les entitats gestores dels habitatges de la 
Xarxa que es destinen a atendre persones que presenten problemes d’inserció, o persones llogateres 
d’infrahabitatges o d’habitatges sobreocupats. I, en tercer lloc, els ajuts implícits als arrendataris amb ingressos 
baixos d’habitatges de protecció oficial del parc públic, ajut que es descompta de la renda que s’hauria d’abonar 
mensualment en cas que el cost total de les quotes pugui situar l’arrendatari en risc d’exclusió social. Finalment, 
també es preveu una línia de suport al lloguer que no implica una despesa directa per part de la Generalitat, la fi-
gura de l’Avalloguer: que estableix un règim de cobertures de cobrament de les rendes arrendatícies dels contrac-
tes de lloguer d’habitatges per donar cobertura als propietaris d’habitatges que els posin en lloguer davant el risc 
de possibles impagaments. 

                                                           
160 S’entén que hi ha risc d’exclusió social quan la unitat familiar paga un lloguer superior al 30% dels ingressos de la unitat de convivència. 
Actualment aquests ajuts estan regulats pel Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge. DOGC núm. 6633, de 
29.05.2014. 
161 Cal tenir en compte que, amb efecte del 2012, el Reial decret llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressu-
postària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic (BOE núm 315, de 31.12.2011) deroga el Reial decret 1472/2007, de 2 de 
novembre, pel qual es regula la renda bàsica d’emancipació dels joves (BOE núm 267, de 07.11.2007), i que a partir d’aquest moment no-
més es reconeix aquest ajut per a aquells beneficiaris que ja estiguessin cobrant-lo abans de la seva derogació i mantinguessin les condicions 
d’accés. 
162 Vegeu nota al peu núm. 147. 
163 Ajut preventiu destinat a un col·lectiu on no hi ha risc imminent de desnonament o pèrdua d’habitatge. L’ajut es pot destinar tant al paga-
ment del lloguer com a pagar quotes hipotecàries. 
 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6633/1357177.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/31/pdfs/BOE-A-2011-20638.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/31/pdfs/BOE-A-2011-20638.pdf�
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-19250�
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-19250�
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l’habitatge, amb 16.649 milers d’euros, augmenten el 240,7% respecte del 2013, principalment com a conse-
qüència de la nova convocatòria d’ajuts per al col·lectiu de persones en atur de llarga durada, si bé les altres línies 
d’aquest Programa també s’incrementen. Els ajuts associats a l’RBE, amb 8.764 milers d’euros, redueixen el seu 
volum el 54,2%, amb una disminució del nombre de beneficiaris del 50,4%, mentre que els ajuts als habitatges 
de la Xarxa d’Habitatges d’Inserció Social, amb 1.453 milers d’euros, augmenten el 28,1% respecte del 2013. Fi-
nalment, els ajuts implícits als arrendataris d’habitatges del parc públic de la Generalitat signifiquen 3.600 milers 
d’euros de despesa per a la Generalitat, amb un augment del 104,8% respecte del 2013, mentre que a través de 
la figura de l’Avalloguer s’han aprovat avals per a 39.295 habitatges, el 20,2% més que el 2013, sense que tingui 
associat cap compromís en termes de subvencions. 

L’estabilitat en el valor de les subvencions aprovades en relació amb el pagament del lloguer ha anat associada a 
una disminució de l’1,5% del nombre de famílies beneficiàries (ajuts), com a conseqüència de la forta caiguda en 
el nombre de beneficiaris de l’RBE,164

TAULA  V-76.  Ajuts per al lloguer. Catalunya, 2007-2014 

 i, en menor mesura, de la reducció dels beneficiaris dels ajuts al pagament 
del lloguer, mentre que augmenta el nombre de beneficiaris de la resta d’ajuts, especialment per la nova línia 
d’ajuts a persones aturades de llarga durada dels ajuts personalitzats al lloguer. La disminució del nombre global 
de beneficiaris –sense tenir en compte l’RBE  que paga l’Estat–, conjuntament amb l’estabilitat de l’import global 
dels ajuts ha fet augmentar l’import mitjà del conjunt d’ajuts al lloguer en el 2,1%, passant de 1.852 euros per 
beneficiari l’any 2013 a 1.891 euros per beneficiari l’any 2014 (vegeu la taula V-76). 

  Nombre de famílies (ajuts) Import total Import mitjà anual 

  2007-
20111 2012 2013 2014 2007-

20111 2012 2013 2014 2007-
20111 2012 2013 2014 

Total ajuts al 
lloguer2 54.461 54.232 38.116 37.563 116.183 141.299 68.710 68.733 2.133 2.605 1.803 1.830 

Ajuts al paga-
ment del lloguer 
(Lloguer just)3 

21.444 17.993 18.949 18.049 50.092 44.520 41.604 38.034 2.336 2.474 2.196 2.107 

Prestacions 
d’especial ur-
gència4 

1.545 2.082 2.703 8.306 2.613 3.810 4.887 16.649 1.691 1.830 1.808 2.004 

Renda bàsica 
d’emancipació 30.306 31.924 13.372 6.628 61.960 90.460 19.146 8.764 2.044 2.834 1.432 1.322 

Ajuts Xarxa 
d’Inserció Social 668 961 1.130 1.453 1.008 1.129 1.315 1.685 1.510 1.174 1.164 1.160 

Lloguer parc 
públic (ajuts im-
plícits) 

1.244 1.272 1.962 3.127 1.273 1.380 1.758 3.600 1.024 1.085 896 1.151 

Habitatges amb 
Avalloguer 15.514 35.639 32.690 39.295 - - - - - - - - 

Unitats: nombre d’ajuts, milers d’euros, euros. 
(1)  Mitjana anual del període. En el cas dels ajuts implícits a les persones arrendatàries del parc públic de la Generalitat, la mitjana anual és 
dels anys 2010 i 2011. 
(2)  No estan sumats els habitatges d’Avalloguer, ja que no implica una despesa directa per a la Generalitat. 
(3)  Els ajuts al pagament del lloguer esdevenen prestacions a partir del 2010. 
(4)  Les prestacions d’especial urgència esdevenen prestacions permanents a partir del 2010 i amb anterioritat es denominaven ajuts perso-
nalitzats a l’allotjament. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades per la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana, les memòries de l’AHC i els Informes sobre 
el sector de l’habitatge a Catalunya de la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
164 Cal tenir en compte que, amb efecte del 2012, el Reial decret llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressu-
postària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic deroga el Reial decret 1472/2007, de 2 de novembre, pel qual es regula la 
renda bàsica d’emancipació dels joves i que, a partir d’aquest moment, només es reconeix aquest ajut per a aquells beneficiaris que ja esti-
guessin cobrant-lo abans de la seva derogació i mantinguessin les condicions d’accés. 
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5. PROTECCIÓ I INCLUSIÓ SOCIAL 

5.1. CONTEXT 

L’any 2014, les pensions de la Seguretat Social s’han revalorat el 0,25%, en aplicació per primera vegada de 
l’índex de revaloració de les pensions, que substitueix l’índex de preus al consum com a referència per a 
l’actualització de les pensions, i que pot donar lloc a un augment anual entre el 0,25% i l’IPC incrementat en el 
0,5%. L’any 2014, la quantia mitjana de les pensions registra un augment de l’1,8%, inferior al dels últims cinc 
anys, en els quals es registren increments al voltant del 3%, i inferior a la mitjana del decenni 2004-2014 (4,3%), 
com a conseqüència dels ajustos que s’han anat produint en els últims anys de crisi en la revaloració anual de les 
pensions: l’any 2011, se’n va congelar la quantia; el 2012 es van incrementar l’1%; i l’any 2013 les pensions van 
pujar l’1% amb caràcter general i el 2% les que no superaven els 14.000 euros anuals.    

D’altra banda, les pensions del sistema de la Seguretat Social han registrat un creixement interanual de l’1,3%, 
lleugerament inferior a la mitjana del període 2004-2014, essent les pensions contributives de jubilació les més 
nombroses, atès que suposen el 61,3% del total de les pensions del sistema. Al llarg del període 2004-2014 les 
pensions contributives creixen, mentre que les no contributives han disminuït en deu anys.   

Enguany, les prestacions de maternitat i paternitat han registrat una nova disminució i l’ampliació del permís de 
paternitat s’ha tornat a ajornar fins a l’1 de gener del 2016.165

Una altra qüestió que cal destacar en l’àmbit de la Seguretat Social és que han passat a computar-se en la base 
de cotització una sèrie de conceptes retributius que fins aleshores n’estaven exclosos i, alhora, han passat a 
computar-se en la seva integritat altres conceptes que amb anterioritat tenien alguna limitació a l’efecte; 

 D’altra banda, l’any 2014 es registra un augment 
de la mitjana mensual dels processos per incapacitat temporal, després d’uns anys de disminució, com a conse-
qüència de l’evolució de l’ocupació i de la disminució del nombre de persones protegides per les diferents contin-
gències.  

166

Pel que fa als drets i les obligacions reconegudes de la Seguretat Social en l’àmbit de Catalunya, tant els ingres-
sos liquidats per cotitzacions com els altres ingressos han disminuït entre els anys 2013 i 2014. D’altra banda, 
les despeses en pensions s’han mantingut pràcticament estabilitzades entre 2013 i 2014, mentre que les altres 
despeses han augmentat. En conseqüència, el dèficit d’aquestes partides de la Seguretat Social augmenta de 
3.884,3 a 7.359,1 milions d’euros entre 2013 i 2014.  

 així 
mateix, s’ha establert un nou sistema de liquidació i d’ingrés de quotes de la Seguretat Social, en el qual la TGSS 
liquida directament les obligacions de cotització de les empreses i que substitueix el model tradicional 
d’autoliquidació.   

La situació de les partides referides a ingressos per cotitzacions i despeses per pensions es relaciona amb 
l’evolució de les afiliacions i les pensions. L’any 2014, el creixement superior del nombre de persones afiliades 
respecte del nombre de pensions permet augmentar, per primera vegada des de fa sis anys, la relació entre afili-
acions i pensions, que passa de l’1,77 a l’1,78 entre l’any 2013 i el 2014. Aquesta dada positiva contrasta amb 
la disminució del Fons de Reserva de la Seguretat Social, que passa dels 53.744 als 41.634 milions d’euros. 
L’import del Fons permetria finançar aproximadament 4,5 mesos de pensions contributives. 

En el marc de l’Estratègia Europa 2020, el resultat de l’indicador sobre risc de pobresa o exclusió social (AROPE) 
mostra que el 24,3% de la població catalana es troba en aquesta situació l’any 2013, és a dir, que gairebé una de 
cada quatre persones viu per sota del llindar de risc de pobresa, és membre d’una llar en situació de privació ma-
terial severa, o viu en una llar amb una intensitat del treball molt baixa. Al llarg del període 2009-2013 (en què les 
dades són comparables), s’observa un augment de 0,5 punts del risc de pobresa i un increment important dels al-
tres dos factors: el 92,9% el referit a la intensitat del treball molt baixa i el 96,8% el relatiu a la privació material 
severa. Per tant, són aquests dos últims factors els responsables de l’augment de les persones en situació de risc 
de pobresa o exclusió social entre els anys 2009 i 2013.  

En concret, el risc de pobresa afecta el 19,8% de la població a Catalunya l’any 2013. L’evolució d’aquest indica-
dor al llarg del període 2009-2013 mostra un canvi en el perfil de les persones que es troben en aquesta situació: 
l’any 2013 es registra per primera vegada un risc de pobresa masculí superior al femení, conseqüència d’una 
disminució de la taxa femenina al llarg del període i d’un augment de la masculina, sobretot en els homes en edat 
                                                           
165 Llei 36/2014, de 26 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2015. 
166 Reial decret llei 16/2013, de 20 de desembre, de mesures per afavorir la contractació estable i millorar l’ocupabilitat de les persones tre-
balladores.   
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laboral (de 16 a 64 anys). D’altra banda, el risc de pobresa afecta ja el 27,3% dels menors de 16 anys l’any 2013, 
mentre que el valor de la taxa pel que fa a la població de 65 anys i més és del 12,4%, havent registrat una dismi-
nució important entre els anys 2009 i 2013, que podria ser un efecte estadístic derivat de l’estabilitat dels in-
gressos d’aquest grup de població front al descens generalitzat dels ingressos en la resta de la població.    

Atès que, pel que fa al risc de pobresa infantil, es pren en consideració la capacitat de la llar en la que viuen els 
menors, cal considerar que l’increment de les llars sense ocupació i de les llars sense cap ingrés té una relació di-
recta amb les elevades xifres de pobresa dels infants i adolescents. Al llarg del període 2009-2013, les primeres 
s’han incrementat el 22,5% i les segones el 43,7%.     

L’any 2013167

En l’àmbit de la inclusió social, l’any 2014 s’ha establert el Fons d’Ajuda Europea per a les Persones més Desafa-
vorides per al període comprès entre l’1 de gener del 2014 i el 31 de desembre del 2020,

  la renda mitjana de les llars catalanes s’ha situat en els 30.423 euros. Aquesta xifra ha disminuït 
any rere any des del 2009. Pel que fa a la distribució de la renda, l’evolució de l’indicador S80/S20 entre els anys 
2009 i 2013 indica que ha augmentat la desigualtat en la distribució de la renda entre el quintil superior respecte 
dels ingressos del quintil inferior. Respecte de l’evolució d’aquest indicador al llarg de la crisi (2007-2013), Espa-
nya és l’Estat de la UE28 en el qual ha augmentat més la desigualtat juntament amb Croàcia.   

168 amb l’objectiu espe-
cífic de pal·liar les pitjors formes de pobresa. En el marc del Semestre europeu, el Programa nacional de reformes 
d’Espanya 2014169 preveu promoure mesures per combatre l’empitjorament dels perfils de pobresa i exclusió so-
cial, així com promoure actuacions específiques dirigides als col·lectius amb dificultats especials per accedir al 
mercat de treball. En el marc del Pla nacional d’inclusió social 2013-2016, de caràcter estatal, destaca la previsió 
de la reforma de la legislació de protecció a la infància. D’altra banda, en l’àmbit de Catalunya, s’han posat en 
marxa diverses mesures per fer front a la vulnerabilitat econòmica de les llars, especialment pel que fa a la po-
bresa energètica, per tal que les persones que es trobin en aquesta situació no pateixin talls de subministrament 
durant determinats períodes crítics que es fixaran anualment. Alhora, es crea un fons d’atenció solidària en matè-
ria de subministraments bàsics.170

La renda mínima d’inserció (RMI) és una prestació destinada a les persones amb dificultats econòmiques i socials 
greus per afavorir-ne la seva inserció o reinserció social i laboral. El 31 de desembre del 2014 hi ha 27.071 ex-
pedients de l’RMI, el 8,3% més en un any. Aquest augment és lleugerament superior al de l’any 2013, després de 
dos anys de disminució del nombre d’expedients de la prestació, la qual va ser especialment important l’any 
2011, en què es van restringir els seus criteris d’accés. Amb anterioritat a l’any 2011, es registrava un període 
d’increments importants dels expedients com a conseqüència de la situació econòmica i del seu impacte sobre 
l’ocupació.  

      

La quantia bàsica i la dels complements de l’RMI es mantenen inalterades des de l’any 2011. No obstant això, 
lab quantia mitjana de la prestació augmenta l’any 2014 (el 8,6%) per segon any consecutiu, després de dos anys 
de disminució (2011 i 2012). D’altra banda, el nucli familiar passa a ser la tipologia familiar més nombrosa de les 
persones titular de la prestació l’any 2014, atès que els anys anteriors les persones soles sempre havien estat la 
tipologia més nombrosa. Pel que fa a la problemàtica dels expedients, el motiu laboral i la monoparentalitat se-
gueixen sent les més freqüents l’any 2014, fet que evidencia l’aparició de nous riscos socials i de situacions de 
vulnerabilitat noves.  

L’Informe del Síndic de l’any 2014 ha posat de manifest que la configuració de l’RMI com a prestació condiciona-
da a l’existència de disponibilitat pressupostària ha comportat que, a la pràctica, en als anys anteriors i com a 
conseqüència de la insuficiència de les partides pressupostàries, així com de l’aplicació dels criteris de prelació, 
s’hagin aprovat només els casos més extrems. El Síndic també ha assenyalat que caldria modificar el règim de 
còmput d’ingressos per tenir dret a la prestació, atès que actualment es comptabilitzen les prestacions de les 
persones amb dependència que formen part de la unitat familiar i aquestes prestacions s’haurien de destinar a 
atendre les necessitats d’aquestes persones, d’acord amb la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de 
l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.   

                                                           
167 Les dades sobre renda de l’Enquesta de condicions de vida (ECV) donen informació sobre els ingressos de l’any anterior al de realització 
de l’Enquesta. Per tant, en l’Enquesta de l’any 2013 es pregunta sobre els ingressos obtinguts l’any 2012.  
168 Reglament(UE) núm. 223/2014 del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de març del 2014, relatiu al Fons d’Ajuda Europea per a les 
Persones més Desafavorides.  
169 Aprovat en la reunió del Consell de Ministres de 30.04.2014.  
170 Llei 20/2014, de 29 de desembre, de modificació de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de 
la protecció de les persones consumidores en matèria de crèdits i préstecs hipotecaris, vulnerabilitat econòmica i relacions de consum.   
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Els canvis en el perfil del risc de pobresa i exclusió es fan palesos quan s’analitza l’evolució de la demanda dels 
serveis socials d’atenció primària. L’actuació que més augmenta l’any 2013 és la consistent en prestacions eco-
nòmiques, encara que en menor mesura que els anys anteriors. Pel que fa als tipus de problemàtica, són les de 
tipus econòmic i les laborals les que es presenten amb major freqüència l’any 2013, i són les que més s’han in-
crementat des de l’inici de la crisi (2007-2013): el 87,9% les laborals i el 61,4% les econòmiques. D’altra banda, 
el nombre de persones usuàries dels serveis socials bàsics ha disminuït l’any 2013 en termes interanuals, des-
prés d’uns anys d’increments, que havien arribat fins al 17,7% l’any 2010.   

En l’àmbit dels serveis socials, es prorroga el Pla estratègic de serveis socials de Catalunya 2010-2013 i el Pla de 
qualitat de serveis socials de Catalunya 2010-2013. També es prorroga la Cartera de serveis socials 2010-2011 i 
se n’amplia la vigència fins al 31 de desembre de 2014, mitjançant la Llei de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per a l’any 2014.  

Les prestacions de promoció de l’autonomia personal i atenció a la dependència s’integren en el Sistema Català 
de Serveis Socials. Des de l’entrada en vigor de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia 
personal i atenció a les persones en situació de dependència (LAPAD) i fins al 31 de desembre del 2014 s’han re-
gistrat 501.072 sol·licituds de valoració de la dependència a Catalunya. Des de l’any 2009, el nombre de 
sol·licituds registrades anualment ha anat disminuint. D’altra banda, a 31 de desembre del 2014, hi ha 145.618 
persones beneficiàries del Sistema Català per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència (SCAAD). Des del 2012, 
l’SCAAD perd persones beneficiàries any rere any.     

L’any 2014, s’han reactivat les prestacions econòmiques vinculades al servei de residència (PEVS), suspeses des 
del mes d’agost de 2013 per motius econòmics, per a l’accés a les quals s’està prioritzant les persones que estan 
en una situació de gran dependència (grau III).171 D’altra banda, s’estableix un nou sistema de càlcul de les PEVS, 
a partir de la inclusió del patrimoni, a més de la renda, com a variable que cal tenir en compte per determinar la 
capacitat econòmica de la persona beneficiària i, per tant, el grau de copagament.172

El pressupost de l’Agrupació Benestar i Família per a l’any 2014, es redueix l’11,5% respecte de l’any anterior. En 
canvi, en termes d’obligacions reconegudes, la despesa del Departament augmenta lleugerament el 0,2%, tren-
cant-se una sèrie de tres anys seguits de reducció de les obligacions reconegudes. La partida més important del 
pressupost és la de promoció de l’autonomia personal i atenció a la dependència (el 70% del pressupost total). 
L’import destinat a pagar l’RMI augmenta el 22% l’any 2014.  

   

5.2. PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS ECONÒMIQUES DEL SISTEMA DE PROTECCIÓ SO-
CIAL 

A continuació, s’analitza l’evolució de les pensions del sistema de la Seguretat Social (contributives i no contribu-
tives), així com de les prestacions estatals lligades al naixement i les cures de primera infància, de la prestació 
d’incapacitat temporal i de la prestació familiar per fill/a a càrrec. Pel que fa a l’àmbit català, es fa un repàs breu 
de les prestacions socials de caràcter econòmic, les prestacions per infants i joves en situació de risc greu i les 
prestacions familiars per infant a càrrec. 

5.2.1. PENSIONS DE LA SEGURETAT SOCIAL 

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 contributiu i no tenen recursos econòmics suficients.  

L’any 2014, s’han registrat 1.721.934 pensions a Catalunya (entre contributives i no contributives), amb una taxa 
de creixement interanual de l’1,3%, lleugerament inferior a la mitjana del període 2004-2014, situada en l’1,7%. 
D’altra banda, el 96,7% d’aquestes pensions són contributives (1.665.407 pensions) i el 3,3% són no contributi-
ves (56.527 pensions). Les pensions de jubilació són les més nombroses, atès que suposen el 63,1% de les pen-

                                                           
171 Ordre BSF/339/2014, de 19 de novembre, de modificació de l’Ordre ASC/433/2007, de 23 de novembre, per la qual s’estableixen els cri-
teris per determinar l’import de les prestacions econòmiques del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD) en l’àmbit terri-
torial de Catalunya.  
172 Ordre BSF/130/2014, de 22 d’abril, per la qual s’estableixen els criteris per determinar la capacitat econòmica de les persones beneficià-
ries de les prestacions de servei no gratuïtes i de les prestacions econòmiques destinades a l’atenció a la situació de dependència que esta-
bleix la Cartera de serveis socials, i la participació en el finançament de les prestacions de servei no gratuïtes.  
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sions del sistema, essent la majoria de caràcter contributiu (en concret, les pensions contributives de jubilació 
suposen el 61,3 del total de les pensions del sistema).   

Pel que fa a l’evolució dels dos tipus de pensions en l’últim decenni (2004-2014), s’observa que les pensions 
contributives han crescut al llarg del període (s’ha passat d’1.387.900 l’any 2004, a 1.665.407 l’any 2014; és a 
dir, que en deu anys hi ha 277.507 pensions contributives més). Per contra, les pensions no contributives han 
disminuït al llarg del decenni 2004-2014 (de les 60.183 pensions de l’any 2004, s’ha passat a les 56.527 de 
l’any 2014: 3.656 pensions contributives menys en deu anys); no obstant això, l’any 2014 les pensions no contri-
butives han registrat un augment de l’1,6% en termes interanuals, a causa sobretot de l’augment de les pensions 
d’invalidesa.       

GRÀFIC V-40.  Evolució de les pensions. Catalunya, 2004-2014 

 
Unitats: taxa acumulada de creixement (base 2005). 
Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.  

5.2.1.1. PENSIONS CONTRIBUTIVES 

El nombre total de pensions contributives en vigor a Catalunya se situa l’any 2014 en 1.665.407, amb un creixe-
ment interanual de l’1,2%, lleugerament inferior a la mitjana de creixement registrat al llarg del decenni 2004-
2014, situat en l’1,7%.  
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GRÀFIC V-41.  Pensions contributives. Catalunya, 2004-2014 

 
Unitats: nombres absoluts.  
Font: elaboració pròpia a partir de l’INSS.  

El gruix de les pensions contributives el constitueixen les pensions de jubilació, que l’any 2014 suposen el 63,4% 
del total. Les pensions de viduïtat tenen un pes del 23,7%, les d’incapacitat permanent del 9,9%, les d’orfenesa 
del 2,8% i les pensions en favor de familiars del 0,1%. D’altra banda, les pensions de jubilació registren un incre-
ment interanual de l’1,6%, superior a la mitjana del sistema, i les de viduïtat del 0,4%. L’increment interanual re-
gistrat per les pensions d’orfenesa (el 7%), s’explica en part per les modificacions introduïdes per la Llei 27/2011, 
d’1 d’agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social, la qual augmenta de 
manera gradual l’edat límit per a la percepció d’aquestes pensions des dels 18 als 21 anys, quan els fills del cau-
sant no estiguin incapacitats per al treball, i fins als 25 anys quan la persona beneficiària no treballi i els seus in-
gressos siguin inferiors a l’SMI en còmput anual. Per contra, les pensions d’incapacitat permanent disminueixen 
per tercer any consecutiu (el 0,5%, l’any 2014), així com les pensions en favor de familiars, que registren una re-
ducció del 3,3%.  

Per règims de la Seguretat Social, el règim general i el règim especial del treball autònom concentren la gran ma-
joria de les pensions (el 91,1), tenint en compte que el primer concentra el 72,7% de les pensions i el segon, el 
18,4%. Respecte de l’evolució interanual, el nombre de pensions augmenta en el règim general (l’1,7%) i en el rè-
gim especial del treball autònom (l’1,5%), però disminueix en la resta de règims.  

TAULA  V-77.  Evolució de les pensions contributives segons classe i règim. Catalunya, 2013-2014 

  
2014 Pes Variació absoluta 

2013-2014 
Variació relativa 

2013-2014 

Total 1.665.407 100,0 20.541 1,2 

Classe         

Jubilació 1.056.115 63,4 16.919 1,6 

Viduïtat 395.380 23,7 1.390 0,4 

Incapacitat 165.149 9,9 -819 -0,5 

Orfenesa 47.351 2,8 3.099 7,0 

Favor familiars 1.412 0,1 -48 -3,3 

Règim         

General 1.210.659 72,7 20.816 1,7 

Especial treball autònom 306.220 18,4 4.660 1,5 
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  2014 Pes Variació absoluta 
2013 2014 

Variació relativa 
2013 2014 Especial treball del mar 8.092 0,5 -87 -1,1 

Especial mineria del carbó 2.629 0,2 -135 -4,9 

Accidents de treball 28.932 1,7 -29 -0,1 

Malalties professionals  4.674 0,3 -94 -2,0 

SOVI 104.201 6,3 -4.590 -4,2 
Unitats: nombres absoluts i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INSS. 

D’altra banda, s’observa que el 55,1% de les pensions contributives l’any 2014 les percep una dona (913.292 
pensions). Segons el tipus de pensió, s’observa que la majoria de les pensions percebudes per homes són de jubi-
lació (el 79,7%), seguides de les pensions d’incapacitat permanent (el 12,5%), mentre que només el 4,5% són de 
viduïtat; en canvi, el 50% de les pensions percebudes per dones són de jubilació, el 7,8% per incapacitat perma-
nent i el 39,6% són de viduïtat. Aquests percentatges s’expliquen pel lligam existent entre el sistema de pensions 
i la trajectòria laboral de les persones: les dones encara són minoria entre les persones perceptores de pensions 
substitutives de salaris o rendes, malgrat que s’observa un augment progressiu, encara que lent, del percentatge 
de dones perceptores de pensions de jubilació i d’incapacitat permanent.  

La quantia de les pensions contributives depèn de les cotitzacions efectuades al llarg de la vida laboral, tenint en 
compte les quanties màximes i mínimes establertes anualment a la Llei de pressupostos generals de l’Estat. 
L’evolució de la quantia mitjana depèn de diversos factors, entre els quals destaca l’increment que, en el seu cas, 
s’efectuï anualment, així com l’efecte substitució derivat de la renovació del col·lectiu de pensionistes, atès que la 
quantia de les noves altes supera la de les baixes. L’any 2014, les pensions contributives s’han revalorat el 
0,25%, en aplicació per primer any de l’índex de revaloració de les pensions, el qual substitueix l’índex de preus al 
consum com a referència per a l’actualització de les pensions.173

L’any 2014, la quantia mitjana de les pensions contributives a Catalunya se situa en els 908,02 euros mensuals, 
l’1,8% més que l’any anterior. Aquest augment és inferior al dels últims cinc anys, en els quals les pensions havi-
en registrat augments al voltant del 3 per cent, i inferior també a la mitjana de creixement registrat en el decenni 
2004-2014 (el 4,3%). Aquesta evolució és conseqüència dels ajustos que s’han anat produint en els últims anys 
de crisi en la revaloració anual de les pensions.    

            

GRÀFIC V-42.  Evolució de la quantia mitjana de les pensions contributives. Catalunya,2004-2014 

 
Unitats: euros i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’INSS i d’Idescat. 

                                                           
173 Llei 23/2013, de 23 de desembre, reguladora del factor de sostenibilitat i de l’índex de revaloració del sistema de pensions de la Segure-
tat Social.  
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La quantia mitjana de la pensió varia en funció de la classe i el règim de cotització. Per classe de pensió, la de ju-
bilació és que la té la quantia més elevada l’any 2014 (1023,49 euros mensuals), seguida de la incapacitat per-
manent (992,19 euros) i de la pensió de viduïtat (630,73 euros). Les quanties més baixes corresponen a la pen-
sió en favor de familiars (530,94 euros) i a la d’orfenesa (365,63 euros). Segons el règim de cotització, la pensió 
mitjana més elevada l’any 2014 correspon al règim especial de la mineria del carbó (1.160,23 euros), si bé 
aquest règim representa només el 0,2% de les pensions en vigor. La pensió mitjana del règim general és de 
1.018,57 euros. La pensió més baixa és la del SOVI (384,97), seguida de la del règim especial del treball autò-
nom (631,20 euros).   

D’altra banda, la quantia mitjana de les pensions difereix en funció del sexe. L’any 2014, la pensió mitjana de les 
dones se situa en els 690,17 euros, enfront dels 1.172,58 euros que cobren els homes de mitjana. Aquesta dife-
rència s’explica fonamentalment pel major accés dels homes a les pensions de jubilació, que són de quantia su-
perior a la resta; a més, les carreres de cotització de les dones que accedeixen a la pensió de jubilació generen 
quanties més baixes d’aquesta pensió. En el cas de les pensions de viduïtat, la quantia percebuda per les dones 
és superior (645,67 euros) a la percebuda pels homes (469,74 euros), com a conseqüència del fet que el mètode 
de càlcul d’aquesta pensió utilitza la base reguladora del cònjuge o parella de fet, que acostuma a ser superior 
quan el causant de la pensió és un home. D’altra banda, les pensions de les dones són inferiors a les dels homes 
en tots els règims de cotització, però on les diferències són més petites és en el SOVI i en el règim especial del 
treball autònom (les dones perceben el 97,8% i el 70% de la pensió masculina, respectivament). Les diferències 
més grans es registren en els règims especials de la mineria del carbó i del mar, en els quals les dones perceben 
el 43,9% i el 49,6% de la pensió masculina, respectivament.  

TAULA  V-78.  Evolució de la quantia mitjana de les pensions contributives segons classe i règim. Catalunya, 
2013-2014 

  
2014 % sobre la pensió 

mitjana total 
Variació relativa 

2013-2014 
2014 

Homes  Dones 

Total 908,02 100,0 1,8 1.172,58 690,17 

Classe           

Jubilació 1.023,49 112,7 2,0 1.256,63 717,64 

Viduïtat 630,73 69,5 1,2 469,74 645,67 

Incapacitat 992,19 109,3 1,4 1.104,83 843,89 

Orfenesa 365,63 40,3 0,2 365,10 366,23 

Favor familiars 530,94 58,5 2,9 541,79 527,91 

Règim           

General 1.018,57 112,2 1,6 1.280,24 777,25 

Especial treball autònom 631,20 69,5 1,7 758,93 528,15 

Especial treball del mar 1.025,06 112,9 1,3 1.294,71 642,00 

Especial mineria del carbó 1.160,23 127,8 2,2 1.626,79 714,15 

Accidents de treball 1.005,50 110,7 1,6 1.134,44 812,42 

Malalties professionals  1.124,08 123,8 1,5 1.356,61 900,72 

SOVI 384,97 42,4 -0,1 392,84 384,24 
Unitats: euros i percentatges.  
Font: elaboració pròpia a partir de l’INSS. 

Si s’analitza la distribució de les pensions per trams de quantia, s’observa que l’any 2014 el 30,1% de les pensi-
ons contributives són de menys de 600 euros i que el 50,3% són de menys de 700 euros, mentre que el 7,4% són 
de més de 2.000 euros. També s’observa que a partir dels 1.000 euros el nombre de pensions disminueix pro-
gressivament. Respecte de la situació de fa un any, destaca l’augment important del nombre de pensions de 600 
a 800 euros, que passen de les 345.755 de l’any 2013, a les 467.368 de l’any 2014. Paral·lelament, i també 
respecte de la situació de fa un any, disminueixen les pensions dels trams de 250 a 400 euros i de 400 a 600. 
Aquesta evolució es mostra en el gràfic següent:   



 

135 

MEMÒRIA  
SOCIOECONÒMICA  

I LABORAL DE  
CATALUNYA 2014 

GRÀFIC V-43.  Distribució de les pensions contributives per trams de quantia. Catalunya, 2013-2014 

Distribució de les pensions contributives per trams de 
quantia. Catalunya, 2013 

 
Unitats: nombres absoluts. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INSS. 

Distribució de les pensions contributives per trams de 
quantia. Catalunya, 2014 

 
Unitats: nombres absoluts. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INSS. 

5.2.1.2. PENSIONS NO CONTRIBUTIVES 

Les pensions no contributives de jubilació i invalidesa estan destinades a pal·liar la situació precària d’aquelles 
persones que, per qüestions d’edat o discapacitat, no tenen ingressos o els tenen insuficients, i que no poden ac-
cedir al sistema contributiu per manca o insuficiència de cotitzacions.  

L’any 2014, el nombre de pensions contributives se situa en les 56.527 (el 55% de les quals són de jubilació). 
Respecte de l’any 2013, es registra un increment de l’1,6%, a causa sobretot de l’augment de les pensions 
d’invalidesa (el 2,2%), però també a les de jubilació, les quals experimenten l’any 2014 un increment de l’1%, 
després de disminuir progressivament des de l’any 2004. Al llarg del decenni 2004-2014, les pensions de jubila-
ció no contributives en vigor han disminuït en 3.282 (el 9,5%), i les d’invalidesa en 375 pensions (l’1,5%).    

GRÀFIC V-44.  Evolució de les pensions no contributives per classe de pensió. Catalunya, 2004-2014 

 
Unitats: nombres absoluts. 
Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. 

Atenent el perfil de la persona pensionista, s’observa un predomini important de les dones, atès que suposen el 
64,9% de les persones perceptores de pensió no contributiva a Catalunya l’any 2014. En el cas concret de la 
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pensió no contributiva de jubilació, aquest percentatge puja fins al 75,6%, mentre que en el cas de la pensió 
d’invalidesa, aquest percentatge és del 51,9%.  

Aquesta situació (principalment pel que fa a la pensió de jubilació) reflecteix les conseqüències d’una trajectòria 
laboral que en el cas de moltes dones no permet l’accés a la pensió contributiva.  

D’altra banda, la quantia bàsica de les pensions no contributives per a l’any 2014 s’ha fixat en els 5.122,60 eu-
ros anuals i els 365,90 euros mensuals, la qual cosa suposa un percentatge de revaloració del 0,25 per cent, 
mentre que l’any 2013 aquest percentatge va ser del 2 per cent. També s’estableix per a l’any 2013 un comple-
ment de 525 euros anuals per al pensionista que no tingui habitatge en propietat.174

La quantia que té reconeguda cada persona és variable i s’estableix a partir de la quantia bàsica en funció del 
nombre de persones beneficiàries d’una pensió no contributiva existents en una mateixa unitat econòmica, dels 
ingressos computables i del nombre de persones que integren la unitat de convivència, sense que l’import resul-
tant pugui ser inferior al 25 per cent de la quantia anual establerta, és a dir de 1.280,65 euros anuals o 91,48 
euros mensuals l’any 2014. Així mateix, les persones que perceben una pensió no contributiva d’invalidesa que 
tenen reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 75 per cent i necessiten l’ajut d’una altra persona per 
realitzar els actes essencials de la vida  tenen dret a percebre un complement del 50 per cent de la pensió anual, 
és a dir, de 2.561,3 euros anuals (per tant, la quantia de la pensió total és de 7.683,76 euros anuals). A Catalu-
nya, les persones beneficiàries poden sol·licitar una pensió complementària de la pensió no contributiva quan no 
realitzin activitat laboral, puguin demostrar un nivell d’ingressos determinat i no siguin usuàries d’una prestació 
de serveis d’acolliment residencial, sanitari o de naturalesa anàloga. La quantia màxima d’aquest complement és 
de 106,72 euros mensuals.    

  

Tal com s’observa en la taula i el gràfic següents, l’any 2014 es conté el creixement de la quantia bàsica de les 
pensions no contributives, com a conseqüència de la revaloració efectuada l’any 2014 (del 0,25%), inferior a la 
dels anys anteriors.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
174 Llei 22/2014, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2014 i Reial decret 1045/2014, de 27 de desembre, 
sobre revaloració de les pensions del sistema de la Seguretat Social i d’altres prestacions socials públiques per a l’exercici 2014.  
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GRÀFIC V-45.  Evolució de la quantia bàsica de les pensions no contributives. Catalunya, 2007-2014  

Evolució de la quantia bàsica de les pensions no contributives i dels percentatges de revaloració. Catalunya, 
2007-2014 

  
Jubilació i invalidesa Complement 50% invali-

desa  

  Quantia mensual Quantia anual % revaloració Quantia anual 

20071 312,43 4.374,04 3%+0,60% 2.187,01 

20081 328,44 4.598,16 3%+2,10% 2.299,08 

20091 336,33 4.708,62 2%+0,40% 2.354,31 

2010 339,70 4.755,80 1,00% 2.377,90 

20111 347,70 4.866,40 1%+1,30% 2.433,20 

20121 357,70 5.007,80 1%+1,90% 2.503,90 

2013 364,90 5.108,60 2,00% 2.554,30 

2014 365,90 5.122,60 0,25% 2.561,30 
 

Unitats: euros i percentatges. 
(1) En aquests anys es va abonar una paga per compensar la desviació de l’IPC previst en l’any anterior. 
Font: IMSERSO. 

Evolució de la quantia bàsica mensual de les pensions no contributives. Catalunya, 2007-2014 

 
Unitats: euros. 
Font: IMSERSO. 

Tenint en compte les consideracions indicades, la quantia mitjana mensual de les pensions no contributives l’any 
2014 a Catalunya se situa en 378,2 euros, el 3% més que l’any anterior, un percentatge lleugerament inferior a la 
mitjana registrada en el període 2007-2014. La quantia mitjana de la pensió d’invalidesa l’any 2014 (406,3 eu-
ros) és superior a la quantia mitjana de la pensió de jubilació (355,2 euros mensuals) en el 14,4%. Aquesta cir-
cumstància es pot explicar, entre d’altres motius, perquè algunes persones beneficiàries de la pensió d’invalidesa 
tenen dret a percebre l’increment del 50 per cent per necessitat de l’ajut d’una altra persona. D’altra banda, la 
quantia mitjana de la pensió d’invalidesa l’any 2014 és superior a la quantia bàsica de les pensions no contribu-
tives, mentre que la quantia mitjana de la pensió de jubilació l’any 2014 és inferior a aquesta quantia bàsica.   
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Tant la quantia mitjana de la pensió no contributiva d’invalidesa com la de jubilació registren un creixement inter-
anual l’any 2014 (del 2,4% i del 3,5%, respectivament) que és superior al 0,25 per cent aplicat a la quantia bàsi-
ca de les pensions no contributives l’any 2014 en concepte de revaloració.    

GRÀFIC V-46.  Evolució de la quantia mitjana mensual de les pensions no contributives segons classe de pen-
sió. Catalunya, 2007-2014 

 
Unitats: euros.  
Font: elaboració pròpia a partir de l’IMSERSO.  

5.2.2. ALTRES PRESTACIONS D’ÀMBIT ESTATAL  

A continuació, es descriu l’evolució de les prestacions estatals relacionades amb el naixement i les cures a la pri-
mera infància, és a dir, les prestacions de maternitat, paternitat, risc durant l’embaràs i la lactància natural i la 
cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu; així mateix, s’analitza la prestació d’incapacitat 
temporal. Totes aquestes prestacions tenen caràcter contributiu. També s’analitza la prestació per fill/a a càrrec, 
de caràcter no contributiu.  

Maternitat i paternitat 

La prestació de maternitat protegeix la situació de suspensió del contracte de treball en els supòsits de naixe-
ment d’un fill/a, d’adopció i d’acolliment. En cas de part, les treballadores que reuneixin tots els requisits per a 
l’accés a la prestació amb excepció del període de cotització, tenen dret a un subsidi no contributiu durant 42 di-
es naturals.  

L’any 2014, s’han registrat un total de 48.970 prestacions de maternitat, la majoria de les quals han estat perce-
budes per la mare (el 98,3%). L’any 2014, s’ha registrat una nova disminució dels processos de maternitat (el 
2,8), si bé aquest descens ha estat inferior al dels anys 2013 (4,3%) i 2012 (8,1%). D’altra banda, l’any 2014, 
dels 48.970 processos de maternitat, un total de 83 han estat de maternitat no contributiva. 
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TAULA  V-79.  Evolució de les prestacions de maternitat. Catalunya, 2013-2014 

2014 2013-2014 % 2013-2014 

Total Mare  Pare Total Mare  Pare Total Mare  Pare 

48.970 48.156 814 -1.418 -1.418 0 -2,8 -2,9 0,0 
Unitats: nombres absoluts i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INSS. 

D’altra banda, el permís i la prestació per paternitat es creen per la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la 
igualtat efectiva de dones i homes. Si bé aquest permís va ser creat amb una duració inicial de tretze dies, la Llei 
9/2009, de 6 d’octubre, amplia la seva duració a quatre setmanes ininterrompudes; no obstant això, l’entrada en 
vigor d’aquesta ampliació, inicialment prevista per a l’1 de gener del 2011, ha estat posposada any rere any. 
L’últim aplaçament ha estat efectuat per la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de pressupostos generals de 
l’Estat per a l’any 2015, que estableix que l’ampliació del permís de paternitat a quatre setmanes entrarà en vigor 
a partir de l’1 de gener del 2016.    

L’any 2014, s’han registrat un total 44.227 processos de paternitat, el 0,5% menys que l’any 2013. Aquesta dis-
minució és inferior a la registrada els anys immediatament anteriors, en els quals la disminució va ser del 4,4% 
(l’any 2013) i del 9,3% (l’any 2012). D’altra banda, i seguint amb la tendència dels anys anteriors, Catalunya és la 
comunitat autònoma en la que es registra el nombre de processos per paternitat més elevat, els quals suposen el 
18,8% del total estatal l’any 2014.  

GRÀFIC V-47.  Evolució de la prestació per paternitat. Catalunya, 2007-2014 

 
Unitats: nombres absoluts. 
(1) Les dades del 2007 estan referides al període comprès entre l’entrada en vigor de la Llei 3/2007, de 22 de març, i el mes de desembre. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INSS. 

Risc durant l’embaràs i risc durant la lactància natural 

La prestació de risc durant l’embaràs protegeix la situació de suspensió del contracte de treball de la dona emba-
rassada en el cas que, havent de canviar de lloc de treball amb un altre compatible amb el seu estat, aquest can-
vi no resulta possible o no es pot exigir per motius justificats.175 Posteriorment, la prestació de risc durant 
l’embaràs s’estén al supòsit de risc durant la lactància natural.176

Pel que fa a la prestació de risc durant l’embaràs, tant la mitjana mensual de processos iniciats l’any 2014, 

   

177

                                                           
175 Llei 39/1999, de 5 de novembre, per promoure la conciliació de la vida laboral i familiar de les persones treballadores.  

 
com el nombre de processos en vigor al final de l’any, han augmentat en termes interanuals, sobretot en el cas 

176 Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. 
177 Es calcula dividint el nombre de processos iniciats durant l’any, entre el nombre de mesos que inclogui el període considerat. 
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del treball autònom. D’altra banda, la duració mitjana dels processos178

Amb relació a la prestació de risc durant la lactància natural, la mitjana mensual dels processos iniciats l’any 
2014 augmenta lleugerament en termes interanuals en les treballadores per compte d’altri, però disminueix en el 
treball autònom. D’altra banda, la duració mitjana dels processos (superior en el treball autònom) disminueix en 
termes interanuals en les treballadores per compte d’altri i augmenta en el treball autònom.  

 augmenta lleugerament en les treballa-
dores per compte d’altri i disminueix en el treball autònom. 

Si es comparen els indicadors d’ambdues prestacions, el nombre de processos és significativament més baix en 
la prestació de risc durant la lactància natural, però la duració dels processos és més elevada en aquesta presta-
ció, sobretot en el cas del treball autònom.  

TAULA  V-80.  Prestació de risc durant l’embaràs i de risc durant la lactància natural. Evolució del nombre de 
processos i de la duració mitjana. Catalunya, 2013-2014 

  Compte d'altri2 Treball autònom 

  
2014 2013-

2014 
2013-

2014 (%) 
2014 2013-

2014 
2013-2014 

(%)   
Risc durant l'embaràs (agregat sistema)1             

Mitjana mensual de processos iniciats en el període 745,6 78,3 11,7 26,2 8,5 48,0 

Processos en vigor al final del període 2.508,0 330,0 15,2 90 31,0 52,5 

Duració mitjana processos finalitzats en el període 97,5 0,6 0,6 71,3 -4,5 -5,9 

Risc durant la lactància natural (agregat sistema)1           

Mitjana mensual de processos iniciats en el període 6,8 0,5 7,9 0,2 -0,2 -50,0 

Processos en vigor al final del període 36,0 -9,0 -20,0 2,0 -2,0 -50,0 

Duració mitjana processos finalitzats en el període 142,7 -38,8 -21,4 200,0 42,8 27,2 
Unitats: nombre de processos i dies. 
(1)  INSS, ISM i MATEPSS. 
(2)  Inclou les dades de les treballadores enquadrades en el règim general i en els règims especials del mar i la mineria del carbó.  
Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri de Treball i Seguretat Social.  

Cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu 

Aquesta prestació s’incorpora a l’ordenament jurídic de la protecció social l’1 de gener del 2011. Es reconeix als 
progenitors, adoptants o acollidors que redueixen la seva jornada de treball per a la cura de menors afectats per 
càncer o una altra malaltia greu que requereixi ingrés hospitalari de llarga duració, durant el temps 
d’hospitalització i tractament continuat de la malaltia. La prestació es reconeix per un període inicial d’un mes, 
prorrogable per períodes de dos mesos i, com a màxim, fins que el  menor compleixi 18 anys.179

L’any 2014, s’han iniciat 259 processos d’aquesta prestació, 28 processos més que l’any 2013. El nombre de 
processos vigents al final de l’any és de 354, 86 processos més respecte de l’any 2013. D’altra banda, la duració 
mitjana dels processos que han finalitzat durant l’any 2014 ha estat d’11,3 mesos en el règim general i de 8,7 
mesos en el treball autònom; respecte de l’any 2013, la duració dels processos ha augmentat en el primer cas i 
ha disminuït en el segon.  

   

 

 

                                                           
178 Fa referència a la duració en dies dels processos finalitzats en el període. Es calcula dividint el nombre total de dies de baixa dels proces-
sos finalitzats en el període, entre el nombre total dels processos esmentats.  
179 Llei 39/2010, de 22 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2011 i Reial decret 1148/2011, de 29 de juliol, per a 
l’aplicació i desenvolupament, en el sistema de la Seguretat Social, de la prestació econòmica per a la cura de menors afectats per càncer o 
una altra malaltia greu.  
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TAULA  V-81.  Prestació de cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu. Evolució del nombre 
de processos i de la duració mitjana. Agregat del sistema.1 Catalunya, 2013-2014 

  Règim general2 Treball autònom 

  2014 2013-
2014 

2013-2014 
(%) 

2014 2013-
2014 

2013-2014 
(%)   

Processos iniciats en el període 229 14 6,5 30 14 87,5 

Processos en vigor al final del període 319 69 27,6 35 17 94,4 

Duració mitjana processos finalitzats en el període 339,7 46,7 15,9 260,4 -95,5 -26,8 
Unitats: nombre de processos i dies.  
(1)  El 95,9% dels processos iniciats durant l’any 2014 han estat gestionats per les MATEPSS. 
(2)  El règim general inclou tots els processos per compte d’altri, atès que en els règims especials del mar i de la mineria del carbó no s’ha ini-
ciat cap procés a Catalunya.  
Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri de Treball i Seguretat Social.  

Incapacitat temporal 

La prestació econòmica per incapacitat temporal cobreix la manca d’ingressos que es produeix quan la persona 
treballadora es troba incapacitada per treballar per causa d’una malaltia o un accident, i rep assistència sanitària 
de la Seguretat Social. La quantia de la prestació és el resultat de l’aplicació d’uns percentatges a la base regula-
dora: quan es tracta d’una malaltia comuna o d’un accident no laboral, el 60 per cent des del quart dia de la bai-
xa mèdica fins al vintè, i el 75 per cent del dia 21 en endavant; i en cas de malaltia professional o accident de 
treball, el 75 per cent des del dia següent al de la baixa mèdica. 

En funció del fet causant, les prestacions per incapacitat temporal poden ser per contingències comunes (malaltia 
comuna o accident no laboral en el règim general i els especials del mar i de la mineria del carbó, així com de les 
persones desocupades); per contingències professionals (accident de treball o malaltia professional en el règim 
general i en els especials del mar i de la mineria del carbó); i per contingències per compte propi (malaltia com-
una o accident no laboral en el règim del treball autònom).  

La mitjana mensual de processos d’incapacitat temporal per contingències comunes iniciats l’any 2014 se situa 
en els 63.707, que suposa un augment del 3,5% respecte de l’any anterior. En el cas de les contingències profes-
sionals, la mitjana mensual és de 8.146 processos, amb un augment del 6,6%. Pel que fa a les contingències per 
compte propi, la mitjana mensual de processos (5.007) ha disminuït el 0,7%. En els dos primers casos, l’augment 
dels processos es dóna després d’uns anys en què han descendit. Pel que fa a les contingències per compte pro-
pi, la disminució registrada l’any 2014 (0,7%) és inferior a la de l’any 2013 (4,1%).  

D’altra banda, l’any 2014, la durada mitjana dels processos és més elevada en el cas de les contingències per 
compte propi (84,3 dies) que en els processos per contingències professionals (33,4 dies) i que en les contingèn-
cies comunes (29,6 dies). Respecte de l’any 2013, la durada mitjana dels processos augmenta en les contingèn-
cies comunes i en les professionals, mentre que disminueix en les contingències per compte propi.  

 

TAULA  V-82.  Indicadors de la prestació d’incapacitat temporal segons el tipus de contingència. Agregat del 
sistema.1 Catalunya, 2013-2014 

  

Mitjana mensual 
de processos 

Processos en vi-
gor al final del 

període 
Incidència Prevalença Duració mitjana 

Comunes 

2014 63.707 62.604 25,0 24,6 29,6 

2013-2014 (%) 3,5 12,5 ... ... 2,4 

Professionals           
2014 8.146 8.080 3,3 3,2 33,4 
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2013-2014 (%) 6,6 14,3 ... ... 1,5 

Per compte propi 

2014 5.007 13.764 9,6 26,0 84,3 

2013-2014 (%) -0,7 -0,5 ... ... -4,9 
Unitats: nombre de processos, dies, incidència (mitjana mensual de processos iniciats en el període per cada 1.000 persones protegides), 
prevalença (nombre de processos vigents al final del període per cada 1.000 persones protegides).  
(1) Inclou les dades agregades de l’INSS, ISM i MATEPSS. 
Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri de Treball i Seguretat Social.  

Prestació econòmica familiar per fill/a o menor a càrrec 

Aquesta prestació familiar no contributiva consisteix en una assignació econòmica per fill/a menor de 18 anys 
sotmesa a un nivell d’ingressos establert anualment, o bé més grans de 18 anys amb una discapacitat igual o su-
perior al 65 per cent, sense que en aquest cas s’exigeixi límit d’ingressos. Els imports d’aquesta prestació per a 
l’any 2014, en còmput anual, són els següents: 291 euros per causants menors de 18 anys sense discapacitat; 
1.000 euros per causants menors de 18 anys amb una discapacitat igual o superior al 33 per cent; 4.390,80 eu-
ros per causants de 18 o més anys amb una discapacitat igual o superior al 65 per cent; i 6.586,80 euros per 
causants de 18 o més anys amb una discapacitat igual o superior al 75 per cent i que necessiti l’ajut d’una altra 
persona per a realitzar els actes més essencials de la vida. 

L’any 2014, s’han registrat 199.124 prestacions per fill/a o menor a càrrec, el 7,9% més que l’any anterior, un 
creixement interanual inferior al registrat l’any 2013, que va ser del 9,6%. Com en anys anteriors, la majoria 
d’aquests prestacions (el 77,9%) són per causants de menys de 18 anys sense discapacitat. D’altra banda, el 
12% d’aquestes prestacions són per causants amb 18 o més anys amb alguna discapacitat.   

TAULA  V-83.  Prestació familiar per fill/a o menor acollit a càrrec segons el grau de discapacitat. Catalunya, 
2014    

Causants menors de 18 anys Causants amb 18 o més anys 

Sense discapaci-
tat 

Amb discapaci-
tat ≥33% Total  Amb discapaci-

tat ≥65% 
Amb discapaci-

tat ≥75% Total   

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre  % 

155.145 77,9 19.991 10,0 175.136 88,0 14.842 7,5 9.146 4,6 23.988 12,0 
Unitats: nombres absoluts i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.  

5.2.3. ALTRES PRESTACIONS D’ÀMBIT AUTONÒMIC 

En el marc del sistema públic de serveis socials, a continuació s’analitzen les prestacions socials de caràcter eco-
nòmic derivades de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, les prestacions per a infants i  joves en situació de risc greu 
derivades de la Llei 14/2010, de 27 de maig, així com les prestacions econòmiques a les famílies amb infants a 
càrrec que atorga la Generalitat de Catalunya, d’acord amb la informació extreta de la Memòria del Departament 
de Benestar Social i Família del 2013. Altres prestacions econòmiques que preveu el sistema públic de serveis 
socials (pensions no contributives, renda mínima d’inserció i les derivades del sistema d’atenció a la dependèn-
cia) són objecte d’anàlisi específic en altres apartats d’aquesta Memòria.  

Pel que fa a les prestacions socials de caràcter econòmic, l’any 2013, 40.912 persones han estat beneficiàries 
de la prestació complementària de la pensió no contributiva del sistema de la Seguretat Social destinada a aque-
lles persones que no es poden incorporar al mercat de treball. D’altra banda, 24.092 persones han estat benefi-
ciàries de la prestació per al manteniment de les despeses de la llar l’any 2013. Aquesta prestació substitueix i 
modifica l’ajut assistencial per cònjuge supervivent, del qual 20.681 persones n’han estat beneficiàries l’any 
2013 (menys que l’any 2012, tenint en compte que és un ajut que s’ha d’extingir i que, per tant, només el perce-
ben les persones que ja n’eren beneficiàries). Finalment, 930 persones han estat beneficiàries l’any 2013 de la 
prestació per al manteniment de les necessitats bàsiques. 

D’altra banda, un total de 768 joves tutelats i extutelats han estat beneficiaris de prestacions econòmiques que 
inclouen prestacions, ajuts per desinternament de recursos del sistema de protecció i beques salari. També s’han 
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atorgat 2.834 prestacions per a infants i adolescents tutelats per l’Administració de la Generalitat acollits en famí-
lia extensa. 

La prestació per a infants i adolescents en situació de risc greu s’adreça als menors d’edat que, segons s’ha ava-
luat, es troben en situació de risc i respecte dels quals s’ha formalitzat el compromís socioeducatiu corresponent. 
L’any 2013 s’han beneficiat d’aquesta prestació un total de 1.126 persones.  

TAULA  V-84.  Persones beneficiàries de les prestacions socials de caràcter econòmic i de les prestacions per a 
infants i adolescents en situació de risc greu. Catalunya, 2012-2013 

  

Complement 
pensió no contri-

butiva 
Manteniment 
despeses llar  

Ajut cònjuge su-
pervivent 

Manteniment 
necessitats bà-

siques 

Prestacions jo-
ves tutelats i ex-

tutelats 

Prestacions in-
fants i joves en 

risc greu 

2012 40.853 26.675 23.049 856 3.825 1.126 

2013 40.912 24.092 20.681 930 3.602 1.605 
Unitats: nombres absoluts. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Benestar Social i Família. 

D’altra banda, les modalitats de prestacions i ajuts a les famílies amb infants a càrrec l’any 2013 han estat les 
següents: l’ajut per naixement, adopció, tutela o acolliment, sotmès al nivell d’ingressos de la unitat familiar 
(5.317 famílies han estat beneficiàries l’any 2013) i la  prestació econòmica de caràcter universal per naixement, 
adopció, tutela o acolliment múltiple, de la qual 1.048 famílies han estat beneficiàries l’any 2013. A l’ajut esmen-
tat en primer terme poden optar les famílies amb ingressos inferiors als 14.000 euros anuals per a unitats famili-
ars de 3 membres. Aquest llindar econòmic augmenta en funció del nombre de membres de la unitat familiar.   

TAULA  V-85.  Famílies beneficiàries de prestacions econòmiques a les famílies amb infant a càrrec. Catalunya, 
2012-2013 

  2012 20131 

Ajut a famílies per naixement, adopció, tutela o acolliment, sotmès al 
nivell d'ingressos de la unitat familiar 4.118 5.317 

Prestació econòmica universal per naixement, adopció, tutela o acolli-
ment múltiple 1.142 1.048 

Unitats: nombres absoluts. 
(1) Dades provisionals. 
Font: Departament de Benestar Social i Família.  

5.3. SERVEIS SOCIALS I ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA 

El sistema de serveis socials s’articula mitjançant una cartera de serveis que fixa les prestacions econòmiques, 
tecnològiques i de serveis del sistema públic de serveis socials. La Cartera de serveis socials es va aprovar mit-
jançant el Decret 142/2010, d’11 d’octubre, per al període 2010-2011, i actualment està prorrogada per la Llei 
1/2014, de 27 de gener, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014, que n’amplia la seva vi-
gència fins al 31 de desembre del 2014. Les prestacions de promoció  de l’autonomia personal i atenció  a la de-
pendència s’integren en el Sistema Català de Serveis Socials.  

5.3.1. SERVEIS SOCIALS 

Els serveis socials s’articulen a través dels serveis socials bàsics i els serveis socials especialitzats. Els primers 
són el punt d’accés més immediat de la ciutadania al sistema públic de serveis socials i inclouen l’atenció  social 
bàsica, l’atenció domiciliària, telealarma i teleassistència, centres residencials d’estada limitada, servei de men-
jador social, servei d’assessorament tècnic d’atenció social i centres oberts per a la infància i l’adolescència. 
D’altra banda, 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 inclou 
una sèrie de serveis d’atenció especialitzada en els àmbits següents: persones grans; persones amb discapacitat; 
infància, adolescència i joventut; persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental; persones amb 
dependència; persones amb drogodependències; persones afectades pel virus VIH/SIDA; persones cuidadores; 
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famílies amb problemàtica social i risc d’exclusió social; i dones en situació de violència masclista i els seus fills i 
filles.   

5.3.1.1.  SERVEIS SOCIALS BÀSICS 

Els serveis socials bàsics s’organitzen territorialment i estan dotats d’un equip multidisciplinari que atén les per-
sones usuàries a través de les àrees bàsiques de serveis socials (ABSS). Es poden trobar ABSS als municipis de 
més de 20.000 habitants i ABBS que agrupen els municipis de menys de 20.000 habitants, la gestió de les quals 
correspon a la comarca o a l’ens associatiu creat especialment amb aquesta finalitat. Els municipis de més de 
20.000 habitants poden tenir més d’una àrea bàsica de serveis socials, en funció del nombre d’habitants i de les 
necessitats socials.  

L’any 2013, 2.333,4 persones professionals han atès les persones usuàries a les ABSS (1.442,7 són treballa-
dors/ores socials i 890,7 són educadors/ores socials). Aquestes xifres donen com a resultat unes ràtios de 2,86 
treballadors/ores socials i d’1,77 educadors/ores socials per cada 15.000 habitants,180

Respecte de l’evolució en deu anys (2004-2013), s’observa que es registren augments en el nombre de persones 
professionals de les ABSS de fins al 21,6% (l’any 2008) i del 18,1% (l’any 2009); a partir del 2010, els augments 
interanuals són més petits; i finalment, en dos anys (2012 i 2013), es registra una disminució de 25 persones 
professionals.    

 tenint present que, 
d’acord amb la disposició addicional segona de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, referent al ni-
vell d’objectius de les prestacions garantides de la Cartera de serveis socials 2009-2010, les ABSS han de tenir 
una dotació de 3 persones diplomades en treball social i de 2 persones diplomades en educació social per cada 
15.000 habitants. 

GRÀFIC V-48.  Evolució del nombre de professionals dels serveis bàsics d’atenció social. Catalunya, 2004-2013 

   
Unitats: nombres absoluts. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Benestar Social i Família.  

El servei bàsic d’atenció social és la prestació principal dels serveis socials bàsics i inclou les funcions de detec-
ció, diagnòstic, tractament i prevenció de les situacions de necessitat de les persones i famílies, especialment si 
pateixen situació de risc o d’exclusió social.  

L’any 2013, 939.588 persones han estat usuàries dels serveis bàsics d’atenció social, el 12,4% de la població 
catalana. L’any 2013 és el primer any en el qual el nombre de persones usuàries disminueix en termes interanu-
als (l’1,9%), després d’uns anys d’increments, que  havien arribat fins al 17,7% l’any 2010.  

                                                           
180 Les xifres de població provenen del Padró municipal d’habitants a 1 de gener de 2013. Idescat. 
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TAULA  V-86.  Persones usuàries dels serveis bàsics d’atenció social. Catalunya, 2004-2013 

  Persones usuàries % variació interanual Expedients familiars  % variació interanual  

2004 623.043 0,5 204.684 9,1 

2005 691.744 11,0 219.539 7,3 

2006 767.522 11,0 221.943 1,1 

2007 ... ... 216.474 -2,5 

2008 ... ... 250.851 15,9 

2009 752.034 ... 349.937 39,5 

2010 884.771 17,7 425.290 21,5 

2011 930.392 5,2 444.145 4,4 

2012 957.377 2,9 480.723 8,2 

2013 939.588 -1,9 491.646 2,3 
Unitats: nombres absoluts i percentatges. 
Font: Departament de Benestar Social i Família. 

D’altra banda, l’any 2013 els serveis bàsics d’atenció social han realitzat 4.049.656 actuacions (una mateixa 
persona usuària pot rebre més d’una actuació), la qual cosa suposa un augment del 0,8% respecte de l’any 
2012, el qual és bastant més baix al dels anys anteriors: els increments més elevats es van registrar els anys 
2007, 2008 i 2009, els quals van ser del 31,7%, del 20% i del 15,5%, respectivament. 

Com en anys anteriors, l’any 2013 l’actuació requerida en la majoria dels casos (el 48,1%) és la informació i 
l’orientació, seguida de l’ajuda a domicili (en el 24,5% dels casos) i de l’allotjament alternatiu (en el 14,9% dels 
casos). Les prestacions econòmiques i l’allotjament alternatiu suposen el 7,7% i el 7% de les actuacions, respec-
tivament. Respecte de l’any 2012, l’actuació que més augmenta és la consistent en prestacions econòmiques (el 
14,3%), encara que amb menor mesura, atès que l’any 2012 l’augment d’aquest tipus d’actuació va ser del 
86,1% i l’any 2009, del 91,8%.   

Pel que fa als tipus de problemàtiques que presenten les persones ateses pels serveis bàsics d’atenció social 
(una mateixa persona pot presentar més d’una problemàtica), s’observa que l’any 2013 són les de tipus econò-
mic les que es presenten amb major freqüència (en el 28,8% dels casos), seguides de les laborals (17,7% dels 
casos). Si bé aquestes dues problemàtiques han disminuït respecte de l’any 2012, són les que registren els aug-
ments més importants des de l’inici de la crisi (2007-2013): el 87,9%, les laborals i el 61,4%, les econòmiques.   
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GRÀFIC V-49.  Actuacions dels serveis bàsics d’atenció social i problemàtiques ateses. Catalunya, 2004-2013 

Actuacions dels serveis bàsics d’atenció social per tipo-
logia. Catalunya, 2013 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Benestar Social i 
Família. 
 

Evolució de les actuacions dels serveis bàsics d’atenció 
social. Catalunya, 2004-2013 

 
Unitats: nombres absoluts.  
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Benestar Social i 
Família. 

Evolució de les problemàtiques ateses pels serveis bàsics d’atenció social. Catalunya, 2004-2013 

 
Unitats: nombres absoluts.  
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Benestar Social i Família. 

Els serveis socials bàsics també presten serveis d’atenció domiciliària: el servei d’ajuda a domicili (SAD) i el servei 
de telealarma i teleassistència. L’any 2013, 62.427 persones han estat usuàries del SAD, el 7,7% més respecte 
de l’any 2012. Aquesta xifra suposa una ràtio de 4,7 persones usuàries sobre la població de 65 anys i més i una 
ràtio de 31,9 persones usuàries sobre la població de 85 anys i més.181

                                                           
181 Percentatge de persones usuàries sobre la població de referència.  

 Les ràtios han augmentat lleugerament 
respecte de l’any 2012. D’altra banda, el nombre d’hores d’assistència del SAD l’any 2013 és de 7.136.028, el 
0,5% més que l’any 2012. Si es posa en relació el nombre d’hores d’assistència amb el nombre de persones 
usuàries del SAD, s’obté que la ràtio és de 114,3 hores per persona usuària, la qual és inferior a la registrada 
l’any 2012. Al gràfic següent s’observa que en deu anys (2004-2013), les hores del SAD registren increments im-
portants fins a l’any 2011, a partir del qual s’observa un alentiment del seu creixement.     
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GRÀFIC V-50.  Evolució del nombre d’hores d’atenció del servei d’ajuda a domicili. Catalunya, 2004-2013 

 
Unitats: hores. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Benestar Social i Família. 
 

L’any 2013 s’han realitzat 130.811 serveis de telealarma i teleassistència i 157.238 persones han estat ateses, 
el 3,6% més que l’any 2012. El 97,2% de les persones ateses (152.903) tenen 65 anys i més i, en concret, el 
44,8% de les persones ateses (70.503) tenen 85 anys i més. Això suposa una ràtio d’11,7 persones usuàries de 
65 anys i més sobre la població d’aquesta edat i una ràtio de 36,1 persones usuàries de 85 anys i més sobre la 
població d’aquesta edat. Al gràfic següent s’observa que en deu anys (2004-2013) tant el nombre de serveis de 
telealarma i teleassistència com les persones ateses per aquests serveis han augmentat de manera important; 
en concret, les persones ateses han passat de les 10.907, l’any 2004, a les 157.238, l’any 2013.    

GRÀFIC V-51.  Evolució del nombre de serveis de telealarma i teleassistència i de les persones ateses. Catalu-
nya, 2004-2013 

 
Unitats: nombres absoluts. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Benestar Social i Família.  

5.3.1.2. SERVEIS SOCIALS ESPECIALITZATS 

A continuació, s’analitzen els principals serveis socials d’atenció especialitzada. 
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Persones grans amb dependència o risc social 

L’àrea d’atenció a les persones grans comprèn els serveis de centres de dia, centres de dia i d’habitatges tute-
lats.  L’any 2013 els serveis de centres de dia han ofert 17.543 places, 811 places més que l’any 2012. La taxa 
de cobertura de les places ofertes l’any 2013 respecte del total de la població de 65 anys i més és de l’1,3%. Pel 
que fa al tipus d’oferta, la pública és lleugerament superior a la privada (en 139 places), mentre que l’any 2012 
l’oferta privada superava la pública en 370 places. Del total de les 8.841 places públiques ofertes l’any 2013, el 
41,4% són privades amb finançament públic.  

El nombre de places ofertes pels centres residencials l’any 2013 ha estat de 63.089, amb una taxa de cobertura 
d’aquest nombre de places sobre el total de la població de 65 anys i més del 4,8%. Respecte de l’any 2012, hi ha 
660 places més de centres residencials. L’any 2013, l’oferta pública supera la privada en 6.859 places (una situ-
ació semblant a la de l’any 2012). De les 34.974 places d’oferta pública, el 72,2% provenen de l’oferta privada 
amb finançament públic. 

L’any 2013 s’han ofert 3.116 places d’habitatges tutelats, amb una taxa de cobertura d’aquestes places sobre el 
total de població de 65 anys i més del 0,2%. Respecte de l’any 2012, es registren 144 places més. L’oferta públi-
ca supera la privada en 1.594 places, és a dir, l’oferta pública suposa el 75,6% de les places (una situació similar 
a la de l’any 2012). Si s’analitza l’oferta pública l’any 2013, s’observa que la gran majoria (2.339 places de 
2.355) són oferta pública directa. 

TAULA  V-87.  Places i serveis de centres de dia per a gent gran i taxa de cobertura. Catalunya, 2013 

Oferta pública  
Oferta pri-

vada 

Oferta total  
Pública directa  Privada amb fi-

nançament públic 

Total oferta pública  

Places  T. Cobertura1 Places T. Cobertura1  Places  T. Cobertura1  Serveis 

5.179 0,4 3.662 8.841 0,7 8.702 17.543 1,3 880 
Unitats: nombres absoluts i percentatges. 
(1)  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.  
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Benestar Social i Família.  

TAULA  V-88.  Places de centres residencials per a gent gran i taxa de cobertura. Catalunya, 2013 

Oferta pública  
Places oferta 

privada 

Oferta total  
Pública directa  Privada amb finan-

çament públic 

Total oferta pública  

Places  T. Cobertura1 Places T. Cobertura 1 Places  T. Cobertura1  

9.710 0,7 25.264 34.974 2,7 28.115 63.089 4,8 
Unitats: nombres absoluts i percentatges. 
(1)  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.  
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Benestar Social i Família.  

TAULA  V-89.  Places i serveis d’habitatge tutelat per a gent gran i taxa de cobertura. Catalunya, 2013 

Oferta pública  
Places ofer-
ta privada 

Oferta total  
Pública directa  

SAHT1 
Total oferta pública  

Places  T. Cobertura2 Places T. Cobertura2 Places T. Cobertura2 Serveis 

2.339 0,2 16 2.355 0,2 761 3.116 0,2 50 
Unitats: nombres absoluts i percentatges. 
(1)  SAHT: Programa de suport a l’acolliment a l’habitatge tutelat. 
(2)  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.  
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Benestar Social i Família.  
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Persones amb discapacitat 

Pel que fa a l’àrea d’atenció a les persones amb discapacitat, l’any 2013, 37.604 persones han estat usuàries 
dels serveis d’atenció precoç finançats pel Departament de Benestar Social i Família, el 8,4% més respecte de 
l’any 2012. Aquests serveis estan destinats als infants de fins a sis anys i a les seves famílies. D’altra banda, 
l’any 2013 les persones usuàries han rebut atenció en 24 serveis de valoració i orientació per a persones amb 
discapacitat, els quals ofereixen informació i orientació a les persones amb discapacitat, a les seves famílies i a la 
comunitat de professionals que ho requereixen.  

Aquesta àrea també ofereix els serveis dels centres ocupacionals, que engloben els serveis de teràpia ocupacio-
nal (STO) i els serveis ocupacionals d’inserció (SOI). Els centres ocupacionals són equipaments d’acolliment diürn 
que ofereixen atenció rehabilitadora i habilitadora a persones amb discapacitat intel·lectual en edat laboral amb 
l’objectiu de capacitar-les perquè aconsegueixin la màxima integració social a través de l’ocupació activa. L’any 
2013, 8.418 persones han estat usuàries d’aquests serveis,182

TAULA  V-90.  Persones usuàries i serveis de centres de dia ocupacionals per a persones amb discapacitat i ta-
xa de cobertura. Catalunya, 2013  

 el 0,8% més respecte de l’any 2012. La cobertura 
d’aquest servei és del 14,7% de la població de 18 a 64 anys amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 
per cent. L’any 2013, el 92,4% de les persones usuàries han estat ateses en centres privats amb finançament 
públic.  

  
Generalitat  Administració local Privat finançat 

Total 

Persones usuàries Taxa cobertura Serveis 

STO1 230 310 6.362 6.902 12,0 167 

SOI2 8 88 1.420 1.516 2,6 115 
Unitats: nombres absoluts i percentatges. 
(1)  Serveis de teràpia ocupacional. 
(2)  Serveis ocupacionals d’inserció. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Benestar Social i Família. 

Així mateix, l’any 2013 789 persones han estat usuàries dels serveis de centre de dia d’atenció especialitzada 
per a persones amb discapacitat finançats pel Departament de Benestar Social i Família (l’1,8% més que l’any 
anterior), amb una taxa de cobertura del 3,2% de la població de 18 a 64 anys amb un grau de discapacitat igual o 
superior al 75 per cent. El 62,6% de les persones usuàries han estat ateses en un centre privat amb finançament 
públic. Aquests serveis proporcionen acolliment diürn per a persones que, a causa del seu grau de discapacitat, 
tenen una manca total d’independència personal i necessiten controls mèdics i periòdics i una atenció assisten-
cial permanent.    

També cal fer referència al servei de centre residencial, del qual en poden ser usuàries les persones amb disca-
pacitat que necessiten atenció i suport per a les activitats de la vida diària i que per diferents raons no tenen re-
soltes les necessitats d’allotjament. L’any 2013, el nombre de places d’aquest servei finançades pel Departament 
de Benestar Social i Família ha estat de 3.886, l’1,4% menys que l’any 2012. La taxa de cobertura d’aquestes 
places és del 15,6% en relació amb la població de 18 a 64 anys amb un grau de discapacitat igual o superior al 
75 per cent. El 71,1% d’aquestes places són privades amb finançament públic. 

Finalment, el servei de llar residència és un servei d’acolliment residencial per a persones amb discapacitat que 
necessiten la provisió d’un servei substitutori de la llar pel fet de ser impossible o desaconsellable viure a la prò-
pia llar. L’any 2013 s’han registrat 2.866 persones usuàries d’aquest servei finançades pel Departament de Ben-
estar Social i Família, el 0,4% més que l’any 2012. La taxa de cobertura és del 5% de les persones de 18 a 64 
anys amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 per cent. El 92,5% de les persones usuàries han estat 
ateses en un centre privat amb finançament públic.    

Infància, adolescència i joventut 

El servei d’atenció a la infància i l’adolescència es presta des dels equips d’atenció a la infància i l’adolescència 
(EAIA), i es dedica a la valoració i l’atenció a la infància en risc o en situació de desemparament, així com al se-
                                                           
182 Persones usuàries finançades pel Departament de Benestar Social i Família.  
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guiment i el tractament de les seves famílies. L’any 2013, els 52 EAIA existents (un equip menys que l’any 2012), 
amb 367 professionals (els mateixos que l’any 2012), han atès 11.424 infants i adolescents, l’1,3% més respec-
te de l’any 2012. La majoria dels infants i adolescents atesos pels EAIA l’any 2012 han rebut una proposta de 
mesura protectora (el 61,9%, és a dir, 7.076 infants i adolescents); la resta, o bé estan en estudi (3.786), o bé es-
tan rebent assessorament (562).  

L’any 2013 la mesura protectora més freqüent ha estat l’acolliment en família, una mesura que han rebut 4.007 
infants i adolescents tutelats per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA), mentre que 
2.706 dels infants tutelats han rebut una mesura d’acolliment institucional. Pel que fa a la mesura d’acolliment 
en família, el 61,6% dels infants i adolescents han estat acollits en família extensa,183 mentre que l’acolliment en 
família aliena i l’acolliment preadoptiu es produeix en el 24,1% i en el 14,3% dels casos, respectivament.184

L’any 2013 el total de persones amb mesura protectora (7.076) inclou també els 363 joves amb expedient assis-
tencial, el qual té per objecte mantenir determinades mesures de tipus assistencial en els casos d’infants i ado-
lescents que han arribat a la majoria d’edat, però que necessiten suport assistencial de tipus social, econòmic o 
jurídic.  

 
D’altra banda, en el cas de l’acolliment institucional, la majoria dels infants i adolescents (el 81,1%) disposa 
d’una mesura de protecció en un centre residencial d’acció educativa i pisos assistits; la resta (512 infants i jo-
ves) disposen d’una mesura protectora en un centre d’acolliment, mitjançant el qual s’ofereix residència temporal 
als menors de 0 a 18 anys en situació de risc social.   

TAULA  V-91.  Infants i adolescents tutelats per la DGAIA per tipus de mesura 

  2013 % 

Acolliment en família 

Acolliment en família extensa 2.467 61,6 

Acolliment en família aliena 966 24,1 

Acolliment preadoptiu 574 14,3 

Total 4.007 100,0 

Acolliment institucional1 

Centre residencial d'acció educativa i pisos assistits2 2.194 81,1 

Centre d'acolliment3 512 18,9 

Total 2.706 100,0 

Expedients assistencials     
Total 363 100,0 
Unitats: nombres absoluts i percentatges. 
(1)  Inclou l’acolliment institucional de la Xarxa Ordinària de Protecció a la Infància. 
(2)  Inclou els centres d’inserció sociolaboral i els centres residencials d’educació intensiva. 
(3)  Una mateixa plaça pot haver estat ocupada per més d’un infant. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Benestar Social i Família. 

Persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental 

El Departament de Benestar Social i Família proporciona dades relatives als serveis següents per a persones amb 
problemàtica social derivada de malaltia mental: el servei prelaboral, la llar residència i la llar amb suport. El ser-
vei prelaboral promou la integració laboral de les persones amb malaltia mental mitjançant l’aprenentatge de les 
habilitats socials i laborals bàsiques durant un període de temps determinat. Les llars residència són establi-
ments d’atenció permanent i flexible destinades a les persones amb malaltia mental de llarga evolució i proble-
màtica social greu. Les llars amb suport són habitatges on viuen tres o quatre persones amb malaltia mental amb 
un suport extern eventual.  

                                                           
183 S’entén per família extensa aquella en què hi ha una relació de parentiu per consanguinitat o afinitat entre l’infant i la persona acollidora, 
o un dels membres de la família acollidora, i també amb els convivents amb l’infant o adolescent en els darrers dos anys.   
184 Segons la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència, la declaració de desemparament ja no 
és l’únic títol que habilita la intervenció protectora dels poders públics, sinó que es reserva per a aquells casos d’especial gravetat en què cal 
separar l’infant o adolescent del seu nucli familiar. Això ha suposat la desaparició de la mesura d’atenció a la pròpia família que, d’acord amb 
la Llei esmentada, no és una situació de desemparament sinó de risc. 
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L’any 2013, 964 persones han estat usuàries del servei de llar residència (el 23,4%), 943 han estat usuàries del 
servei prelaboral (el 22,9%) i 195 persones han estat usuàries del servei de llar amb suport (el 4,7%).   

GRÀFIC V-52.  Distribució de les persones usuàries del servei per a persones amb problemàtica social derivada 
de malaltia mental per tipus de servei. Catalunya, 2013 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Benestar Social i Família.  

Dones en situació de violència masclista i els seus fills i filles 

Els serveis per a dones en situació de violència masclista i els seus fills i filles inclouen un servei residencial 
d’acolliment i recuperació, un servei de pis de suport i de pis pont i un servei d’intervenció especialitzada, el qual 
ofereix atenció integral i recursos en el procés de recuperació i reparació de les dones i també a llurs fills i filles.  

L’any 2013, 2.852 dones i 836 fills i filles han estat atesos pels serveis d’intervenció especialitzada; 158 dones i 
214 fills i filles han fet ús dels serveis d’acolliment i recuperació; i 73 dones i 80 fills i filles han estat atesos pels 
serveis de pis amb suport i de pis pont. Des de l’any 2006 (no es disposa de dades d’anys anteriors), hi ha un in-
crement molt important dels serveis d’intervenció especialitzada, que han passat d’atendre 132 dones i 43 fills i 
filles l’any 2006, a atendre 2.852 dones i 838 fills i filles l’any 2013.    

TAULA  V-92.  Serveis per a dones en situació de violència masclista i els seus fills i filles. Catalunya, 2013 

  Serveis  Places1  Dones ateses Fills/es atesos 

Serveis d'acolliment i recuperació  6 50 158 214 

Serveis de pis amb suport i de pis pont 11 38 73 80 

Serveis d'intervenció especialitzada  7 _ 2.852 836 
Unitats: nombres absoluts 
(1) Cada plaça fa referència a una unitat familiar, que inclou la mare i els fills i filles que en depenen. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Benestar Social i Família.  

5.3.2. DISCAPACITAT I ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA 

A continuació, 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 a 31 de desembre de 2014. Si bé es tendeix a classificar i valorar la 
discapacitat i la dependència de forma separada, cal tenir present que la dependència és sempre conseqüència 
d’un grau elevat de discapacitat. No obstant això, tampoc es poden solapar els dos conceptes, atès que una situ-
ació és la que es produeix quan existeixen dificultats o limitacions per realitzar una activitat concreta (discapaci-
tat) i una altra la que es produeix quan es necessita l’ajuda d’una altra persona per realitzar l’activitat (dependèn-
cia). En aquest sentit, poden haver persones en situació de discapacitat que no estiguin en situació de depen-
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dència perquè no necessitin l’ajuda d’una altra persona. És per aquest motiu que el col·lectiu de persones amb 
discapacitat és més nombrós que el de persones amb dependència i presenta un major nombre de casos més 
greus.  

5.3.2.1. DISCAPACITAT 

En primer lloc, cal assenyalar que són diversos els termes que s’han utilitzat per fer referència al col·lectiu al llarg 
dels anys i que, actualment, s’està en un procés de canvi en la qüestió terminològica; en aquest sentit, s’està 
avançant vers la denominació de diversitat funcional, per substituir d’altres amb una semàntica que es pot consi-
derar pejorativa, i avançar cap a una terminologia no negativa i no rehabilitadora. Sota la perspectiva de la diver-
sitat funcional, es considera essencial donar suport a la vida independent en tots els àmbits de la vida quotidiana 
(l’educació, el treball, l’edificació, el transport, la comunicació, la informació, l’oci, etc.). 

D’altra banda, els textos normatius i els instruments estadístics continuen utilitzant el terme de discapacitat 
(també minusvalidesa i invalidesa). Així mateix, el terme que utilitza l’Organització Mundial de la Salut (OMS) per 
referir-se a la diversitat funcional és el de discapacitat, el qual es defineix com la restricció o absència de la capa-
citat que té una persona per fer una activitat en la forma o dins del marge que es considera normal. La gravetat 
de les limitacions per a les activitats és el criteri que s’utilitza per determinar el grau de discapacitat de les perso-
nes.  

La valoració del grau de discapacitat s’ajusta a la regulació del Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre, de 
procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat, el qual ha estat modificat pel 
Reial decret 1364/2012, de 27 de desembre, amb la finalitat d’adaptar-lo al barem de valoració de la dependèn-
cia.  

A continuació, s’analitzen les dades de l’Estadística de població amb discapacitat de l’any 2014, la qual és el re-
sultat dels treballs d’explotació d’una base de dades que es nodreix de la informació registrada als serveis de va-
loració i orientació dependents del Departament de Benestar Social i Família.  

L’any 2014, el nombre de persones amb discapacitat a Catalunya se situa en les 537.998, el 7,2% de la població 
catalana. Respecte de l’any 2013, les persones amb discapacitat han augmentat el 4,7% (24.139 persones més). 
Al llarg de l’últim decenni (2004-2014), la població amb discapacitat a Catalunya ha augmentat en 204.414 per-
sones, la qual cosa suposa un increment del 61,3%.    

Si es posa en relació l’evolució del nombre de persones amb discapacitat amb l’evolució de la població total al 
llarg del període 2004-2014, s’observa que el primer col·lectiu augmenta més que el segon (fins i tot la població 
total de Catalunya disminueix els anys 2013 i 2014) i que, per tant, la proporció de persones amb discapacitat 
respecte de la població total augmenta al llarg del període: passa de significar el 4,9% l’any 2004, a representar 
el 7,2% de la població total l’any 2014.    
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GRÀFIC V-53.  Evolució del nombre de persones amb discapacitat i de la població total. Catalunya, 2004-2014 

 
Unitats: taxa acumulada de creixement (índex 2004=100). 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Benestar Social i Família i Idescat.  

A continuació, s’analitza el perfil de les persones amb discapacitat a Catalunya l’any 2014, d’acord amb les varia-
bles d’edat, sexe, grau i tipologia de la discapacitat. Pel que fa al grau, s’estableixen tres grans grups: el primer 
agrupa graus de discapacitat entre el 33% i el 64%; el segon grup aplega graus de discapacitat entre el 65% i el 
74%; i el tercer grup inclou graus de discapacitat igual o superiors al 75%. D’altra banda, la discapacitat es pot 
analitzar d’acord amb la classificació tipològica següent: discapacitat física (motora i no motora), sensorial (visual 
i auditiva), psíquica i mental.  

Pel que fa a l’edat, s’observa una freqüència més elevada de la discapacitat en les edats més avançades: afecta 
el 18,9% de la població de 65 anys i més i el 21,3% de les persones de 75 anys i més. Si s’analitza en concret la 
distribució per edats de les persones amb discapacitat, s’observa que el 46,8% té 65 anys i més, i el 27% té 75 
anys i més. 

Pel que fa a la distribució de la discapacitat segons el sexe i l’edat, s’observa que a trets generals els homes són 
més nombrosos fins als 54 anys; a partir d’aquesta edat, la discapacitat és més freqüent en les dones, sobretot a 
partir dels 75 anys, en què el 60,1% de les persones amb discapacitat són dones. D’altra banda, els homes supo-
sen el 65,6% de les persones menors de 16 anys amb discapacitat.  
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GRÀFIC V-54.  Distribució de la discapacitat segons l’edat i el sexe. Catalunya, 2014 

Distribució de la població amb discapacitat i de la po-
blació total segons l’edat. Catalunya, 2014 

 
Unitats: nombres absoluts. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Benestar Social i 
Família.  

Distribució de la població amb discapacitat segons 
l’edat i el sexe. Catalunya, 2014 

 
Unitat: nombres absoluts.  
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Benestar Social i 
Família.  

D’altra banda, el 56,3% de les persones amb discapacitat tenen un grau de discapacitat entre el 33% i el 64%; el 
24,7% tenen un grau del 65% al 74%; i el 19% del col·lectiu té un grau de discapacitat del 75% i més. Els graus de 
discapacitat més elevats es registren en major mesura en les persones d’edat més avançada: el 47,2% de les 
persones amb un grau de discapacitat del 75% i més tenen més de 74 anys.  

GRÀFIC V-55.  Distribució de la discapacitat segons el grau. Catalunya, 2013 

Distribució de la discapacitat segons el grau. Catalu-
nya, 2014 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Benestar Social i 
Família. 

Distribució de la discapacitat segons el grau i l’edat. 
Catalunya, 2014 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Benestar Social i 
Família. 

Respecte de la tipologia, la discapacitat que es dóna amb més freqüència l’any 2014 és la de tipus físic, la qual 
afecta 313.975 persones (el 58,4% de les persones amb discapacitat), seguida de la discapacitat derivada de 
malaltia mental, que afecta 105.964 persones (el 19,7% de les persones amb discapacitat). La discapacitat sen-
sorial afecta 65.514 persones i la de tipus psíquic, 51.902 persones (el 12,2% i el 9,7% de les persones amb dis-
capacitat, respectivament).  

Si s’analitza la discapacitat per tipologia i sexe, s’observa que el 60,3% de les persones amb una discapacitat de 
tipus psíquic són homes, mentre que el 55% i el 53,3% de les persones amb una discapacitat que deriva en ma-
laltia mental i amb una discapacitat sensorial, respectivament, són dones. D’altra banda, no hi ha diferències sig-
nificatives en la distribució per sexes de la discapacitat de tipus físic.  
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Quan es posa en relació la tipologia de la discapacitat i l’edat, s’observa una prevalença de les persones d’edat 
avançada en la discapacitat de tipus físic i en la sensorial; la discapacitat derivada de malaltia mental afecta més 
les persones d’edat adulta (el 40,4% de les persones afectades tenen de 45 a 64 anys); i la discapacitat de tipus 
psíquic té un perfil més jove: el 49% de les persones afectades tenen entre 16 i 49 anys i el 23,7% de les matei-
xes són menors de 16 anys.    

GRÀFIC V-56.  Distribució de la discapacitat segons tipologia. Catalunya, 2014 

Distribució de la discapacitat segons tipologia. Catalu-
nya, 2014 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Benestar Social i 
Família. 

Distribució de la discapacitat segons tipologia i sexe. 
Catalunya, 2014 

 
Unitats: nombres absoluts 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Benestar Social i 
Família.  

Distribució de la discapacitat segons tipologia i edat. Catalunya, 2014 

 
                                                                Unitats: percentatges. 
                                                                Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Benestar Social i Família. 

5.3.2.2. SISTEMA CATALÀ PER A L’AUTONOMIA I ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA (SCAAD) 

En aquest epígraf s’analitza la situació del Sistema Català per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència (SCAAD) a 
31 de desembre de 2014 (dades acumulades), així com la seva evolució anual des de l’entrada en vigor de la Llei 
39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de de-
pendència (LAPAD), és a dir, l’1 de gener del 2007. El desenvolupament de la LAPAD a Catalunya segueix un mo-
del propi que s’integra en el Sistema català de serveis socials. 

Des de l’entrada en vigor de la LAPAD (1 de gener del 2007) i fins al 31 de desembre del 2014 s’han registrat un 
total de 501.072 sol·licituds de valoració de la dependència. En concret, 29.473 sol·licituds s’han presentat al 
llarg de l’any 2014, el 12% menys de les que es van presentar al llarg de l’any 2013. Si s’analitza l’evolució anual 
des de l’any 2007, s’observa que les sol·licituds augmenten de manera important l’any 2008, però que, a partir 
de l’any 2009, les sol·licituds han anat disminuint cada any.  
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GRÀFIC V-57.  Evolució de les sol·licituds de valoració de la situació de dependència. Catalunya, 2007-2014 

  
Unitats: nombres absoluts i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Benestar Social i Família. 

El perfil de les 501.072 persones que a 31 de desembre del 2014 havien sol·licitat la valoració de la seva situació 
de dependència és el següent: el 63,2% són dones i el 82,6% tenen 65 anys i més i, en concret, el 53,5% tenen 
més de 80 anys. Per tant, el perfil de la dependència és una dona d’edat avançada, com a conseqüència d’una 
major freqüència dels casos més severs de la dependència, més propis de les dones i de les persones d’edat 
avançada.    

GRÀFIC V-58.  Perfil de les persones sol·licitants. Catalunya, a 31 de desembre de 2014 

 Persones sol·licitants per sexe. Catalunya, 20141 

 
Unitats: percentatges. 
(1) Dades acumulades a 31 de desembre del 2014. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Benestar Social i 
Família.  

Persones sol·licitants per edat. Catalunya, 20141 

 
Unitats: percentatges. 
(1) Dades acumulades a 31 de desembre del 2014. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Benestar Social i 
Família.  

D’altra banda, de les 501.072 sol·licituds presentades a 31 de desembre del 2014, han estat valorades un total 
de 454.511185

Si s’analitza l’evolució de l’estructura de la dependència des de la posada en funcionament de l’SCAAD, s’observa 
que els primers anys la majoria de les valoracions es concentraven en els graus més aguts de la dependència 

 (el 90,7%), les quals mostren la distribució següent pel que fa al grau de dependència: 138.365 
(el 30,4%) són de grau III; 132.066 (el 29,1%) són de grau II; 118.232 són de grau I (el 26%); i 65.848 (el 14,5%) 
han estat qualificades sense grau (situació de dependència lleugera o autonomia).   

                                                           
185 37.518 han estat qualificades com a no valorables (inclouen caducitats, desistiments i defuncions abans de poder fer la valoració) i 9.043 
estan en tràmit.  
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(gran dependència i dependència severa): els anys 2008 i 2009, el 65,8% i el 51%, respectivament, de les valo-
racions realitzades van ser de grau III; posteriorment, els graus inferiors han anat guanyant en importància. 
Aquesta evolució ha estat conseqüència del propi calendari d’aplicació de la LAPAD, que començava pels casos 
més greus fins arribar a incorporar els casos més lleus progressivament, malgrat que encara són més freqüents 
les situacions més severes.  

GRÀFIC V-59.  Evolució de l’estructura de la dependència. Catalunya, 2008-20131 

 
Unitats: percentatges. 
(1)  Dades acumulades a 31 de desembre de cadascun dels anys de la sèrie. Respecte de l’any 2007, no es disposa de dades que siguin 
comparables amb la resta d’anys. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Benestar Social i Família.  

D’altra banda, s’observa una disminució del nombre de sol·licituds que es valoren cada any (és a dir del nombre 
de situacions de dependència que es reconeixen): l’any 2014, han estat valorades un total de 24.566 sol·licituds 
inicials (i revisades un total de 28.375), mentre que l’any 2011 (primer any del que es disposa de dades sobre 
aquesta qüestió) es van valorar 73.127 sol·licituds inicials (i revisar 37.122). D’altra banda, s’observa que en els 
dos últims anys (2013 i 2014) el nombre de revisions supera el de valoracions de sol·licituds inicials. Aquesta evo-
lució pot ser deguda principalment a la disminució de les sol·licituds de valoració de la dependència i, en menor 
mesura, als canvis que s’han produït en el barem de la dependència.   

 

65,8
51,0

35,5 35,9 33,0 31,4 30,4

21,3

27,0

31,6 30,0
29,5 29,2 29,1

9,7
16,0

22,4 22,8 24,5 25,4 26,0

3,2 6,0 10,5 11,3 13,0 13,9 14,5

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Grau III Grau II Grau I Sense grau



CONDICIONS DE VIDA 

158 

GRÀFIC V-60.  Evolució de les valoracions. Catalunya, 2011-20141   

 
Unitats: nombres absoluts. 
(1)  No es disposa de dades dels anys anteriors. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Benestar Social i Família.  

Una vegada reconegut el grau de dependència, s’estableix el Programa individual d’atenció (PIA), el qual recull les 
prestacions a les quals té dret la persona en situació de dependència. La durada màxima del procés d’elaboració 
del PIA és de tres mesos des de la data de la resolució del grau i la seva aplicació correspon als ajuntaments.  

De les 454.511 sol·licituds valorades a 31 de desembre de 2014, 247.976 tenen una resolució de PIA (el 
54,6%)186

D’altra banda, a 31 de desembre del 2014, el nombre de prestacions actives de l’SCAAD és de 186.899, de les 
quals se’n beneficien 145.618 persones, la qual cosa suposa una ràtio d’1,28 prestacions per persona. Respecte 
de la situació a 31 de desembre del 2013, l’SCAAD compta amb 10.715 persones beneficiàries menys. Al gràfic 
següent es mostra l’evolució de les persones beneficiàries i de les prestacions actives de l’SCAAD des de l’any 
2011 (últim any del que es disposa de dades sobre aquesta qüestió). 

. Respecte de les 501.072 sol·licituds de valoració inicial de la dependència que s’han presentat des de 
l’entrada en vigor de la LAPAD, el 49,5% (247.976) han obtingut una resolució de PIA a 31 de desembre del 2014 
a Catalunya. D’altra banda, al llarg del 2014 s’han resolt 6.741 PIA inicials (i se n’han modificat 29.717), una xi-
fra inferior a la registrada l’any 2013, al llarg del qual es van resoldre 15.707 PIA inicials (i se’n van modificar 
55.642).  

                                                           
186 129.786 han estat qualificats de no realitzables (inclouen caducitats, desistiments i defuncions abans de poder fer el PIA i valoracions 
sense grau), 68.692 han estat classificats de grau no protegit i 8.057 estan en tràmit. 
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GRÀFIC V-61.  Evolució de les persones beneficiàries i de les prestacions actives de l’SCAAD. Catalunya, 2011-
20141 

   
Unitats: nombres absoluts. 
(1)  Dades acumulades a 31 de desembre de cadascun dels anys de la sèrie. No es disposa de dades dels anys anteriors. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Benestar Social i Família.  

Pel que fa a les 186.899 prestacions del sistema que estan actives a 31 de desembre del 2014, s’observa el se-
güent: el 54,9% de les prestacions són econòmiques i, en concret, el 50,8% són prestacions econòmiques per cu-
res en l’entorn familiar. Pel que fa a les prestacions de servei (el 45,1% restant), destaquen la prestació residen-
cial per a gent gran, l’ajuda a domicili i la teleassistència, les quals suposen el 29,8%, el 24,7% i el 23,6%, res-
pectivament, del total de prestacions de servei. Pel que fa a l’evolució de les prestacions de l’SCAAD, les prestaci-
ons de servei han anat guanyant terreny en relació amb les econòmiques any rere any, atès que els primers anys 
de posada en funcionament del sistema les prestacions econòmiques havien arribat a significar el 88,3% (any 
2007) i el 68,2% (any 2009).  

 

TAULA  V-93.  Prestacions actives de l’SCAAD. Catalunya, 2014 

  

Prestacions de servei 

Nombre % sobre total de prestacions 

Total 84.262 45,1 

Centre dia discapacitat 4.593 2,5 

Centre dia gent gran 6.577 3,5 
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Llar amb suport salut mental 111 0,1 
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Nombre % 

Total 102.637 54,9 

Assistència personal 44 0,0 

Cura no professional 94.990 50,8 

Vinculada a centre de dia 281 0,2 

Vinculada a residència 6.958 3,7 

Vinculada a servei d'ajuda a domicili 364 0,2 
Unitats: nombres absoluts i percentatges. 
(1)  Dades acumulades a 31 de desembre del 2014. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Benestar Social i Família.  

En relació amb el perfil del col·lectiu beneficiari de les prestacions actives del sistema a 31 de desembre del 2014 
(145.618 persones), s’observa que el 66% són dones i que el 76,2% té 65 anys i més (en concret, el 57,4% té 
més de 80 anys). Pel que fa al grau de la dependència, s’observa que el 54,4% de les persones beneficiàries són 
de grau II (dependència severa), el 37,2% són de grau III (gran dependència) i el 8,5% restant són de grau I (de-
pendència moderada). D’aquesta distribució destaca la poca importància relativa de les persones beneficiàries 
amb dependència moderada, sobretot si es compara amb la distribució de les sol·licituds de valoració de la de-
pendència segons el grau a 31 de desembre del 2014 (el 26% són de grau I).  
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GRÀFIC V-62.  Perfil de les persones beneficiàries de l’SCAAD. Catalunya, 2014 

Persones beneficiàries per sexe. Catalunya, 20141 

 
Unitats: percentatges. 
(1) Dades acumulades a 31 de desembre del 2014.  
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Benestar Social i 
Família.  

Persones beneficiàries per edat. Catalunya, 20141 

 
Unitats: percentatges. 
(1) Dades acumulades a 31 de desembre del 2014. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Benestar Social i 
Família.  

Persones beneficiàries per grau. Catalunya, 20141 

 
                                                               Unitats: nombres absoluts. 
                                                               (1)   Dades acumulades a 31 de desembre del 2014. 
                                                               Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Benestar Social i Família. 
 

5.4. INCLUSIÓ SOCIAL 

5.4.1. DISTRIBUCIÓ DE LA RENDA I RISC DE POBRESA O EXCLUSIÓ SOCIAL 

L’Enquesta de condicions de vida (ECV) és una enquesta anual que realitza l’INE des de l’any 2004, amb un doble 
objectiu: proporcionar informació sobre la distribució personal de la renda a través dels ingressos anuals nets i 
mesurar la incidència, la intensitat i la composició de la pobresa mitjançant l’establiment d’un llindar de risc de 
pobresa. L’Idescat realitza una ampliació de l’ECV per a Catalunya i ofereix informació estadística sobre la pobla-
ció en risc de pobresa en base a un llindar específic de risc de pobresa per a Catalunya, sobre la distribució de la 
renda, privacions de les llars, així com sobre la població que es troba en risc de pobresa o exclusió social (AROPE). 

A partir de l’any 2013, l’ECV ha adoptat una nova metodologia en la producció de dades relatives als ingressos de 
les llars, combinant la informació proporcionada per la persona informant amb els registres administratius provi-
nents de fonts tributàries i de la Seguretat Social. En conseqüència, es produeix un trencament de la sèrie, atès 
que les dades sobre ingressos no són comparables amb les dels anys anteriors. Per aquest motiu, s’han realitzat 
unes estimacions retrospectives dels principals indicadors des de l’Enquesta del 2009 comparables amb les da-
des del 2013.  
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També cal fer referència al fet que l’ampliació de l’ECV per als anys 2011 i 2012 incorpora la població de referèn-
cia del Cens de població i habitatges de l’any 2011, amb la previsió d’una propera revisió de les dades del perío-
de 2004-2010 amb la mateixa base poblacional, per tal de disposar d’una sèrie comparable.  

Per tot l’anterior, enguany s’analitza la situació de la distribució de la renda i el risc de pobresa o exclusió social 
l’any 2013, així com l’evolució dels principals indicadors en aquest àmbit respecte dels quals s’han realitzat unes 
estimacions retrospectives des de l’any 2009 i que són comparables amb les dades del 2013.  

5.4.1.1. DISTRIBUCIÓ DE LA RENDA    

Com a qüestió prèvia, cal posar de manifest que les dades sobre renda donen informació sobre els ingressos de 
l’any anterior al de realització de l’Enquesta. Per tant, en l’Enquesta de l’any 2013 es pregunta sobre els ingres-
sos obtinguts l’any 2012. Aquests ingressos estan compostos pels ingressos del treball per compte d’altri, els be-
neficis/pèrdues del treball per compte propi, les prestacions socials, les rendes procedents d’esquemes privats 
de pensions no relacionats amb el treball, les rendes del capital i de la propietat, les transferències rebudes i pa-
gades a altres llars, els ingressos percebuts per menors i el resultat de la declaració de l’IRPF; no s’hi inclouen 
components no monetaris, excepte el cotxe d’empresa. 

L’any 2013, la renda mitjana anual neta187

Al llarg del període 2009-2013, la renda mitjana neta anual de les llars catalanes ha disminuït any rere any. La 
disminució més elevada és la registrada l’any 2011 (el 6,3%).  

 de les llars catalanes és de 30.423 euros, l’1,4% inferior respecte de 
l’any anterior, i la renda mitjana per persona és de 12.111 euros, el 0,4% inferior. La renda mitjana per persona 
varia de forma important en funció de determinades variables l’any 2013. Així, les persones amb educació primà-
ria o inferior registren una renda mitjana de 9.253 euros, el 58% de la renda mitjana de les persones amb educa-
ció superior (15.954 euros); les persones de nacionalitat estrangera tenen una renda mitjana de 5.696 euros, 
que suposa el 45,3% de la renda mitjana de les persones de nacionalitat espanyola (12.585 euros). Pel que fa a 
la relació amb l’activitat, és paradoxal que les persones aturades siguin les que tenen una renda mitjana més ele-
vada (11.766 euros), sobretot en comparació a les persones ocupades (10.876 euros); les persones jubilades i la 
resta de persones inactives tenen una renda mitjana anual de 10.718 euros i de 9.251 euros, respectivament. 
D’altra banda, atenent la composició de la llar, les que tenen menys ingressos són les llars unipersonals i les mo-
noparentals (el 38,7% i el 30,7% inferiors a la renda mitjana, respectivament). 

GRÀFIC V-63.  Evolució de la renda mitjana neta anual de les llars. Catalunya, 2009-2013  

 
Unitats: euros. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

                                                           
187 Correspon a la renda bruta menys l’impost sobre la renda, els impostos sobre el patrimoni i les cotitzacions obligatòries de les persones 
assalariades, autònomes i desocupades a la Seguretat Social obligatòria, les cotitzacions empresarials i les transferències trameses entre 
llars. 
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En la distribució de les llars per trams d’ingressos l’any 2013, s’observa que el 8,2% de les llars ingressen menys 
de 9.000 euros anuals i que el 19,2% de les llars ingressen menys de 14.000 euros anuals. D’altra banda, el 
31,2% de les llars se situen en el tram superior d’ingressos, que correspon a més de 35.000 euros anuals. Se-
gons l’edat de la persona de referència, les llars en les quals una persona de 65 anys i més ocupa aquesta posi-
ció són les que mostren una concentració més elevada en el tram d’ingressos per sota dels 14.000 euros anuals 
(el 22,8% d’aquestes llars). Per contra, aquestes llars són les que mostren un percentatge més baix en el tram 
superior d’ingressos, és a dir, de més de 35.000 euros anuals (el 20,6%). Aquest percentatge és del 36,6% i del 
32,7% en el cas de les llars en les quals la persona de referència té entre 40 i 64 anys i entre 16 i 39 anys, res-
pectivament.  

TAULA  V-94.   Llars per trams d’ingressos nets anual segons l’edat de la persona de referència. Catalunya, 
2013 

  Total De 16 a 39 anys De 40 a 64 anys 65 anys i més 

  Milers % Milers % Milers % Milers % 

Total  2.943,8 100,0 712,7 100,0 1.409,2 100,1 821,9 99,9 

Fins a 9.000 euros 241,9 8,2 65,9 9,2 101,0 7,2 75,0 9,1 

9.001-14.000 euros 323,9 11,0 70,7 9,9 140,4 10,0 112,8 13,7 

14.001-19.000 euros 373,4 12,7 104,7 14,6 123,4 8,8 145,7 17,7 

19.001-25.000 euros 507,0 17,2 116,8 16,4 223,3 15,8 167,0 20,3 

25.001-35.000 euros 579,3 19,7 121,7 17,1 305,9 21,7 151,7 18,5 

Més de 35.000 euros 918,2 31,2 233,4 32,7 515,1 36,6 169,7 20,6 
Unitats: milers i percentatges. 
(...) Dades poc significatives per al càlcul.  
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

Els indicadors sobre distribució de la renda permeten aproximar-se al nivell de cohesió social d’un país, en tant 
que permeten conèixer el grau de desigualtat econòmica. 

L’indicador més utilitzat a la Unió Europea per mesurar la desigualtat de la renda és la ràtio S80/S20, que ex-
pressa la relació entre quintils de renda. Es calcula com la proporció dels ingressos totals percebuts pel quintil 
superior, és a dir, pel 20 per cent de la població amb el nivell econòmic més alt, respecte dels ingressos obtinguts 
pel quintil inferior. L’any 2013, el 20 per cent de les llars amb el nivell econòmic més alt ingressen 5,7 vegades el 
que ingressen el 20 per cent de les llars més desafavorides. El valor d’aquest indicador ha anat augmentant al 
llarg del període 2009-2013.  

Un altre indicador emprat en l’anàlisi de la distribució de la renda és l’índex de Gini. Aquest indicador pren valor O 
en una situació hipotètica de màxima igualtat, en la que totes les persones ingressen de la mateixa manera, i 
pren valor 1 en una situació de màxima desigualtat (una sola persona acumula tots els ingressos). L’any 2013, el 
valor d’aquest indicador se situa en 31,9, el mateix valor que l’any 2009, després de tres anys d’experimentar 
una lleugera pujada. 

TAULA  V-95.  Indicadors de distribució personal de la renda. Catalunya, 2009-2013 

  2009 2010 2011 2012 2013 

S80/S20 5,4 5,2 5,5 5,6 5,7 

Índex de Gini  31,9 32,6 32,1 32,0 31,9 
Unitats: índexs. 
Font: Idescat. 

Al gràfic següent s’observa quina és la posició de Catalunya i Espanya en el context de la UE28 respecte del valor 
de l’indicador S80/S20, l’any 2013. Respecte de l’evolució de l’indicador al llarg de la crisi (2007-2013), Espanya 
és l’Estat de la UE28 en què més augmenta la desigualtat, juntament amb Croàcia.  
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La qüestió de l’augment de la desigualtat a Espanya ha estat posada de manifest des de diverses institucions i 
entitats. L’OIT (2015) assenyala l’atur com a causa principal d’aquesta evolució. Per la seva banda, des 
d’Intermon Oxfam (2014) es posa de manifest que les mesures que les administracions han dut a terme per fer 
front a la situació econòmica han repercutit sobretot sobre la capa més desafavorida de la població, de manera 
que les diferències s’han accentuat. Tanmateix, la qüestió de la desigualtat s’ha plantejat també per les seves 
conseqüències econòmiques: segons l’OCDE (2014), té un impacte negatiu sobre el creixement econòmic a mitjà 
termini per la reducció del consum.  

GRÀFIC V-64.  Indicador S80/S20. UE28, 2013 

 
Unitats: índex. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat i Eurostat.  

L’anàlisi de la distribució de la renda es completa amb l’estudi de les prestacions socials rebudes per les llars.188

L’any 2013, un total d’1.943.000 llars han rebut alguna prestació, la qual cosa suposa un percentatge important 
del total de llars catalanes (el 65,9%), fet que denota una situació de necessitat de les llars. De les llars que re-
ben prestacions l’any 2013, el 54,1% són beneficiàries de prestacions de vellesa i supervivència, el 32,6% de 
prestacions d’atur i el 22,7% reben altres subsidis o prestacions.  

 
Per prestació social s’entén tota transferència monetària per raons de vellesa, supervivència, desocupació, malal-
tia o invalidesa, així com els ajuts a la família, habitatges o estudis, entre d’altres. 

TAULA  V-96.  Llars segons el tipus de prestacions socials que reben. Catalunya, 2013 

  
Total Llars que reben 

prestacions  

Tipus de prestacions 

  Reben prestacions 
per vellesa i supervi-

vència 
Reben prestaci-

ons per atur 
Reben altres subsi-
dis o prestacions    

Milers de llars 2.944 1.943 1.051 633 441 

Percentatge de llars 100,0 65,9 54,1* 32,6* 22,7* 
Unitats: milers i percentatges. 
(*) Els percentatges són en relació amb el total de llars que reben prestacions. La suma dels percentatges no és 100, perquè una mateixa llar 
pot rebre més d’una prestació.  
Font: Idescat. 

5.4.1.2. RISC DE POBRESA O EXCLUSIÓ SOCIAL 

L’indicador AROPE mesura el risc de pobresa o exclusió social en el marc de l’objectiu de reducció de la pobresa 
de l’Estratègia Europa 2020. Aquest indicador va més enllà de la mesura de la pobresa mitjançant el llindar 
                                                           
188 Les dades sobre prestacions socials es recullen amb referència a l’any anterior al de realització de l’enquesta, és a dir, en l’enquesta de 
l’any 2013 es pregunta per les prestacions socials rebudes l’any 2012.  
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d’ingressos, i incorpora dos components al risc de pobresa relativa: la privació material i la intensitat del treball a 
la llar. Així, es considera que una persona es troba en risc de pobresa o exclusió social quan es troba almenys en 
alguna de les condicions següents: en risc de pobresa, en situació de privació material severa i vivint en una llar 
amb una intensitat del treball molt baixa. Per tant, aquest indicador permet copsar aspectes que van més enllà 
del vessant monetari i que poden suposar un risc d’exclusió social per a les persones que els pateixen. Si bé el 
risc de pobresa és un indicador relatiu que depèn de la distribució dels ingressos de la societat en la que es viu, la 
privació material és una mesura absoluta que es refereix a la impossibilitat d’accedir a determinats béns conside-
rats bàsics en una societat; igualment, la intensitat del treball a les llars permet mesurar un aspecte rellevant en 
la vida de les persones en quant a la seva inclusió social.   

Es consideren en risc de pobresa les persones que tenen uns ingressos equivalents inferiors al 60 per cent de la 
renda mediana de la societat de referència. D’altra banda, es troben en situació de privació material severa (PMS) 
les persones que viuen en llars que declaren no poder permetre’s quatre dels nou ítems següents seleccionats a 
escala europea: pagar les factures de lloguer, hipoteca o serveis públics; mantenir la llar a una temperatura ade-
quada; assumir despeses imprevistes; menjar carn, pollastre o peix, almenys tres vegades per setmana; anar de 
vacances almenys una setmana a l’any; disposar d’aparell de televisor; disposar de rentadora; disposar de cotxe; i 
disposar de telèfon. Finalment, les persones que viuen en una llar amb una intensitat del treball molt baixa són 
les que tenen entre 0 i 59 anys i viuen en una llar on les persones en edat activa han treballat menys del 20 per 
cent del seu potencial total durant els 12 mesos anteriors. 

Com s’ha comentat anteriorment, l’any 2013 es produeix un canvi metodològic en el càlcul de les dades sobre in-
gressos de les llars que, en el cas de l’indicador AROPE, afecta només un dels seus components (el risc de pobre-
sa), atès que els components sobre privació material i intensitat del treball a la llar no es construeixen basant-se 
en la variable ingressos. De totes maneres, resten per actualitzar les dades de la sèrie 2004-2010 d’acord amb el 
Cens de l’any 2011. En conseqüència, l’anàlisi sobre l’indicador AROPE i els seus components es farà en relació 
amb el període 2009-2013.   

L’any 2013, el 24,3% de la població catalana es troba en situació de risc de pobresa o exclusió social, la qual co-
sa significa que gairebé una de cada quatre persones viu per sota del llindar de risc de pobresa, és membre d’una 
llar en situació de privació material severa, o viu en una llar amb una intensitat del treball molt baixa. Aquest per-
centatge és lleugerament inferior al de l’any 2012, en el qual la taxa AROPE se situava en el 24,7%. La taxa cata-
lana de l’any 2013 és inferior a la de l’Estat, que se situa en el 27,3%, i a la de la mitjana de la UE-28 (24,5%), 
però superior a la mitjana de la zona euro (23%). Al llarg del període 2009-2013, el valor de la taxa AROPE ha 
augmentat 2 punts a Catalunya, si bé a partir de l’any 2012 el percentatge de població en aquesta situació co-
mença a registrar un descens lleuger però progressiu.    

GRÀFIC V-65.  Evolució de la taxa AROPE . Catalunya, 2009-2013  

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 
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Si s’analitza el pes i l’evolució de cada component de l’indicador, s’observa que l’any 2013 el risc de pobresa és 
el component que té més pes (19,8%), seguit del factor sobre intensitat del treball a la llar (10,8%) i del factor so-
bre privació material severa (6,1%). Al llarg del període 2009-2013, el risc de pobresa no ha registrat variacions 
destacables, si bé s’observa un augment de 0,5 punts al llarg del període; d’altra banda, els altres dos factors sí 
que han augmentat des de l’any 2009 (el 92,9% el referit a les persones que viuen en una llar amb una intensitat 
del treball molt baixa i el 96,8% el relatiu a les persones que viuen en una llar en situació de privació material se-
vera). Per tant, el pes d’aquests dos últims factors en la composició de l’indicador AROPE ha augmentat al llarg 
del període de referència. Tanmateix, aquests dos factors són també els responsables de l’augment del percen-
tatge de persones que es troben en situació de risc de pobresa o exclusió social entre els anys 2009 i 2013.    

GRÀFIC V-66.  Evolució dels components de la taxa AROPE. Catalunya, 2009-2013 

 
Unitats: percentatges. 
(1) Càlcul efectuat sobre la població de 18-59 i aplicat a la població de 0-59. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

La combinació dels factors de l’AROPE dóna lloc a set grups de població. En primer lloc, les persones que es tro-
ben en risc de pobresa l’any 2013 (el 19,8% del total de la població catalana) es poden dividir entre les que no-
més pateixen aquest risc (no es troben en situació de privació material severa ni viuen en llars amb una intensitat 
del treball molt baixa), i que suposen el 12,1% de la població; aquelles que estan en risc de pobresa i viuen en 
llars amb una intensitat del treball molt baixa, però que no pateixen privació material severa (el 3,3% de la pobla-
ció); aquelles que es troben en risc de pobresa i pateixen privació material severa, però no viuen en llars amb una 
intensitat del treball molt baixa (2,6% de la població); i finalment, aquelles persones que es troben en risc de po-
bresa, pateixen privació material severa i viuen en llars amb intensitat del treball molt baixa, que són l’1,7% de la 
població catalana, i que són les que es troben en les situacions més greus de vulnerabilitat.  

En segon lloc, la població que viu en llars amb una intensitat del treball molt baixa l’any 2013 (el 10,8% del total 
de la població catalana), es pot dividir en aquella que no està afectada per la resta de factors de l’indicador (el 
3,2% de la població total), aquella que comparteix la privació material severa amb la intensitat del treball molt 
baixa (el 0,2% del total de població) i aquella que fa intersecció amb el risc de pobresa i amb el risc de pobresa i 
la privació material severa conjuntament, a la qual ja s’ha fet referència.  

Finalment, es pot destacar que de les persones que viuen en situació de privació material severa l’any 2013 (el 
6,1% de la població catalana), l’1,2% no estan afectades per la resta de factors de l’indicador, la qual cosa vol dir 
que aquest percentatge de la població no està inclosa en el grup en risc de pobresa i que viu en llars amb intensi-
tat del treball molt baixa i, malgrat això, no pot accedir a una sèrie d’ítems de consum considerats bàsics a escala 
europea.  
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FIGURA V-1.  Taxa AROPE. Interseccions de subpoblacions. Catalunya, 2013 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

Risc de pobresa 

L’any 2013 la taxa de risc de pobresa se situa en el 19,8% a Catalunya (afecta 1.463,1 milers de persones), cinc 
dècimes per sobre de la de l’any 2012 (19,3%). La taxa catalana de l’any 2013 és inferior a la mitjana estatal 
(20,4%) i superior a la de la UE-28 i de la zona euro, ambdues situades en el 16,7%. Al llarg del període 2009-
2013, la taxa de risc de pobresa es manté en valors similars, si bé la taxa de l’any 2013 és la més elevada de la 
sèrie. La població en risc de pobresa és un indicador relatiu que mesura la desigualtat. No mesura la pobresa ab-
soluta, sinó quantes persones tenen ingressos baixos en relació amb el conjunt de la població.  

Es considera que estan en risc de pobresa les persones que tenen uns ingressos inferiors al llindar de risc de po-
bresa, que equival al 60 per cent de la mediana dels ingressos per unitat de consum de les persones de la socie-
tat de referència. L’any 2013, a Catalunya aquest llindar se situa en els 9.422,6 euros nets anuals per a les llars 
d’una persona, el 0,5% menys que l’any anterior. Al llarg del període 2009-2013, el llindar de risc de pobresa no 
ha deixat de baixar, la qual cosa denota una baixada dels ingressos de la població. També significa que les per-
sones en risc de pobresa són més pobres.    
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GRÀFIC V-67.  Indicadors de risc de pobresa. Catalunya, 2009-2013 

Taxa de risc de pobresa. Catalunya, 2009-2013 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

Llindar de risc de pobresa. Catalunya, 2009-2013 

2009 10.040,3 

2010 9.888,7 

2011 9.475,5 

2012 9.474,5 

2013 9.422,6 

Unitats: euros. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

 

A continuació, es fa una anàlisi del risc de pobresa atenent diferents variables sociodemogràfiques. 

L’any 2013, la incidència del risc de pobresa és més elevada en els homes que en les dones (el 20,7% dels ho-
mes es troba en aquesta situació front al 18,8% de les dones). Si s’analitza l’evolució al llarg del període 2009-
2013, s’observa que l’any 2009 es parteix d’una taxa femenina superior a la masculina, situació que es manté 
fins a l’any 2013, en el qual es registra per primera vegada un risc de pobresa masculí superior al femení, com a 
conseqüència d’un augment al llarg del període del risc de pobresa de 3,7 punts en els homes i de la seva dismi-
nució en 2,8 punts en el cas de les dones. En ambdós casos, les variacions més grans de la taxa s’observen l’any 
2013. D’aquesta evolució es desprèn que la crisi ha afectat més els ingressos dels homes, la qual cosa podria ser 
conseqüència de la pèrdua elevada de llocs de treball en termes relatius en sectors masculinitzats, atès que 
l’augment més important del risc de pobresa al llarg del període considerat (6 punts) s’observa en els homes en 
edat laboral (de 16 a 64 anys).    

La desagregació per edats mostra que l’any 2013 el risc de pobresa afecta de manera important les persones de 
menys de 16 anys, el 27,3% de les quals (361.211 persones) es troben sota el llindar de risc de pobresa, amb un 
increment de 0,6 punts respecte de l’any anterior. La taxa de risc de pobresa de la població entre 16 i 64 anys se 
situa en el 19,8%, la qual també ha augmentat en un any (1,2 punts). En canvi, el risc de pobresa disminueix en-
tre la població de 65 anys i més, passant del 16,4% l’any 2012 al 12,4% el 2013. Si s’analitza el període 2009-
2013, la qüestió més destacada és la disminució important del risc de pobresa entre la població de 65 anys i més 
(7,7 punts), l’augment del risc entre la població en edat laboral (3,6 punts), així  com l’elevada taxa de risc de po-
bresa de la població de menys de 16 anys, que passa del 31,1% l’any 2009, al 27,3% l’any 2013. La disminució 
del risc de pobresa de la població de 65 anys i més al llarg del període 2009-2013 podria ser un efecte estadístic 
derivat de l’estabilitat dels seus ingressos front al descens generalitzat dels ingressos en la resta de la població.        

Pel que fa a la pobresa infantil, cal tenir present la definició de l’indicador sobre risc de pobresa, el qual es refe-
reix a les persones que viuen en llars amb ingressos inferiors al 60 per cent de la mediana de la renda equivalent. 
És a dir, es pren en consideració els menors que resideixen en llars en risc de pobresa i es pren en compte la ca-
pacitat de la llar i no la que poden tenir els menors de forma individual. El fet que les xifres de risc de pobresa in-
fantil siguin més altes que les de les persones adultes respon en la seva major part a la vulnerabilitat més eleva-
da de les llars monoparentals (EAPN, 2015), el 43,3% de les quals es troben en risc de pobresa a Catalunya l’any 
2013, front al 24,1% de les llars formades per dues persones adultes amb un o més fills/es dependents. En ge-
neral, les llars amb fills dependents registren xifres més elevades de risc de pobresa que les que no en tenen (el 
24,8% front al 14,5%).      

Així mateix, l’increment de les llars sense ocupació, així com de les llars sense cap ingrés, té una relació directa 
amb les elevades xifres de risc de pobresa infantil. Al llarg del període 2009-2013, les llars sense ocupació a Ca-
talunya han passat dels 841,4 milers als 1.030,7 milers, i les llars sense cap ingrés han passat dels 82,1 milers 
als 118 milers. Això significa un increment del 22,5% de les primeres i del 43,7% de les segones.          
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Aquesta situació té conseqüències en àmbits tan importants com el de l’alimentació. En aquest sentit, el darrer 
informe de l’Observatori de la Vulnerabilitat de la Creu Roja (2015) introdueix per primera vegada el concepte d’ 
“inseguretat alimentària” i arriba a la conclusió que nou de cada deu famílies ateses per la Creu Roja en els seus 
projectes de lluita contra la pobresa en pateixen en diferent intensitat. Per avaluar la inseguretat alimentària, la 
Creu Roja ha utilitzat una metodologia de l’OMS, que avalua des de la quantitat i qualitat de l’alimentació fins a 
“la preocupació i la incertesa de les famílies sobre la seva capacitat per adquirir el menjar adequat”.   

GRÀFIC V-68.  Taxa de risc de pobresa per sexe, edat i composició de la llar. Catalunya, 2009-2013 

Evolució de la taxa de risc de pobresa per sexe. Catalu-
nya, 2009-2013 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 
 

Evolució de la taxa de risc de pobresa per edat. Catalu-
nya, 2009-2013 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

Taxa de risc de pobresa per composició de la llar. Catalunya, 2013 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

D’altra banda, el risc de pobresa també es pot analitzar atenent altres variables, com ara la relació amb l’activitat 
econòmica. L’any 2013, són les persones aturades les que registren un risc de pobresa més elevat, atès que el 
36,8% d’aquestes persones es troben en aquesta situació. No obstant això, s’observa que el 12,4% de les perso-
nes ocupades està en risc de pobresa, la qual cosa indica que el treball no protegeix del risc de pobresa en tots 
els casos, si bé s’ha de tenir present que la pròpia definició de l’indicador sobre risc de pobresa implica tenir en 
compte la composició de la llar i la situació dels seus membres en el mercat de treball.      

Un indicador de la Unió Europea que s’ha de tenir en compte és la taxa de risc de pobresa en el treball (in work-
poverty), el qual mostra la proporció de persones que van treballar almenys set mesos durant l’any de referència 
de la renda i que tenen una renda disponible equivalent per sota del llindar de risc de pobresa. L’any 2013, el va-
lor d’aquest indicador a Catalunya és del 12,2%, un percentatge superior a la mitjana estatal (10,6%) i a la de la 
Unió Europea (8,9%). A Catalunya, la taxa és molt més elevada en els/les joves de 18 a 24 anys (el 20,1%), sobre-
tot en el cas de les joves (23,4%).    
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Altres característiques de la població que s’han de tenir en compte en l’anàlisi del risc de pobresa són el nivell 
formatiu i la nacionalitat. Així, els grups amb més incidència del risc de pobresa són les persones amb educació 
primària o inferior (30%) i la població de nacionalitat estrangera (56,3%).  

D’altra banda, l’impacte de la intervenció de l’Administració pública en els nivells de risc de pobresa es fa palès 
quan s’analitzen les taxes abans i després de les transferències socials. En aquest sentit, s’observa que la taxa 
de risc de pobresa abans de qualsevol tipus de transferència social és del 44,1% l’any 2013, passant a ser del 
29,1%, després de comptabilitzar les pensions de vellesa i supervivència, i del 19,8% una vegada incorporades 
totes les transferències socials. És a dir, en absència de transferències socials, gairebé 4,5 de cada 10 persones 
a Catalunya es trobaria en risc de pobresa. Les transferències socials redueixen el risc de pobresa el 55,1%.   

Per sexe, les dones presenten un risc de pobresa més elevat que els homes en absència de transferències socials 
l’any 2013 (44,9% i 43,3%, respectivament), si bé el risc de pobresa femení és més baix que el masculí després 
de les transferències socials (18,8% i 20,7%, respectivament). Per grups d’edat, les diferències són més acusa-
des, tant pel que fa al nivell de risc de pobresa abans de transferències socials, com en la capacitat redistributiva 
de les transferències socials: en absència d’ajudes públiques, el 81,2% de les persones de 65 anys i més es tro-
barien en risc de pobresa, mentre que el 39,1% de les persones de menys de 16 anys i el 35,8% de les persones 
en edat de treballar estarien en aquesta situació. Nogensmenys, les persones de 65 anys i més són les més afa-
vorides per les transferències socials, les qual redueixen el risc de pobresa d’aquest col·lectiu el 84,7%, mentre 
que el risc de pobresa de les persones de menys de 16 anys i de les que es troben en edat laboral es redueix el 
30,2% i el 44,7%, respectivament.  

Per tant, s’observa que, en termes de resultats, s’ha construït un sistema que afavoreix les persones grans i les 
persones treballadores amb trajectòries laborals llargues; per contra, col·lectius com ara les persones joves, la in-
fància i les famílies no tenen el mateix tractament en termes comparatius (VII Informe Foessa, 2014). De fet, 
l’Informe de Save the Children sobre pobresa infantil i exclusió social a Europa (2014) posa de manifest que Es-
panya és a la cua d’Europa, juntament amb Grècia, en capacitat per reduir la pobresa infantil amb ajuts socials. 
En aquest sentit, Laparra (2013) assenyala que aquesta situació convida a la reflexió sobre els mecanismes de 
protecció social, especialment sobre les polítiques d’ingressos mínims.   

GRÀFIC V-69.  Taxa de risc de pobresa abans i després de transferències socials per sexe i edat. Catalunya, 
2013          

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

Privació material severa 

L’any 2013, la privació material severa afecta 450,4 milers de persones a Catalunya (el 6,1% de la població), un 
percentatge inferior en 1,3 punts al de l’any 2012. Al llarg del període 2009-2013, el percentatge de població 
afectada per aquest factor a Catalunya ha augmentat en tres punts, i el valor més elevat es registra l’any 2012 (el 
7,4%). La privació material severa afecta més els homes que les dones, amb unes taxes del 6,5% i el 5,2%, res-

27,3

19,8

12,4

20,7

18,8

39,1

35,8

81,2

43,3

44,9

<16

16-64

65 i més

Homes

Dones

Ed
at

Se
xe

Abans de transferències Després de transferències



 

171 

MEMÒRIA  
SOCIOECONÒMICA  

I LABORAL DE  
CATALUNYA 2014 

pectivament. Per edats, les persones de 30 a 44 anys i les de menys de 16 anys són les que mostren valors més 
elevats de la taxa (el 8,4% i el 8%, respectivament). Els homes de 30 a 44 anys són els que tenen la taxa de pri-
vació material severa més elevada (el 10,5%).  

GRÀFIC V-70.  Població amb privació material severa. Catalunya, 2009-2013   

Evolució de l’indicador sobre privació material severa. Catalunya, 2009-2013 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

Població amb privació material severa per sexe i edat. Catalunya, 2013 

 
Total <16 16-29 30-44 45-64 65 i més 

Total 6,1 8,0 7,2 8,4 3,2 2,0 

Homes 6,5 8,9 6,9 10,5 2,8 1,8 

Dones 5,2 7,1 7,7 6,2 3,6 2,1 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

Pel que fa al percentatge de llars afectades pels ítems de l’indicador sobre privació material severa, enguany es 
disposa de dades sobre els ítems següents i es mostra la seva evolució des de l’any 2011 (les dades 2004-2010 
han de ser revisades conforme al Cens 2011):  

TAULA  V-97.  Llars amb privació material per tipus de privació. Catalunya, 2011-2013 

  2011 2012 2013 2011-2013 

No té capacitat per fer-se càrrec de despeses imprevistes 35,0 40,6 40,0 5,0 

No pot fer vacances mínim una setmana a l'any  31,2 40,9 43,6 12,4 

No pot menjar carn, pollastre o peix almenys cada dos dies 5,8 3,1 2,0 -3,8 

No pot mantenir l'habitatge a temperatura adequada 7,6 10,9 5,2 -2,4 

Té retards en els pagaments relacionats amb l'habitatge  5,4 10,4 9,8 4,4 
Unitats: percentatges i punts percentuals.  
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

Tal com s’observa, l’any 2013 destaquen dos ítems en els quals un percentatge elevat de llars pateix restriccions: 
la possibilitat de fer vacances mínim una setmana a l’any (el 43,6% de les llars no la tenen) i la capacitat per fer-
se càrrec de despeses imprevistes (el 40% de les llars no la tenen). Ambdós percentatges creixen amb relació a 
l’any 2011, sobretot el que fa referència al període mínim de vacances. Una qüestió que afecta més la quotidiani-
tat es manifesta en el percentatge de llars en les quals es retarda el pagament de despeses relacionades amb 
l’habitatge principal (hipoteca o lloguer, rebuts de gas, electricitat, comunitat, etc.): l’any 2013, aquest percentat-
ge és del 9,8%, més elevat respecte de l’any 2011, però més baix en termes interanuals. D’altra banda, disminu-
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eix el nombre de llars que no poden menjar carn, pollastre o peix almenys cada dos dies, així com el percentatge 
de llars que no poden mantenir l’habitatge a una temperatura adequada.    

L’ECV també proporciona informació sobre el grau de dificultat de les llars catalanes per arribar a final de mes, un 
indicador que denota situacions de vulnerabilitat o processos de vulnerabilitat que es poden agreujar fins arribar 
a situacions de privació material severa. L’any 2013, el 34,4% de les llars catalanes manifesta arribar a final de 
mes amb dificultat o molta dificultat, la qual cosa suposa un augment de 2,8 punts percentuals respecte de l’any 
2012. En concret, l’any 2013 el 13,9% de les llars catalanes manifesta arribar a final de mes amb molta dificul-
tat.     

D’altra banda, tenir cobert un estàndard mínim de subsistència a vegades no és condició suficient per poder 
afirmar que una persona participa plenament en la societat. En aquest sentit, la impossibilitat d’accedir a béns i 
serveis relacionats amb l’oci i la cultura també pot conduir a l’exclusió social.  

Intensitat del treball a la llar 

L’any 2013, la intensitat del treball molt baixa afecta 620,8 milers de persones de 0 a 59 anys a Catalunya (el 
10,8% d’aquesta població). Aquest percentatge és inferior en 0,7 punts al registrat l’any 2012. Al llarg del període 
2009-2013, el percentatge de població afectada per aquest factor a Catalunya ha augmentat en 5,2 punts; els 
valors més elevats es registren els anys 2011 i 2012 (11,6% i 11,5%, respectivament). Aquest factor és el que 
més augmenta dels tres components que conformen l’AROPE en el període 2009-2013.  

GRÀFIC V-71.  Evolució de l’indicador sobre intensitat del treball molt baixa.1 Catalunya, 2009-2013 

 
Unitats: percentatges. 
(1) Càlcul efectuat sobre la població de 18-59 anys i aplicat a la població de 0-59 anys. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat.  

L’efecte que la crisi ha tingut en l’ocupació a Catalunya també es reflecteix en l’indicador sobre les llars en les 
quals totes les persones en edat activa estan aturades. Al llarg del període 2009-2013, les llars en aquesta situa-
ció han passat de les 162.200 a les 272.800. La proporció d’aquestes llars respecte del total de llars amb un ac-
tiu i més ha passat del 7,5% (2009) al 12,5% (2013). També s’han incrementat les llars en les quals almenys al-
guna de les persones en edat activa està aturada: de les 522.000 llars que l’any 2009 es trobaven en aquesta si-
tuació, s’ha passat a les 705.800 llars l’any 2013. La situació de vulnerabilitat d’aquestes llars s’agreuja quan 
l’atur afecta la persona sustentadora principal. En aquest sentit, el nombre de llars amb la persona sustentadora 
principal a l’atur ha passat de les 241.500 a les 358.500 entre els anys 2009 i 2013, un augment superior en 
termes relatius al registrat en el cas de les llars amb alguna persona aturada entre les persones en edat activa.     

D’altra banda, durant el mateix període, les llars en les quals totes les persones actives estan ocupades han pas-
sat d’1.644.000 a 1.481.500. La proporció d’aquestes llars respecte del total de llars amb una persona activa i 
més ha passat del 75,9% al 67,7% entre els anys 2009 i 2013.  
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L’evolució d’aquests indicadors, que proporcionen informació sobre l’impacte de l’atur a les llars, pot denotar 
l’augment de situacions de risc de pobresa i exclusió social i està relacionada amb l’increment de les situacions 
de vulnerabilitat de la infància. En aquest sentit, l’indicador sobre la població de 0 a 17 anys que viu en llars sen-
se ocupació a Catalunya se situa en el 15,1% l’any 2013.  

GRÀFIC V-72.  Evolució de les llars amb un actiu i més. Catalunya, 2009-2013 

 
Unitats: milers. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

5.4.2. RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ 

La renda mínima d’inserció (en endavant, RMI) és una prestació destinada a les persones amb dificultats econò-
miques i socials greus amb el propòsit d’atendre les necessitats bàsiques per viure en societat, amb els recursos 
convenients per mantenir-se i afavorir-ne la inserció o la reinserció social i laboral. Comprèn accions de prestació 
de serveis socials, prestacions econòmiques, suport per a la integració laboral i formació de persones adultes. 
L’RMI es gestiona mitjançant la Comissió Interdepartamental, 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.  

El nombre d’expedients vigents de l’RMI el 31 de desembre de 2014 és de 27.071, un total de 2.083 expedients 
més que els vigents el 31 de desembre de 2013, la qual cosa suposa un augment del 8,3%. Aquest augment és 
lleugerament superior al registrat l’any 2013, després de dos anys de disminució del nombre d’expedients de la 
prestació, una disminució especialment important l’any 2011, en el qual es va procedir a reformar la prestació, 
amb la restricció dels seus criteris d’accés.189

                                                           
189 Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres (DOGC núm. 5931, de 29.07.2012) i Decret 384/2011, de 30 d’agost, de 
desplegament de la Llei 10/1997, de la renda mínima d’inserció (DOGC núm. 5953, de 31.08.2011).  

 Així mateix, l’any 2012 s’eliminava el caràcter universal i garantit de 
l’RMI i s’establia que la seva concessió quedava supeditada a les disponibilitats pressupostàries. Aquests dos 
anys (2011 i 2012) van anar precedits d’un període d’increments importants del nombre d’expedients de la pres-
tació, com a conseqüència de l’augment de les situacions de vulnerabilitat derivada de la crisi econòmica i del 
seu impacte sobre l’ocupació.     
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GRÀFIC V-73.  Expedients vigents de l’RMI. Catalunya, 2008-2014 

Nombre d’expedients vigents de l’RMI. Catalunya, 
2008-2014 

 
Unitats: nombres absoluts.  
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupa-
ció.  

Evolució dels expedients vigents de l’RMI. Catalunya, 
2008-2014 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupa-
ció.  

Pel que fa a l’antiguitat dels expedients de l’RMI en el Programa, s’observa que la majoria dels expedients que es-
tan vigents el 31 de desembre de 2014 (el 72,6%) tenen fins a cinc anys d’antiguitat en el Programa, és a dir, han 
estat tramitats entre els anys 2010 i 2014. El nombre més elevat d’aquests expedients ha estat tramitat l’any 
2010, que és l’any en què es van flexibilitzar els requisits d’accés a l’RMI, amb la finalitat de donar cobertura a 
noves situacions de vulnerabilitat provocades per la situació de crisi econòmica. L’any 2011 és un any en el qual 
també es tramita un nombre important d’expedients, essent també l’any en el qual es restringeixen els criteris 
d’accés a la prestació; com a conseqüència, l’any 2012 es tramiten menys expedients que els anys anteriors. Els 
anys 2013 i 2014 es recupera el ritme de tramitació d’expedients, que s’havia alentit l’any anterior.  

TAULA  V-98.  Expedients vigents segons el seu any de tramitació. Catalunya, 20141 

  
1990-
1995 

1996-
2000 

2001-
2005 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Expedients 95 399 1.229 364 517 1.045 3.771 5.311 4.141 1.744 3.924 4.531 

Percentatge 0,4 1,5 4,5 1,3 1,9 3,9 13,9 19,6 15,3 6,4 14,5 16,7 
Unitats: nombres absoluts i percentatges. 
(1) Expedients vigents el 31 de desembre de 2014. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupació.  

Pel que fa als nivells de recidiva (entrades i sortides de la prestació), s’observa que dels 27.071 expedients regis-
trats el 31 de desembre de 2014, 20.596 corresponen a persones titulars que només han tingut un expedient, i 
els altres 6.475 corresponen a persones titulars que ho han estat de més d’un expedient vigent. Per tant, el nivell 
de recidiva es quantifica en el 23,9% dels expedients vigents el 31 de desembre de 2014. En concret, pel que fa 
als expedients de l’RMI registrats durant 2014, el nivell de recidiva és del 17,2%.  

Amb relació a la quantia de l’RMI, la prestació consta d’una quantia bàsica, que s’incrementa segons el nombre 
de membres de la unitat familiar. En determinades situacions familiars i/o laborals, s’afegeixen a la prestació uns 
ajuts complementaris: per fill o filla menor de 16 anys, per fill o filla amb discapacitat igual o superior al 33 per 
cent, per família monoparental, per persona sola en situació de dependència i per hospitalització. Un any més, ni 
la quantia bàsica (423,72 euros) ni els complements de la prestació s’han revalorat l’any 2014.190

                                                           
190 La Resolució TRE/496/2011, de 21 de gener, fixa els imports de la prestació econòmica bàsica i dels complements per membre addicio-
nal de l’RMI per a l’any 2011, així com els ajuts complementaris, imports que han seguit plenament vigents el 2012, 2013 i 2014, atès que 
no hi ha hagut canvi d’import.  

 La quantia de 
la prestació no pot ser inferior al 25 per cent de la quantia bàsica (105,93 euros mensuals l’any 2014), ni superi-
or al salari mínim interprofessional, incloent-hi la quantia bàsica i els complements (645,30 euros mensuals, l’any 
2014).  
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Considerant l’anterior, la quantia mitjana de la prestació de l’RMI l’any 2014 se situa en els 516 euros mensuals, 
que suposa un augment del 8,6% respecte de la quantia mitjana de l’any 2013, que es va situar en els 475 euros 
mensuals. La quantia mitjana de l’RMI augmenta l’any 2014 per segon any consecutiu després de dos anys de 
disminució (2011 i 2012).  

GRÀFIC V-74.  Imports de l’RMI. Catalunya, 2008-2014 

Imports mensuals de l’RMI segons els membres de la 
unitat familiar. Catalunya, 2014 

Membres unitat familiar Prestació mensual  

Un 423,7 

Dos 479,0 

Tres 534,3 

Quatre 589,6 

Cinc  625,2 

A partir de sis  645,3 
Unitats: euros. 
Font: elaboració pròpia. 

Imports mensuals dels complements de l’RMI. Catalu-
nya, 2014 

Complements RMI Import mensual 

Fills/es < 16 anys 41,47 

Fills/es amb discapacitat 82,94 

Famílies monoparentals 82,94 

Persona sola amb dependència 35,31 

Hospitalització (per dia) 14,12 
Unitats: euros. 
Font: elaboració pròpia.  

Imports mitjans mensuals de l’RMI. Catalunya, 2008-2014 

 
Unitats: euros. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat i del Departament d’Empresa i Ocupació.  

A continuació, s’analitza el perfil de les persones perceptores de l’RMI (titulars i beneficiàries) l’any 2014. 

Pel que fa a les persones titulars (persona a favor de la qual s’aprova la prestació), el 56% són dones, una majo-
ria lleugerament superior a la registrada l’any 2013 (el 55,6% eren dones). Les dones estan més presents a les 
franges d’edat més joves: suposen el 68% i el 71,6% de les persones titulars de fins a 25 anys i de 26 a 35 anys, 
respectivament; d’altra banda, els homes són majoritaris en les franges d’edat de 46 a 59 anys i de 60 i més, en 
les quals suposen el 52,9% i el 51,5% de les persones titulars, respectivament.  

Respecte de la distribució per edats de les persones titulars, s’observa que el grup més nombrós és el de 36 a 45 
anys, que suposa el 36,2% de les persones titulars, i que entre els 36 i els 59 anys es concentra el 69,8% de les 
persones titulars; per contra, només el 2,9% i el 7,7% de les persones titulars tenen fins a 25 anys i 60 i més 
anys, respectivament.  

D’altra banda, el 40,7% de les persones titulars de l’RMI tenen la nacionalitat estrangera, és a dir, 11.007 perso-
nes d’un total de 27.071. El nombre més elevat de persones titulars de nacionalitat estrangera es registra en la 
franja d’edat de 36 a 45 anys (el 41,6%), mentre que el grup més nombrós de persones titulars de nacionalitat 
espanyola es registra entre els 46 i els 59 anys (el 35,9%). D’altra banda, el 51,9% de les persones titulars de na-
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cionalitat estrangera són homes, mentre que la majoria és femenina en el cas de la totalitat de les persones titu-
lars. Si s’analitzen els homes titulars, s’observa que els de nacionalitat estrangera són majoria en dues franges 
d’edat: suposen el 66,4% dels titulars de fins a 25 anys i el 55,9% dels titulars de 36 a 45 anys.    

Pel que fa a la tipologia familiar de les persones titulars de la prestació, el nucli familiar passa a ser la tipologia 
més nombrosa l’any 2014 (el 36,5% dels expedients corresponen a un nucli familiar), atès que els anys anteriors 
eren les persones soles la tipologia més nombrosa.191

GRÀFIC V-75.  Perfil de les persones titulars de l’RMI. Catalunya, 2014   

 Respecte de l’any 2013, el nucli familiar és la tipologia que 
més augmenta en termes absoluts (924 expedients), mentre que les famílies monoparentals són les que experi-
menten un increment més elevat en termes relatius (el 13,7%). D’altra banda, el major nombre de fills i filles a 
càrrec de persones titulars de la prestació (23.093 menors) viuen en nuclis familiars i 12.076 menors viuen en 
famílies monoparentals. La majoria d’expedients corresponents a nuclis familiars comptabilitzen dos i tres me-
nors a càrrec; pel que fa als expedients de famílies monoparentals, la majoria registren un i dos fills a càrrec.    

Persones titulars de l’RMI per sexe. Catalunya, 2014 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupa-
ció.  

Persones titulars de l’RMI per edat. Catalunya, 2014 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupa-
ció.  

Persones titulars de l’RMI per nacionalitat. Catalunya, 
2014 

 
Unitats: percentatges.  
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupa-
ció.  

Persones titulars de l’RMI per tipologia familiar. Catalu-
nya, 2014 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupa-
ció.  

D’altra banda, l’any 2014 un total de 41.488 persones han estat beneficiàries de l’RMI (persones que estan a 
càrrec de la persona titular de la prestació i que formen part del Programa de l’RMI com a membres de la unitat 
familiar). Respecte de l’any 2013, les persones beneficiàries han augmentat el 27,6%. L’any 2014, el total de 
persones destinatàries de l’RMI (entre titulars i beneficiàries) és de 68.559, el 19,2% més respecte de l’any 

                                                           
191 Si bé la proporció dominant de llars monoparentals i persones soles en detriment dels nuclis familiars fou una constant fins a la crisi, 
aquesta tendència s’ha revertit en els anys de la crisi (2007-2014) a favor dels nuclis familiars. Aquest canvi de les llars que reben l’RMI re-
flecteix l’impacte de la crisi en totes les formes de convivència familiar (Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, 2014).  
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2013. En la distribució per edats de les persones beneficiàries, destaca que el 69,5% tenen fins a 25 anys, la 
qual cosa s’explica pel nombre de nuclis familiars i de famílies monoparentals que reben la prestació.    

Si s’analitzen els expedients de l’RMI per tipus de problemàtica citada en la sol·licitud, l’any 2014 s’observa que 
el motiu laboral i la monoparentalitat segueixen sent els motius més al·legats en la sol·licitud de la prestació, atès 
que també ho van ser l’any 2013 i l’any 2012, els anys en què es disposa de dades sobre nombre d’expedients 
per tipus de problemàtica. En concret, l’any 2014, el motiu laboral se cita en 7.540 ocasions (en el 27,9% dels 
casos), i la monoparentalitat se cita en 3.319 ocasions (en el 12,3% dels casos). No obstant això, s’ha de tenir en 
compte que des de la reforma de la prestació l’any 2011, el motiu laboral no es pot al·legar per sí sol per tal de 
sol·licitar l’RMI, si no va acompanyat d’una altra problemàtica afegida. L’evolució de les sol·licituds de l’RMI se-
gons el tipus de problemàtica evidencia l’aparició de nous riscos socials i de situacions de vulnerabilitat noves.    

D’altra banda, enguany es disposa de dades sobre l’evolució dels indicadors d’inserció laboral de les persones 
acollides a l’RMI. L’any 2014 destaca la suspensió de 3.468 expedients per inserció laboral, el 122,6% més que 
l’any 2013. Així mateix, s’han extingit 260 expedients per inserció laboral, el 50,2% menys que l’any 2013.  

TAULA  V-99.  Evolució dels indicadors d’inserció laboral de persones acollides a l’RMI. Catalunya, 2013-2014 

  2013 2014 % 2013-2014 

Expedients suspesos 2.799 4.616 64,9 

Expedients suspesos per inserció laboral 1.558 3.468 122,6 

% expedients suspesos per inserció laboral respecte total suspesos 55,7 75,1 34,8 

  2013 2014 % 2013-2014 

Expedients extingits 6.407 5.651 -11,8 

Expedients extingits per inserció laboral 522 260 -50,2 

% expedients extingits per inserció laboral respecte total extingits 8,2 4,6 -43,6 
Unitats: nombres absoluts i percentatges. 
Font: Departament d’Empresa i Ocupació. 

5.5. FINANÇAMENT DE LA PROTECCIÓ SOCIAL 

La comparació internacional de la despesa en protecció social entre Catalunya, Espanya i la UE-28 no disposa de 
dades més actuals que les de l’any 2012. Malgrat aquest inconvenient, la seva anàlisi es pot considerar rellevant. 

La despesa en protecció social de Catalunya passa del 21,8% al 21,7% del PIB entre els anys 2011 i 2012. En 
termes percentuals, la despesa més important és la de vellesa (36,2% del total), seguida de la salut (25,3%) i de 
la desocupació (14,7%). Entre els anys 2011 i 2012, destaca l’increment de la despesa en vellesa en 1,8 punts 
percentuals i la disminució en salut en 1,1 punts percentuals. En termes absoluts, la despesa total en protecció 
social disminueix i amb ella tots els seus components, a excepció de la despesa en vellesa, viduïtat i discapacitat. 

A Espanya, la despesa en protecció social representa un percentatge del PIB (25,2%) superior al de Catalunya, i 
disminueix 0,1 punts percentuals respecte de l’any 2011. En termes percentuals, Espanya presenta els mateixos 
resultats que Catalunya. En termes absoluts, també, però a Espanya, a diferència de Catalunya, augmenta la des-
pesa en exclusió social i els costos administratius. 

A la UE-28, la despesa en protecció social representa un percentatge del PIB (28,4%) considerablement superior 
al de Catalunya i, a més, augmenta 0,4 punts percentuals respecte de l’any 2011. En termes percentuals, les du-
es partides més importants són, igual que Catalunya, la vellesa (39,1% del total) i la salut (28,5%). En canvi, a la 
UE-28, la tercera partida passa a ser la despesa en família (7,5%). Entre els anys 2011 i 2012 no hi ha variacions 
tan elevades com a Catalunya i es mantenen bastant estables les participacions de cada partida en el total. En 
termes absoluts, la despesa total en protecció social augmenta i amb ella ho fan tots els seus components.  
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TAULA  V-100.  Despesa en protecció social en percentatge del PIB i distribució. Catalunya, Espanya i UE-28, 
2011-2012 

  

Catalunya Espanya UE-28 

2011 2012 2011-12 2011 2012 2011-12 2011 2012 2011-12 

Percentatge del PIB 21,8 21,7 -0,1 25,3 25,2 -0,1 28,0 28,4 0,4 

  2011 2012 2011-12 2011 2012 2011-12 2011 2012 2011-12 

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

Vellesa 34,4 36,2 1,8 33,9 35,6 1,6 38,6 39,1 0,5 

Salut 26,4 25,3 -1,1 27,2 25,8 -1,4 28,5 28,5 0,0 

Desocupació 15,4 14,7 -0,6 14,2 13,8 -0,5 5,3 5,1 -0,1 

Viduïtat 8,4 8,7 0,4 8,8 9,2 0,4 5,5 5,4 -0,1 

Discapacitat 7,1 7,5 0,4 6,9 7,1 0,1 7,2 7,1 -0,1 

Família 4,3 4,0 -0,3 5,4 5,3 0,0 7,7 7,5 -0,2 

Exclusió social 2,0 2,0 0,0 0,8 0,8 0,0 1,5 1,4 0,0 

Costos administratius 1,2 1,0 -0,3 1,8 1,9 0,1 3,0 3,0 0,0 

Habitatge 0,7 0,5 -0,2 0,9 0,6 -0,3 2,0 2,0 0,0 

Altres partides 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,8 0,1 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat i Eurostat. 

La despesa en protecció i promoció social en els pressupostos generals de l’Estat ja permet analitzar les dades 
de l’any 2014. Tot i que en aquesta presentació no apareix la despesa en salut, constatem que l’any 2012 la 
despesa en protecció i promoció social (168.249 milions d’euros) disminueix respecte de l’any 2011 (175.075 
milions d’euros) i se situa en el 46,5% del pressupost total de l’Estat i en el 15,9% del PIB. Des d’aleshores i fins 
al 2014, la despesa total augmenta sense interrupció. Per una banda, disminueix la seva participació sobre el 
pressupost total de l’Estat i se situa l’any 2014 en el 42,5%. En canvi, per una altra banda, augmenta el seu pes 
sobre el PIB i se situa l’any 2014 en el 16,9%. En el darrer any, la despesa en protecció i promoció social aug-
menta el 4,4% i augmenta la seva participació tant sobre el pressupost total com sobre el PIB. 

Les partides més importants de protecció i promoció social l’any 2014 segueixen sent les pensions (70,9% del to-
tal) i la desocupació (16,5%). Les pensions han augmentat la seva participació respecte de la que tenien l’any 
2012 (68,8%), però la desocupació l’ha disminuït (16,5%). En termes absoluts, entre els anys 2012 i 2014 am-
bdues partides han augmentat l’import de la seva despesa. En el darrer any, la despesa que guanya més pes so-
bre el total és la de desocupació. 

TAULA  V-101.  Despesa en protecció i promoció social en els pressupostos generals de l’Estat, 2011-2014 

  2011 2012 2013 2014 2013-14 

Total pressupostos generals de l'Estat 362.788 362.066 408.034 423.231 3,7 

Protecció i promoció social 175.079 168.249 172.250 179.877 4,4 

Percentatge sobre total pressupostos 48,3 46,5 42,2 42,5 0,3 

Percentatge sobre el PIB 16,3 15,9 16,4 16,9 0,5 

  2011 2012 2013 2014 2013-14 

Protecció i promoció social (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 

Pensions 64,1 68,8 70,6 70,9 0,3 

Desocupació 17,4 17,1 15,7 16,5 0,9 

Altres prestacions econòmiques 7,8 7,1 6,9 6,5 -0,4 

Gestió de la Seguretat Social 4,4 1,7 2,6 2,4 -0,1 
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Foment de l'ocupació 4,2 3,4 2,2 2,3 0,1 

Serveis socials 1,4 1,3 1,7 1,0 -0,6 

Accés a l'habitatge 0,7 0,5 0,4 0,4 0,0 
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 recull, en el seu apartat de despeses, les partides en protecció i promoció 
social que hem analitzat en la secció anterior, excepte les de salut i de desocupació. Constatem una disminució 
del pressupost de la Seguretat Social entre els anys 2011 i 2012, tant en l’àmbit del pressupost com de les obli-
gacions reconegudes. En canvi, entre els anys 2012 i 2014, el pressupost de la Seguretat Social augmenta sense 
interrupció. En el darrer any, l’increment ha estat del 2,8%. 

En el capítol de despeses, la participació de les pensions en el total passa del 84,5% al 85% del total entre els 
anys 2012 i 2014. En termes percentuals, entre aquests dos anys, destaca la disminució de la despesa per inca-
pacitat temporal, que passa del 4,8% al 3,7% i l’augment de les operacions financeres, que passen del 0,7% a 
l’1,8% del total. En termes absoluts, les partides que augmenten el seu pressupost són les pensions (contributi-
ves i no contributives), les prestacions familiars, els béns i serveis i les operacions financeres. 

En el capítol d’ingressos, la partida més important segueix sent la de les cotitzacions socials, tot i que disminueix 
considerablement en passar de representar el 88,1% al 78% del total entre els anys 2012 i 2014. En termes per-
centuals, les partides que han compensat aquesta disminució han estat la de transferències corrents, que passa 
del 7,4% al 9,9%, i la de les operacions financeres, que passa del 0,7% al 9,2%. En termes absoluts, les úniques 
partides que han augmentat el seu pressupost són aquestes dues darreres. 

TAULA  V-102.  El pressupost de la Seguretat Social. Espanya, 2011-2014 

Ingressos 2011 2012 2013 2014 2013-14 

Total ingressos 124.408 120.690 128.232 131.821 2,8 

Liquidació ingressos 120.537 123.166 127.508 - - 

Liquidació / Total ingressos 96,9 102,1 99,4 - - 

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

Cotitzacions socials 88,8 88,1 82,6 78,0 -4,5 

Transferències corrents 6,6 7,4 12,2 9,9 -2,3 

Ingressos patrimonials 2,5 2,4 2,1 1,9 -0,2 

Taxes i altres ingressos 1,3 1,4 1,2 1,0 -0,2 

Operacions de capital 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Operacions financeres 0,8 0,7 2,0 9,2 7,2 

Despeses 2011 2012 2013 2014 2013-14 

Total despeses 124.408 120.690 128.232 131.821 2,8 

Obligacions reconegudes 123.166 122.126 127.938 - - 

Obligacions / Total despeses 99,0 101,2 99,8 - - 

Obligacions reconegudes / PIB 11,5 11,6 12,2 - - 

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

Pensions contributives 79,6 84,5 82,9 85,0 2,1 

Incapacitat temporal 5,6 4,8 4,5 3,7 -0,8 

Personal 1,9 2,0 1,8 1,8 0,0 

Maternitat, paternitat 1,9 2,0 1,8 1,7 -0,1 
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Pensions no contributives 1,6 1,7 1,9 1,6 -0,3 

Prestacions familiars 0,8 0,8 1,1 1,3 0,2 

Béns i serveis 1,4 1,3 1,2 1,2 0,0 

Altres prestacions econòmiques 0,5 0,5 0,5 0,4 -0,1 

Despeses financeres 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Altres transferències 1,7 1,6 2,2 1,3 -0,8 

Operacions de capital 0,3 0,2 0,2 0,2 0,0 

Operacions financeres 4,5 0,7 1,9 1,8 -0,1 

Saldo 2011 2012 2013 2014 2013-14 

Liquidació ingressos - Obligacions reconegudes -2.628,8 1.039,9 -430,8 - - 
Unitats: milions d’euros i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. 

Pel que fa als drets i les obligacions reconegudes de la Seguretat Social en l’àmbit de Catalunya, constatem que 
els ingressos liquidats han disminuït de 17.293,7 a 14.495,6 milions d’euros entre els anys 2013 i 2014. Dismi-
nueixen tant els ingressos per cotitzacions socials com els altres ingressos. En relació amb les despeses liquida-
des, aquestes, en canvi, han augmentat en passar de 21.178,1 a 21.854,7 milions d’euros. Les pensions s’han 
mantingut pràcticament estabilitzades a l’entorn dels 20 mil milions d’euros, mentre que les altres despeses han 
passat de 991 a 1.881,5 milions d’euros. Com a conseqüència d’aquesta evolució d'ingressos i despeses, el dèfi-
cit d’aquestes partides de la Seguretat Social augmenta de 3.884,3 a 7.359,1 milions d’euros entre els anys 
2013 i 2014. 

TAULA  V-103.  Drets reconeguts de la Tresoreria General de la Seguretat Social i obligacions reconegudes de les 
entitats gestores i dels serveis comuns de la Seguretat Social. Catalunya, 2011-2014 

 

2011 2012 2013 2014 

Drets reconeguts 18.445,1 - 17.293,7 14.495,6 (p) 

Cotitzacions 18.257,4 - 17.111,4 14.363,0 (p) 

Altres ingressos 187,8 - 182,3 132,6 (p) 

Obligacions 19.541,1 20.198,3 21.178,1 21.854,7 

Pensions contributives 18.407,4 - 20.187,0 19.973,1 

Altres despeses 1.133,7 - 991,0 1.881,5 

Drets – Obligacions -1.096,0 - -3.884,3 -7.359,1 

Cotitzacions – Pensions contributives -150,0 - -3.075,7 -5.610,2 

Altres ingressos - Altres despeses -946,0 - -808,7 -1.748,9 
Unitats: milions d’euros. 
(p) Provisional. 
Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. 

5.5.2. SOSTENIBILITAT DEL SISTEMA DE SEGURETAT SOCIAL 

El nombre de persones afiliades a Catalunya l’any 2014 se situa en 2.933.368, l’1,6% superior al nombre de 
l’any 2013. Feia sis anys que no hi havia una taxa positiva de creixement d’aquest indicador. A Espanya, el nom-
bre de persones afiliades a la Seguretat Social creix a la mateixa taxa que ho fa a Catalunya després d’estar, igual 
que Catalunya, sis anys en retrocés. 

Per la seva banda, el nombre de pensions se situa en 1.651.600, l’1,3% superior al nombre de l’any 2013. En el 
conjunt de l’Estat, el nombre de pensions creix l’1,5%. 
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TAULA  V-104.  Persones afiliades en alta i nombre de pensions contributives en vigor de la Seguretat Social. Ca-
talunya i Espanya, 2011-2014 

  

Catalunya Espanya 

Afiliació Variació Pensions Variació Afiliació Variació Pensions Variació 

2014 2.933.368 1,6 1.651.600 1,3 16.555.988 1,6 9.201.200 1,5 

2013 2.886.816 -2,9 1.629.995 1,7 16.299.515 -3,3 9.065.830 1,6 

2012 2.973.245 -2,6 1.602.082 1,5 16.853.210 -2,7 8.919.997 1,3 

2011 3.051.522 -1,7 1.578.443 1,8 17.326.280 -1,5 8.805.164 1,5 
Unitats: persones afiliades i nombre de pensions en mitjana anual. Variació anual en percentatge. 
Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. 

El creixement superior del nombre de persones afiliades respecte del nombre de pensions permet augmentar, per 
primera vegada des de fa sis anys, la relació entre afiliacions i pensions, que passa de 1,77 a 1,78 entre els anys 
2013 i 2014. En el conjunt d’Espanya, aquesta relació es manté inalterada en 1,80 i atura un llarg període, tam-
bé de sis anys, de caiguda d’aquest indicador. 

GRÀFIC V-76.  Relació entre afiliacions i pensions. Catalunya i Espanya, 1982-2014 

 
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. 

Aquesta dada positiva de la relació entre el nombre de persones afiliades i el nombre de pensions, contrasta amb 
la disminució del Fons de Reserva de la Seguretat Social, que passa de 53.744 a 41.634 milions d’euros. Una 
disminució de 12.110 milions d’euros que està provocada per una disposició del Govern de 15.300 milions 
d’euros, en part compensada per una dotació amb càrrec als excedents de les mútues de 279 milions d’euros i 
pels rendiments nets generats del propi Fons de 2.911 milions d’euros. L’import del Fons de Reserva de la Segu-
retat Social de 2014 permetria finançar 0,4 mesos de pensions contributives. 
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TAULA  V-105.  Evolució general del Fons de Reserva. Espanya, 2011-2014 

  2011 2012 2013 2014 

TOTAL 66.815 63.008 53.744 41.634 

Creixement (%) 3,8 -5,7 -14,7 -22,5 

TOTAL / PIB (%) 6,2 6,0 5,1 3,9 

1. Dotacions 52.782 53.008 53.205 53.484 

1a Acord del Consell de Ministres1 52.113 52.113 52.113 52.113 

1b Excés d'excedents de les mútues2 669 895 1.092 1.371 

2. Disposicions3 0 -7.003 -18.651 -33.951 

3. Rendiments nets generats4 14.033 17.003 19.190 22.101 

  2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

TOTAL 2.440 -3.807 -9.264 -12.110 

TOTAL / PIB (%) 0,3 -0,2 -0,8 -1,2 

1. Dotacions 223 226 197 279 

1a Acord del Consell de Ministres1 0 0 0 0 

1b Excés d'excedents de les mútues2 223 226 197 279 

2. Disposicions3 0 -7.003 -11.648 -15.300 

3. Rendiments nets generats4 2.217 2.970 2.187 2.911 
Unitats: milions d’euros i percentatges. 
(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 de la prestació d'incapacitat temporal 
per contingències comunes. 
(3)  Per Acord del Consell de Ministres de 27-09-2012 i disposició addicional primera del Reial Decret Llei 28/2012 de 30 de novembre. 
(4)  Interessos del compte corrent, rendiments dels actius, resultat d'operacions d'alienació, altres ingressos rebuts i ajustos per amortitza-
ció/alienació d'actius. 
Font: Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. 

5.5.3. EL PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

El pressupost de l’Agrupació Benestar i Família per a l’any 2014 es redueix l’11,5% respecte del pressupost de 
l’any anterior i se situa en 1.982,8 milions d’euros. El seu pes sobre el pressupost total de la Generalitat passa 
del 6,1% al 5,5% entre els anys 2013 i 2014. En canvi, en termes de les obligacions reconegudes, la despesa del 
Departament de Benestar Social i Família augmenta lleugerament el 0,2% i se situa en 1.868,5 milions d’euros. 
D’aquesta forma, es trenca una sèrie de tres anys seguits en què les obligacions reconegudes del Departament 
s’anaven reduint.  

El pressupost de l’Agrupació Benestar Social i Família per programes permet constatar que la partida més impor-
tant és la de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones amb discapacitat, que representa el 
70,8% del pressupost total. Les següents partides en ordre d’importància són, a bastant distància, la inclusió so-
cial i la lluita contra la pobresa, que representa el 9,7% del pressupost total, i l’atenció a la infància i adolescèn-
cia, que representa el 9,3%. El Programa que ha crescut més en termes percentuals ha estat el de la inclusió so-
cial i la lluita contra la pobresa, que creix 1,2 punts percentuals, mentre que el que més ha disminuït és el 
d’atenció familiar i drets de ciutadania, que disminueix 1,6 punts percentuals. 
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TAULA  V-106.  El pressupost de l’Agrupació Benestar Social i Família, 2011-2014 

  2011 2012 2013 2014 2013-2014 

Agrupació Benestar Social i Família 2.228,8 2.240,2 2.240,2 1.982,8 -11,5 

Total Agrupació / Total sector públic (%) 5,7 6,1 6,1 5,5 -0,6 

Total Agrupació / PIB (%) 1,06 1,08 1,08 0,95 -0,14 

Obligacions Departament Benestar Social i Família 2.141,0 1.991,6 1.865,2 1.868,5 0,2 

Obligacions Departament / Total Agrupació (%) 96,1 88,9 83,3 94,2 11,0 

Obligacions Departament / PIB (%) 1,02 0,96 0,90 0,89 -0,01 

Agrupació Benestar Social i Família 2011 2012 2013 2014 2013-2014 

Codi Agrupació Benestar Social i Família (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 

121 Direcció i Administració General 6,5 6,4 6,4 5,8 -0,6 

313 Atenció familiar i drets de ciutadania 2,5 2,4 2,4 0,9 -1,6 

314 Atenció a la immigració 0,8 0,7 0,7 0,5 -0,3 

315 
Promoció de l'autonomia personal i  
atenció a les persones amb discapacitat 

74,4 69,9 69,9 70,8 0,9 

317 Inclusió social i lluita contra la pobresa 4,5 8,5 8,5 9,7 1,2 

318 Atenció a la infància i l’adolescència 7,9 8,6 8,6 9,3 0,7 

321 Polítiques de joventut 1,6 1,6 1,6 1,4 -0,2 

322 Polítiques de dones 0,4 0,4 0,4 0,4 -0,1 

323 Acció cívica i voluntariat 1,5 1,5 1,5 1,3 -0,1 
Unitats: milions d’euros i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya i Idescat.  

Renda mínima d’inserció 

L’import destinat a pagar la renda mínima d’inserció augmenta el 22% i se situa en 162 milions d’euros.  La pen-
sió mitjana també augmenta i passa de 475,3 euros a 516,3 euros al mes entre els anys 2013 i 2014. El nombre 
mitjà de persones ateses també augmenta i passa de 23.279 a 26.147. 

GRÀFIC V-77.  Evolució de la pensió mitjana i de l’import total de la renda mínima d’inserció, 2011-2014 

 
Unitats: import total en milions d’euros, variació interanual en percentatge i pensió mitjana en euros. 
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Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupació. 

6. NORMATIVA  I INICIATIVES PÚBLIQUES 

6.1. DINÀMICA DEMOGRAFICA 2014 

6.1.1. ÀMBIT DE LA UE 

Enguany l’activitat legislativa de la UE més rellevant en el marc de la demografia es pot dividir en tres grans blocs: 
la que s’adreça a la població europea i a la integració de col·lectius específics, la derivada d’un increment de la 
mobilitat interna d’aquests ciutadans i ciutadanes europeus i la relativa al flux immigratori de persones d’altres 
països no comunitaris.192

El poble gitano, en tant que és la major minoria ètnica d’Europa, és un dels col·lectius als quals s’adrecen mesu-
res específiques. La Comissió Europea, dins del marc de diàleg d’Europa 2020, insisteix en què cal fer més per 
assolir la inclusió de la població gitana. Així, el 2011, la Comissió va adoptar una Comunicació amb l’objectiu 
d’impulsar el desenvolupament d’estratègies nacionals per integrar els gitanos, en la qual es detallaven les políti-
ques i mesures concretes que havien de prendre’s. Aleshores es fixaren projectes d’integració centrats en quatre 
àmbits: l’educació, l’ocupació, la salut i l’habitatge. Enguany, la Comissió en la seva Comunicació del 2 d’abril fa 
públic l’Informe sobre el marc europeu d’estratègies nacionals d’inclusió dels gitanos, on es fa una avaluació dels 
resultats de les mesures aplicades des de 2011.

 

193

També seguint les pautes de l’Estratègia Europa 2020 s’impulsen algunes actuacions adreçades als joves. El 
Consell reconeix que des de l’adopció de la Resolució relativa a un marc renovat de cooperació europea en 
l’àmbit de la joventut 2010-2018, la crisi econòmica ha presentat nous desafiaments per a la política de joventut 
i, per aquest motiu, proposa enfortir la cooperació en l’àmbit de la UE. En aquest context, en la Resolució del Con-
sell i dels representants dels governs dels estats membres del 20 de maig de 2014 acorden establir un Pla de 
treball de la UE per a la joventut de 18 mesos.

 L’Informe examina el progrés en tots els àmbits esmentats 
posant de manifest algunes millores en les pautes d’integració (en l’educació, en la lluita contra la discriminació, 
en la promoció social, etc), si bé també constata que segueix havent certs obstacles d’integració (cobertura sani-
tària, discriminació, accés a la feina, etc).  

194

Altres dels efectes de l’actual context de crisi econòmica s’evidencien en els moviments migratoris. La principal 
novetat dels darrers anys se centra en un increment de la mobilitat interna en la UE. En aquest marc la preocupa-
ció de la UE per fomentar i mantenir el principi de lliure circulació de les persones treballadores dins de l’espai 
europeu ha prevalgut al llarg de tot l’any, si bé aquesta voluntat és contrària a determinades propostes d’alguns 
països per restringir l’entrada a ciutadans europeus d’altres estats membres.

 El Pla ha de guiar l’actuació dels estats membres i de la Comis-
sió durant el període comprés entre l’1 de juliol de 2014 i el 31 de desembre de 2015. Les accions proposades 
es basen en tres temes prioritaris: l’impuls del treball amb joves i de l’aprenentatge no formal i informal i la seva 
contribució per atacar els efectes de la crisi sobre els joves; la major cooperació transectorial en el marc de les 
estratègies de la UE i, en darrer terme, la capacitació, amb especial atenció a l’accés a una sèrie de drets, la au-
tonomia, la participació i, en darrer terme, la ciutadania activa dins i fora de la UE.  

195

A principis d’any la Resolució del 16 de gener de 2014 del Parlament Europeu (en endavant, PE),

 

196

                                                           
192 Al marge d’aquests tres grans blocs cal fer un esment del 

 sobre el res-
pecte del dret fonamental a la lliure circulació en la UE és prou concloent. El PE hi manifesta fermament la seva 
disconformitat amb la posició d’alguns líders europeus que sol·liciten canvis i un major grau de restricció a la lliure 

Reglament  (UE) No 390/2014 del Consell de 14 d’abril de 2014 pel qual 
s’estableix el Programa «Europa per als Ciutadans» per al període 2014-2020 (DOUE L 115, de 17.04.2014) en el marc dels afers generals de 
desenvolupament europeu. En el seu article 1 es determina que el marc de la meta global és apropar la UE als seus ciutadans i ciutadanes 
amb els objectius següents: a) contribuir a la comprensió de la Unió, de la seva història i diversitat i b) fomentar la ciutadania europea i millo-
rar les condicions per a la participació ciutadana i democràtica en l’àmbit de la Unió. Aquests dos capítols es complementen amb accions ho-
ritzontals d’anàlisi, difusió i ús dels resultats dels projectes. Amb accions finançades d’aprenentatge recíproc i de cooperació, amb suport es-
tructural a organitzacions que persegueixen interès general per a la UE, activitats analítiques de la UE i de conscienciació, difusió i avaluació 
de resultats.  
193 Comunicació de la Comissió al PE, al Consell, al CESE i al Comitè de les Regions: Informe sobre el marc europeu d’estratègies nacionals 
d’inclusió dels gitanos. COM(2014) 209 final, de 02.04.2014. 
194 Resolució del Consell i dels representants dels governs dels estats membres reunits en el si del Consell de 20 de maig de 2014, relativa a 
un Pla de treball de la UE per a la joventut per a 2014-2015. DOUE C 183, de 14.06.2014. 
195 La lliure circulació dels treballadors/ores és una llibertat fonamental dels ciutadans de la UE i un dels pilars del mercat interior de la UE, 
consagrada en el article 45 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE).  
196 Resolució del Parlament Europeu, de 16 de gener de 2014, sobre el respecte del dret fonamental a la lliure circulació en la UE 
(2013/2960(RSP)) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0390&rid=2�
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0390&rid=2�
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0209&qid=1398267848018&from=ES�
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0209&qid=1398267848018&from=ES�
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:42014Y0614(02)&from=ES�
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:42014Y0614(02)&from=ES�
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0037+0+DOC+XML+V0//ES�
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0037+0+DOC+XML+V0//ES�
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circulació de ciutadans desprès de l’abolició de les disposicions transitòries relatives a les persones nacionals de 
Bulgària i Romania (l’1 de gener del 2014) i rebutja qualsevol proposta encaminada a limitar el nombre de mi-
grants de la UE per ser contradictòria amb el principi de lliure circulació recollit al Tractat de la UE.  

El reforç a la mobilitat interna entre els estats membres també és fa palès en tres directives aprovades el primer 
semestre de l’any. La Directiva 2014/50/UE pretén millorar l’adquisició i el manteniment dels drets complemen-
taris de pensió derivats d’una relació laboral.197 L’objectiu és reduir les barreres a la llibertat de circulació dels 
treballadors i treballadores ja que aquests poden declinar opcions laborals que requereixin desplaçament com a 
conseqüència d’unes pitjors condicions en l’adquisició i el manteniment dels drets adquirits de pensió. La norma 
insta els estats a adoptar les mesures necessàries per garantir les condicions que regulen l’adquisició dels drets 
en virtut de règims complementaris de pensió, el manteniment dels drets de pensió latents i el dret d’informació 
sobre determinades qüestions per als afiliats actius i per als beneficiaris diferits. Igualment, la Directiva 
2014/547UE té per objecte eliminar els obstacles a la lliure circulació i les dificultats a les quals s’enfronten els 
ciutadans que es desplacen per obtenir informació i assistència en els estats membres d’acollida.198 En el seu ar-
ticulat la Directiva insta els estats a: regular la defensa i a garantir els drets dels ciutadans i ciutadanes despla-
çats; a què designin organismes per fomentar la igualtat de tracte i suport a les persones treballadores de la UE i 
a les seves famílies; a fomentar el diàleg com a forma de lluita contra les restriccions i obstacles injustificats i, 
talment, els fa garants de l’accés i la divulgació d’informació de les disposicions adoptades en compliment de la 
pròpia Directiva. I, també adreçada als ciutadans europeus que es desplacen, la Directiva 2014/67/UE vetlla per 
garantir el compliment de la Directiva 96/71/CE, sobre el desplaçament de treballadors efectuat en el marc d'una 
prestació de serveis transnacional.199

El tercer gran bloc legislatiu d’enguany el constitueix la normativa adreçada als nacionals de països tercers, on 
destaquen dues directives del marc laboral.  

 La Directiva s’aplica a les empreses establertes en un Estat membre que 
desplacin treballadors/ores a altres estats membres diferents d’aquells territoris on aquestes persones  treballen 
habitualment. La finalitat de la norma és garantir que es respecti un nivell apropiat de protecció mínima dels 
drets de les persones treballadores desplaçades, facilitant alhora l’exercici de la lliure prestació de serveis als 
seus prestadors i promovent la competència lleial entre ells.  

La Directiva 2014/36/UE estableix les condicions d'entrada i estada dels nacionals de tercers països que s'ocu-
pin com a treballadors temporers i defineix els seus drets.200

                                                           
197 Directiva 2014/50/UE del PE i del Consell, de 16 d’abril de 2014, relativa als requisits mínims per reforçar la mobilitat dels treballadors 
entre estats membres mitjançant la millora de l’adquisició i el manteniment dels drets complementaris de pensió

 L'àmbit d'aplicació s'adreça a persones de tercers 
països que resideixin fora del territori dels estats membres (excloent específicament aquells que ja hi resideixen) i 
que sol·licitin l'admissió per treballar en determinades activitats com a temporers. Per aquest motiu, s’obliga els 
estats membres a elaborar una llista dels sectors d’ocupació que inclouen activitats subjectes al ritme estacional. 
Amb tot, els estats membres continuaran decidint el nombre d’autoritzacions anuals que admetran i sobre la du-
rada màxima, tot i que la norma regula que podrà oscil·lar entre 5 i 9 mesos en un període de 12 mesos. El pro-
cediment estableix que per poder sol·licitar una autorització d'estada com a treballador temporer cal que es pre-
senti una oferta de treball en ferm o un contracte de treball, que es disposi d'una assegurança de malaltia o que 
s'hagi sol·licitat i que es disposi d'un allotjament adient, bé sigui directament o perquè li proporcioni o procuri 
l'empresari. Per a les persones nacionals de tercers països s'estableix el principi d'igualtat de tracte respecte als 
nacionals del país d'acollida pel que fa a l'edat mínima per treballar, la remuneració per acomiadament, les hores 
de treball, les vacances, la llibertat d'associació i afiliació, els règims de pensió de SS, els drets de pensió lligats al 
salari i seguretat en el treball. D'altra banda, aquesta legislació contempla la imposició de sancions als empresa-

. DOUE L 128, de 
30.04.2014. La seva transposició s’ha de fer abans del 31 de maig del 2018. En aquesta Directiva el PE i el Consell es fan ressò de la impor-
tància que els règims complementaris de pensió estan adquirint en nombrosos estats membres com a mitjà per garantir un adequat nivell de 
vida amb posterioritat a la jubilació. 
198 Directiva 2014/54/UE del PE i del Consell, de 16 d’abril de 2014, sobre mesures per facilitar l’exercici dels drets conferits als treballadors 
en el context de la lliure circulació dels treballadors. DOUE L 128, de 30.04.2014. Els estats membres han d’adoptar les disposicions legals, 
reglamentaries i administratives necessàries per donar compliment a la Directiva abans del 21 de maig de 2016. 
199 Directiva 2014/67/UE del PE i del Consell de 15 de maig de 2014 relativa a la garantia de compliment de la Directiva 96/71/CE, sobre el 
desplaçament de treballadors efectuat en el marc d’una prestació de serveis, i per la qual es  modifica el Reglament (UE) no 1024/2012 rela-
tiu a la cooperació administrativa a través del Sistema d’Informació del Mercat Interior («Reglamento IMI»). DOUE L 159, de 28.05.2014. Els 
estats membres disposen fins al 18 de juny de 2016 per posar en vigor las disposicions legals, reglamentàries i administratives necessàries 
per  donar compliment a allò establert en la Directiva. 
200 Directiva 2014/36/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre les condicions d'entrada i estança de nacio-
nals de tercers països per tal d'ocupar-se com a treballadors temporers. DOUE L 98, de 28.03.2014. Els països de la UE disposen d’un termini 
de 2 anys i mig per adaptar les legislacions nacionals a la Directiva (màxim el 30.09.2016). A més dels drets recollits en el text, un altre dret 
garantit per a les persones nacionals de tercers països és l'accés a béns i serveis públics del país, excepte pel que fa a l'habitatge públic. Amb 
tot, la norma en regula algunes restriccions. Igualment, el titular de l'autorització gaudirà del dret d'entrada i estada en el territori de l'Estat 
membre que expedeix l'autorització, el lliure accés a la totalitat del territori del país i el dret a exercici l'activitat laboral concretament autorit-
zada. A més, se'ls atorga una certa prioritat en la readmissió. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0050&from=ES�
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0050&from=ES�
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0054&from=ES�
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0054&from=ES�
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0067&from=ES�
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0067&from=ES�
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0067&from=ES�
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0036&from=ES�
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0036&from=ES�
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ris que no compleixin allò regulat a la pròpia norma. També relativa a les condicions d’entrada i residència de na-
cionals de països tercers, però en aquest cas en el marc de trasllats intraempresarials s’aprova la Directiva 
2014/66/UE.201

A més, dins del marc laboral, entre les darreres polítiques migratòries recentment aplicades destaquen les orien-
tades a atreure treballadors i treballadores altament qualificats, amb l’objectiu que aquestes persones puguin 
contribuir al creixement econòmic i la competitivitat dels països. Amb aquesta intenció es va aprovar la Directiva 
2009/50/CE que n’establia les condicions i requisits per a l’obtenció de l’anomenada Targeta Blava, que ha estat 
objecte d’avaluació en una Comunicació de la Comissió al PE i al Consell aquest any.

 La Directiva estableix les condicions d'entrada i de residència per a més de 90 dies en el territori 
dels estats membres i els drets de nacionals de països tercers i dels membres de les seves famílies en el marc 
d'un trasllat intraempresarial en qualitat de directiu/ves, especialista o treballador/ores en formació. La Directiva 
se aplica con caràcter general a les persones nacionals de tercers països que resideixen fora del territori de la UE 
en el moment de la sol·licitud i que sol·licitin l’admissió o hagin estat admesos en el territori d’un Estat membre en 
el marc d’un trasllat intraempresarial.  

202 En la Comunicació es 
constata que si bé el termini per transposar la Directiva n’era el 19 de juny del 2011, la majoria de països ho van 
fer més tard. En l’actualitat tots els estats membres vinculats per la Directiva poden expedir targetes blaves UE, 
encara que aquest sistema competeix amb altres polítiques nacionals adreçades a atreure treballadors/ores alt-
ament qualificats, fet que provoca grans divergències en el volum de targetes expedides pels diferents estats. Al-
hora la Comissió manifesta que ha detectat algunes deficiències i errades en la transposició de la Directiva, un 
baix nivell de coherència, la limitació de drets i els obstacles a la mobilitat en el territori de la UE. Per aquests mo-
tius, es proposa incrementar els esforços orientats a fer efectiva una aplicació correcta i a millorar la informació 
sobre el seu ús. Tot i així, no es proposen modificacions de la Directiva, com tampoc es proposen per a la Directi-
va 2009/52/CE segons es determina en la Comunicació de la Comissió al PE i al Consell sobre l’aplicació de la 
Directiva 2009/52/CE, per la qual s’estableixen normes mínimes en matèria de sancions i mesures aplicables als 
ocupadors/ores de persones nacionals de tercers països.203

D’altra banda, entre la normativa adreçada a les persones de tercers països que volen migrar a la UE cal tenir 
present les modificacions al Reglament CE 539/2001 del Consell pel qual s’estableix la llista de tercers països 
els nacionals dels quals estan sotmesos a l’obligació de visat per creuar les fronteres exteriors i la llista de tercers 
països els nacionals dels quals estan exempts d’aquesta obligació. Així, el Reglament (UE) 509/2014 modifica les 
esmentades llistes que recullen l’obligatorietat o l’exempció de visat per a diferents països, mentre que el Regla-
ment (UE) 259/2014 en fa referència exclusiva a Moldàvia, en tant que l’exclou de l’obligatorietat de visat.

 En aquesta Comunicació també es posa de manifest 
que tots els estats membres prohibeixen l’ocupació de persones migrants en situació irregular i n’imposen sanci-
ons econòmiques, administratives o penals, si bé la gravetat de les sancions varia considerablement en funció de 
la legislació dels estats membres. I, tot i admetre que la contractació de persones de forma irregular ha disminuït, 
la Comissió proposa que els països facin més esforços per millorar les inspeccions, els informes que sobre elles 
han de trametre a la Comissió i la identificació dels sectors de risc.  

204

En matèria d’asil la UE constata la necessitat d’adoptar un plantejament integrat de las qüestions derivades de la 
pressió migratòria y de las sol·licituds d’asil. En aquesta línia, cal destacar el Reglament (UE), 514/2014 pel qual 
es regulen les disposicions generals sobre el fons d’asil, migració i integració i sobre l’instrument de suport finan-
cer a la cooperació policial i el Reglament (UE) 516/2014 pel qual es crea el fons d’asil, migració i integració.

  

205

                                                           
201 

 
El primer Reglament estableix les normes generals per a l’execució dels reglaments específics respecte a: el fi-
nançament de les despeses; l’associació, la programació, la presentació d’informes, el seguiment i l’avaluació; els 
sistemes de gestió i control que haurien d’implantar els estats membres i la liquidació de comptes. El segon dels 

Directiva 2014/66/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014, relativa a les condicions d'entrada i residència de na-
cionals de tercers països en el marc de trasllats intraempresarials. DOUE L 157, de 27.05.2014. La transposició es pot fer fins al 29 de no-
vembre de 2016. 
202 Comunicació de la Comissió al PE i al Consell sobre l’aplicació de la Directiva 2009/50/CE relativa a les condicions d’entrada i residència 
de nacionals de tercers països per a fins d’ocupació altament qualificada («Targeta Blava UE»). COM (2014) 287 final, de 22.05.2014.  
203 Comunicació de la Comissió al PE i al Consell sobre l’aplicació de la Directiva 2009/52/CE, de 18 de juny de 2009, per la quals 
s’estableixen normes mínimes en matèria de sancions i mesures aplicables als ocupadors de nacionals de tercers països en situació irregular  
COM (2014) 286 final, de 22.05.2014.  
204 Reglamento (CE) número 539/2001   del Consell,  de 15 de març de 2001, pel qual s’estableix la llista de tercers països els nacionals 
dels quals estan sotmesos a l’obligació de visat per creuar les fronteres exteriors i la llista de tercers països els nacionals dels quals estan 
exempts d’aquesta obligació, DOCE L 81, de 21.03.2001. Reglament (UE) núm. 509/2014 del PE i del Consell, de 15 de maig de 2014, que 
modifica el Reglament 539/2001/CE, DOUE L 147 de 20.05.2014. Reglamento (UE) núm. 259/2014 del PE i del Consell, de 3 d’abril de 
2014, que modifica el Reglament 539/2001/CE, DOUE L 105, de 08.04.2014. 
205 Reglament (UE), 514/2014 pel qual s’estableixen les disposicions generals sobre el fons d’asil, migració i integració i sobre l’instrument 
de suport financer a la cooperació policial, a la prevenció i la lluita contra la delinqüència, i a la gestió de crisis i el Reglament (UE) núm. 
516/2014 pel qual es crea el fons d’asil, migració i integració, pel qual es modifica la Decisió 2008/381/CE del Consell i pel qual es deroguen 
les decisions núm. 573/2007/CE i núm. 575/2007/CE del PE i del Consell i la Decisió 2007/435/CE del Consell. DOUE L 150, de 
20.05.2014 (ambdós). 
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reglaments esmentats estableix el fons per al període comprès entre l’1 de gener de 2014 i el 31 de desembre 
de 2020. Alhora en el text es regulen: els objectius de suport financer i les accions subvencionables; el marc ge-
neral per a l’execució de les accions subvencionables; els recursos financers disponibles i la seva distribució; els 
principis i els mecanismes per a l’establiment de prioritats en matèria de reassentament i l’ajuda financera pre-
vista per a les activitats de la Xarxa Europea de Migració.  

La preocupació de la UE per la pressió migratòria en el Mediterrani, que manté una tendència creixent com a con-
seqüència de la situació de pobresa i inestabilitat en alguns països de l’entorn, i del fluxos de refugiats derivats 
del conflicte sirià ja es va fer palesa al llarg del 2013 i s’estén al 2014. Així, el PE aprova el mes d’abril noves 
normes de cerca i rescat d’immigrants en el mar mitjançant el Reglament (UE) 656/2014 pel qual s’estableixen 
regles per a la vigilància de les fronteres marítimes exteriors en el marc de la cooperació operativa coordinada per 
l’Agència Europea Frontex.206 L’Eurocambra hi introdueix regles més clares per a les operacions marítimes de cer-
ca i rescat d’immigrants a càrrec de l’Agència Frontex, amb l’objectiu de poder respondre de forma més efectiva a 
les emergències i prevenir la mort d’immigrants en el mar. En el mateix marc es pot enquadrar la Resolució que el 
PE aprova el 17 de desembre sobre la situació en el mar Mediterrani i la necessitat d’un enfocament integral de 
la UE envers la migració.207 En aquesta Resolució el Parlament demana a la Comissió de Llibertats Civils diferents 
actuacions: avaluar les diferents polítiques; elaborar un conjunt de recomanacions i informar al Ple mitjançant 
“informes d’iniciativa estratègica” abans de la fi del 2015. Altrament, amb l’objectiu d’intensificar la cooperació 
amb els tercers països per combatre més eficaçment la immigració clandestina, el Consell i la Comissió han adop-
tat diferents acords al llarg de l’any sobre la readmissió de residents il·legals.208

Finalment, cal fer una referència a les directrius en política general i les prioritats de la UE recollides en les Con-
clusions del Consell Europeu del 26 i 27 de juny, ja que defineixen les orientacions estratègiques de la programa-
ció legislativa i operativa per als propers cinc anys en cinc àmbits prioritaris.

  

209

6.1.2. ÀMBIT ESTATAL 

 Pel que fa a aquest apartat, cal 
posar en relleu l’àmbit de llibertat, seguretat i justícia on el Consell subratlla la necessitat d’una adequada coope-
ració en la UE en la gestió dels fluxos migratoris. Entre les prioritats específiques fixades pel Consell figuren: la mi-
llor gestió de tots els aspectes relacionats amb la migració, incloent-hi la migració irregular, l’asil i la gestió de 
fronteres; la prevenció i lluita contra la delinqüència organitzada, la corrupció i el terrorisme i la millora de la coo-
peració judicial entre els països de la UE. Així, es reforça la necessitat d‘una política de migració, d’asil i de fronte-
res eficient i ben gestionada, guiada pels principis de solidaritat i distribució equitativa de la responsabilitat con-
sagrats en el Tractat europeu. A més, es constata la necessitat d’un plantejament general que optimitzi els bene-
ficis de la migració legal i ofereixi protecció a aquelles persones que ho necessitin, combatent igualment amb 
fermesa la migració irregular i gestionant de mode eficient les fronteres de la UE.   

En l’àmbit estatal l’any 2014 s’inicia amb la finalització del període transitori que limitava la lliure circulació de 
treballadors i treballadores nacionals de Romania segons va establir l’Acord de Consell de Ministres.210

                                                           
206 

 En conse-
qüència, a partir de l’1 de gener les persones nacionals d’aquest Estat ja no han de demanar autorització de tre-
ball, i a elles i als seus familiars els és d’aplicació el cabal comunitari sobre la lliure circulació de treballadors i 
treballadores. També en l’àmbit laboral, pel que fa a la contractació en origen l’Ordre ESS/2505/2014, prorroga 

Reglament (UE) 656/2014 del PE i del Consell, de 15 de maig de 2014, pel qual s’estableixen normes per a la vigilància de les fronteres 
marítimes exteriors en el marc de la cooperació operativa coordinada per l’Agència Europea per a la Gestió de la Cooperació Operativa en les 
Fronteres Exteriors dels Estats Membres de la UE. DOUE L 189, de 27.06.2014.   
207 Resolució del PE, de 17 de desembre de 2014, sobre la situació en el mar Mediterrani i la necessitat d’un enfocament integral de la Unió 
envers la migració (2014/2907(RSP)). En la pròpia Resolució es constata que segons l’Organització Internacional per a les Migracions al llarg 
dels primers nou mesos del 2014 com a mínim 3.072 persones han mort en el Mediterrani, a més d’unes 500 persones que van morir en ser 
envestida la seva embarcació procedent d’Egipte per traficants d’éssers humans i que l’operació Mare Nostrum italiana de patrulla, rescat i 
vigilància ha rescatat 150.810 migrants en el període de 364 dies. Per aquests motius, el PE reconeix que és important desenvolupar un en-
focament integral envers la migració i considera necessari reflexionar sobre l’enfortiment de la política en matèria de fronteres i de seguretat, 
alhora que considera que cal examinar l’estratègia global sobre cooperació amb tercers països i garantir una aplicació efectiva del sistema eu-
ropeu comú d’asil.  
208 Decisió 2014/252/UE, del Consell de 14 d’abril de 2014, relativa a la celebració de l’Acord entre la UE i la República de Turquia sobre re-
admissió de residents il·legals, DOUE L 134, de 07.05.2014. Decisió 2014/239/UE, del Consell, de 14 d’abril de 2014, relativa a la celebració 
de l’Acord entre la UE i la República de Azerbaijan sobre la readmissió de residents il·legals, DOUE L 128, de 30.04.2014. Decisió de la Comis-
sió, de 22 de maig de 2014, relativa a la confirmació de l’aplicació a Irlanda dels respectius acords sobre readmissió entre la UE i la Regió 
administrativa especial de Macao de la República Popular Xinesa, la República d’Albània, la República Socialista Democràtica de Sri Lanka, la 
Federació de Rússia, la República de Montnegre, la República de Sèrbia, Bòsnia y Hercegovina, l’Antiga República Iugoslava de Macedònia, la 
República de Moldàvia, la República Islàmica de Pakistan i Geòrgia, DOUE L 155, de 23.05.2014. 
209 Conclusions del Consell Europeu (26 y 27 de juny de 2014). 
210 Instrucció SGIE/5/2013, sobre el règim jurídic aplicable als treballadors/ores per compte aliè nacionals de Romania i als seus familiars a 
partir de l’1 de gener de 2014.  
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per tercer any consecutiu l’Ordre ESS/1/2012, que regula la gestió col·lectiva de contractació en origen per al 
2012.211

El 16 de març entra en vigor el Reglament de funcionament i règim interior dels centres d’internament 
d’estrangers, aprovat pel Govern de l’Estat espanyol dos dies abans.

 

212 Amb aquest Reial decret 162/2014 es 
deroga l’article 258 del Reglament de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estran-
gers a Espanya i la seva integració social, que regulava les normes de funcionament i règim interior dels centres 
d’internament. Igualment, s’incorporen de forma parcial al dret espanyol diversos aspectes regulats a la Directiva 
2008/115/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre del 2008, sobre normes i procediments 
de retorn dels nacionals de tercers països en situació irregular. La norma inclou algunes novetats en el funciona-
ment i el règim interior com la divisió entre la seguretat del centre i de les persones (que s’atribueix al Cos Nacio-
nal de la Policia) i la prestació dels serveis assistencials a les persones internes (encarregada al personal públic 
de l’Administració general de l’Estat o a les ONG en virtut d’acords o convenis subscrits amb elles). La normativa 
interna de cada centre seguirà dependent de la seva direcció individual. Pel que fa a les persones internades, el 
text regula entre d’altres qüestions el dret a ser informades de la seva situació i de les resolucions que els hi afec-
tin en el seu idioma; el respecte per a la seva vida; l’assistència mèdica, sanitària i dels serveis socials; la comu-
nicació amb els advocats i amb els representants consulars del seu país; les visites; la presentació de queixes i 
peticions i el contacte amb les ONG. 213

En matèria d’asil, la Llei 2/2014, de l’acció i del servei exterior de l’Estat modifica en la seva disposició final ter-
cera la Llei 12/2009 reguladora del dret d’asil i de la protecció subsidiària.

 

214

D’altra banda, destaquen dues resolucions del mes d’octubre com a conseqüència dels moviments migratoris. La 
primera d’elles publica l'Acord per a l'aprovació del Protocol marc sobre determinades actuacions en relació amb 
els menors estrangers no acompanyats i a la fi de mes s’aprova la Resolució de l’Oficina del Cens Electoral per la 
qual s’estableixen els procediments i s’aprova el model de sol·licitud per a la inscripció en el cens electoral per a 
les eleccions municipals dels residents a Espanya nacionals de països amb acords.

 Concretament, es modifica l’article 
40 relatiu al restabliment de la unitat familiar, en tant que el nou article 40.1.a introdueix la condició de minoria 
d’edat dels descendents en primer grau per concedir el dret d’asil o de protecció subsidiària per extensió familiar.  
Altra de les novetats és la introducció de l’apartat 1.c. en allò que es refereix a la possibilitat que altre adult que 
sigui responsable d’un beneficiari de protecció internacional, que sigui menor no casat, pugui gaudir de la con-
cessió del dret d’asil o de la protecció subsidiària per extensió familiar.  

215

Entre les iniciatives públiques es troba l’Acord entre el Govern i Austràlia relatiu al Programa de mobilitat per a jo-
ves.

 

216

l’Estratègia de la joventut 2020, el Pla d’acció 2014-2016

 Aquest Programa permetrà els joves espanyols i australians amb edats compreses entre els 18 i els 30 
anys, obtenir un visat de treball i vacances per un any al llarg del qual podran estudiar i treballar. També són des-
tacables  i el Pla d’acció per a la Igualtat de dones i 
homes en la societat de la informació 2014-2017, aprovats en el Consell de Ministres del dia 12 de setembre. 

6.1.3. ÀMBIT AUTONÒMIC 

Pel que fa a la normativa autonòmica adreçada a col·lectius específics, enguany destaca la nova regulació del 
Consell de la Gent Gran mitjançant el Decret 31/2014.217

                                                           
211 

 Val a dir que el Consell de la Gent Gran fou creat el 
2001 mitjançant el Decret 186/2001, de 27 de juny, si bé des d’aleshores els canvis socials, estructurals i de-

L’Ordre ESS/2505/2014, de 29 de desembre, per la qual es prorroga la vigència de l’Ordre ESS/1/2012, de 5 de gener, per la qual es re-
gula la gestió col·lectiva de contractacions en origen per a 2012. BOE núm. 1, de 01.01.2014.  
212 Reial decret 162/2014, de 14 de març, pel qual s'aprova el Reglament de funcionament i règim interior dels centres d'internament d'es-
trangers. BOE núm. 64, de 15.03.2014 
213 Cal tenir present que SOS Racisme, la Federación Andalucía Acoge i l’Associació Pro-drets humans d’Andalusia han presentat al Tribunal 
Suprem (TS) una demanda contra determinats articles d’aquest Reglament. En data 28 de gener del 2015, el Tribunal ha admès la demanda 
parcialment i els magistrats de Ple de la Sala del Contenciós Administratiu acorden per majoria anul·lar els següents articles: el paràgraf segon 
de l’article  7.3 i el paràgraf K del 16.2, ja que d’acord amb la normativa europea ha de ser obligatori que en els CIE hi hagi mòduls per a famí-
lies; l’article 21.3, que permet tornar a ingressar en el CIE un estranger sense que hagi una nova ordre d’expulsió i el 55.2 paràgraf 1, que au-
toritzava els escorcolls i el registre personal amb nuesa integral. El TS entén que aquests articles anul·lats contradiuen el dret europeu (la Di-
rectiva de retorn), la Llei d’estrangeria i la jurisprudència del TC.  
214 Llei 2/2014, de 25 de març, de l’acció i del servei exterior de l’Estat. BOE núm. 74, de 26.03.2014.  
215 Resolució de 13 d’octubre de 2014, de la Subsecretaria, per la qual es publica l’Acord per a l’aprovació del Protocol marc sobre determi-
nades actuacions en relació amb els menors estrangers no acompanyats. BOE núm. 251, de 16.10.2014. Resolució de 27 d’octubre de 
2014, de l’Oficina del Cens Electoral, per la qual s’estableixen els procediments i s’aprova el model de sol·licitud per a la inscripció en el cens 
electoral dels residents a Espanya de nacionals de països amb acords per a les  eleccions municipals. BOE núm. 269, de 06.11.2014. 
216 Aplicació provisional de l’Acord entre el Govern del Regne d’Espanya i el Govern de Australia relatiu al Programa de mobilitat per a joves, 
fet a Canberra el 3 de setembre de 2014. BOE núm. 228, de 19.09.2014. 
217 Decret 31/2014, d'11 de març, del Consell de la Gent Gran de Catalunya. DOGC núm. 6581, de 13.03.2014. 
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mogràfics han fet que la importància d’aquest segment de la població creixi considerablement i fan necessària 
l’adequació de la composició i el funcionament del Consell de la Gent Gran de Catalunya a la realitat participativa 
de la societat catalana actual. Aquesta adequació és la recollida en el Reglament que regula modificacions com: 
la creació de grups de treball temporals per tractar temes concrets; la reducció del nombre de reunions anuals de 
la Comissió Executiva; la determinació concreta de les funcions de la Presidència; la regulació del suport adminis-
tratiu al Consell mitjançant l’Oficina de la Gent Gran Activa de la Secretaria de Família o de l’ús dels mitjans elec-
trònics en les comunicacions i la composició concreta del Consell, entre d’altres.  

En atenció a les persones immigrades i les retornades a Catalunya, el Decret 150/2014218

Dictamen 9/2014 sobre el Projecte de decret dels serveis d'acollida de les persones immigrades i de les retor-
nades a Catalunya 

 regula els serveis de 
primera acollida, els programes d’atenció especialitzada, els informes d’estrangeria que emet la Generalitat en 
col·laboració amb els ajuntaments i determinades funcions professionals especialitzades en acollida i integració 
de persones immigrades i retornades a Catalunya. El text normatiu desplega la Llei d’acollida i dóna compliment a 
l’art. 138.1 de l’EAC. L’objectiu és promoure l’autonomia i la igualtat d’oportunitats de les persones immigrades i 
retornades a través del coneixement de les llengües oficials (mòdul A), de coneixements laborals (mòdul B) i del 
funcionament de la societat i del seu marc jurídic (mòdul C). Superada la formació inclosa en els tres mòduls 
s’acredita les persones per obtenir el certificat d’acollida, un document d’eficàcia jurídica en l’àmbit competencial 
de la Generalitat, i també en els procediments d’estrangeria i  d’adquisició de la nacionalitat. Tanmateix, el Re-
glament estableix que es poden reconèixer les competències dels usuaris del serveis adquirides prèviament i per 
altres vies formatives, tant dins com fora de Catalunya. Altrament, d’acord amb el que estipula la Llei d’acollida, el 
Decret regula els programes d’acollida especialitzada que es poden aprovar als àmbits propis del treball tempo-
ral, com les campanyes agràries, i als àmbits de retorn i l’emigració. Finalment, el Reglament assenyala el siste-
ma de funcionament i la validesa dels informes d’estrangeria que emet la Direcció General per a la Immigració, 
així com la seva correlació amb els certificats d’acollida. Val a dir que el món local ha participat activament en l'e-
laboració dels continguts del Decret, que ha estat sotmès a diferents òrgans amb representació del món local, 
com ara la Taula de Ciutadania i Immigració i la Comissió de Govern Local. Altrament, el Projecte de decret ha 
comptat amb la col·laboració dels agents socials, que també s’han implicat en l’elaboració de la norma, que ha 
estat objecte de dictamen per part del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya. 

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 14 d’abril de 2014, va apro-
var per vint-i-cinc vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 9/2014 sobre el Projecte de decret 
dels serveis d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya. 

El Dictamen conté quatre observacions generals i sis a l’articulat. 

El CTESC destaca el procés consultiu i participatiu que s’ha utilitzat en l’elaboració del Projecte de decret i que 
ha pogut recollir l’experiència en la gestió de l’acollida dels ajuntaments, dels ens locals, de la societat civil i de 
les entitats. 

Es posa de manifest que molts articles de la norma i aspectes del desenvolupament del servei estan poc defi-
nits i es proposa revisar la redacció i garantir una explicació més acurada i clara del desenvolupament i desple-
gament del servei. 

El CTESC considera que s’hauria de garantir la gratuïtat del servei, atesa la situació de les persones a les quals 
es dirigeixen aquests tipus de serveis. 

Atès el caràcter voluntari del servei i la manca de limitació temporal establerta a la Llei, el CTESC considera que 
no s’hauria de limitar el seu accés a l’any posterior al primer empadronament del titular del dret. 

El CTESC considera que s’hauria d’incloure les persones sol·licitants d’apatrídia com a titulars del dret a partir 
de la data de la seva sol·licitud de la mateixa manera que es preveu per a les persones demandants d’asil. Així 
mateix, recomana que en les convalidacions de la formació també s’inclogui les persones sol·licitants 
d’apatrídia. 

El CTESC proposa que en el text s’inclogui les organitzacions empresarials com una de les visites previstes a 
llocs i institucions emblemàtiques per facilitar el coneixement de la societat catalana i el seu marc jurídic. 

                                                           
218 Decret 150/2014, de 18 de novembre, dels serveis d'acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya. DOGC núm. 
6754, de 20.11.2014. 
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El CTESC proposa que s’especifiqui quins són els mecanismes i la normativa per dur a terme les convalidacions 
dels mòduls o processos formatius que es recullen en la norma. 

D’altra banda, el Decret 71/2014 crea el Registre de Catalans i Catalanes Residents a l’Exterior i estableix els re-
quisits i el procediment d’inscripció.219

En l’àmbit català també podem posar en relleu diverses iniciatives públiques, entre les quals destaquen tres 
plans i dos programes adreçats a col·lectius específics i quatre plans en matèria migratòria.  

 El Registre s'adreça als ciutadans i les ciutadanes residents a l'estranger 
que han tingut Catalunya com a darrer veïnatge administratiu, i també a llurs descendents que mantenen aquesta 
ciutadania. La inscripció en el Registre té caràcter voluntari. La finalitat del Registre és procurar el coneixement 
de les demandes i les necessitats dels catalans residents a l'exterior per tal de desenvolupar les línies d'actuació i 
els programes adequats per part del Govern de la Generalitat, així com facilitar a aquests ciutadans l'exercici dels 
seus drets quan la Generalitat de Catalunya articuli polítiques públiques que afectin aquest col·lectiu o hi siguin 
d'interès. Mitjançant el present Decret es crea un fitxer de dades personals anomenat Registre de Catalans i Cata-
lanes Residents a l'Exterior. A més, s'annexa el conjunt de dades del Registre (annex 1) i l'estructura del fitxer 
(annex 2). El Decret entra en vigor el 3 de juny de 2014, moment a partir del qual es poden iniciar els tràmits per 
inscriure's en aquest Registre. El procediment d'inscripció consisteix en una preinscripció electrònica via web, i 
l'enviament posterior de la sol·licitud d'inscripció i la documentació requerida, per correu postal, al registre d'en-
trada de documentació de la mateixa Secretaria d'Afers Exteriors i de la UE dependent del Departament de Presi-
dència.  

Així, s’aprova el Pla integral del poble gitano de Catalunya 2014-2016.220

Pla integral 
de seguretat de les persones grans 2015-2018

 El III Pla integral del poble gitano 2014-
2016, en la línia de l’Estratègia Europa 2020, persegueix quatre objectius generals bàsics relacionats amb: 1. La 
definició de polítiques d'actuació específiques a favor de la població gitana de Catalunya; 2. El desenvolupament 
d‘estratègies per implementar actuacions d'èxit en els àmbits de l'educació, el treball, la salut i l’habitatge, entre 
altres aspectes; 3. L’equiparació socioeconòmica dels gitanos de Catalunya en risc d'exclusió social amb la socie-
tat de la qual formen part, i 4. La promoció de la cultura gitana com a part de la cultura catalana, fent difusió dels 
seus valors i de la seva contribució a la cultura del país. Per a l’assoliment dels esmentats objectius, el Pla preveu 
91 actuacions concretes a curt termini (3 anys) i avaluables. D’altra banda, les persones grans constitueixen un 
altre dels focus d’atenció de les polítiques públiques. Així, el dia 12 de desembre, el Govern aprova el 

. 221

Pla d’actuació de polítiques de joventut de 
la Generalitat de Catalunya: Horitzó 2016

 La finalitat d’aquest Pla és garantir la seguretat de les perso-
nes majors de 65 anys, ja que per les seves circumstàncies són més vulnerables davant de possibles accidents o 
actes delictius. El Pla està motivat pel fet que les persones grans formen un col·lectiu especialment vulnerable a 
conseqüència de la pèrdua progressiva de capacitats físiques i cognitives, motiu que els fa més susceptibles de 
patir agressions o accidents. I, en relació amb la joventut, s’aprova el 

.222

Dins de les polítiques adreçades a col·lectius específics, s’han aprovat dos programes destinats a les dones. El 
Programa de mesures per a la intervenció amb filles i fills de dones en situació de violència masclista 2014-
2017

 Aquest Pla d’actuació recull els objectius i les prioritats de les políti-
ques de joventut del Govern de la Generalitat fins al 2016, així com un programa anual d’actuacions de diferents 
departaments, que incorpora el pressupost i els mitjans previstos per assolir-los. 

223 i el Programa Dones i esports 2014-2016.224

                                                           
219 

  

Decret 71/2014, de 27 de maig, pel qual es crea el Registre de Catalans i Catalanes Residents a l'Exterior i s'estableixen els requisits i el 
procediment d'inscripció. DOGC núm. 6635, de 02.06.2014. 
220 Acord GOV/111/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el Pla integral del poble gitano de Catalunya 2014-2016. DOGC núm. 6671, de 
24.07.2014. Entre els resultats esperats destaca el de potenciar la llengua romaní; reduir l’absentisme i l’abandonament escolar; incrementar 
el nombre d’estudiants que cursen estudis postobligatoris i universitaris; millorar l’ocupabilitat i garantir el principi d’igualtat de tracte en els 
programes i les notícies vinculates al poble gitano, entre d’altres. A més, destaca que en l'elaboració d'aquest Pla s'ha posat especial èmfasi 
en la implicació real de les persones gitanes per a la definició de les polítiques que els afecten. 
221 Acord GOV/166/2014, de 9 de desembre, pel qual s'aprova el Pla integral de seguretat de les persones grans 2015-2018. DOGC núm. 
6768, de 11.12.2014. Pla integral de seguretat de les persones grans, 2015-2018. El Pla es divideix en 4 eixos: servei a la ciutadania - pre-
venció i protecció; planificació i disseny d’estratègies que millorin la seguretat de la gent gran; coordinació, per tal de potenciar la coordinació 
entre mossos d’esquadra i policia local per prevenir la victimització i protegir les persones grans, implicar la seguretat privada i establir vies de 
col·laboració amb la ciutadania i amb el tercer sector, i millorar la coordinació amb els professionals de les diferents administracions que ate-
nen gent gran i, finalment, formació, coneixement i recerca sobre les problemàtiques de la gent gran.   
222 ACORD GOV/130/2014, de 30 de setembre, pel qual s'aprova el Pla d'actuació de polítiques de joventut de la Generalitat de Catalunya: 
Horitzó 2016. DOGC núm. 6719, de 02.10.2014. 
223 ACORD GOV/169/2014, de 9 de desembre, pel qual s'aprova el Programa de mesures per a la intervenció amb filles i fills de dones en si-
tuació de violència masclista 2014-2017. DOGC núm. 6768, de 11.12.2014. Aquest Programa proposa una sèrie d’actuacions que es porta-
ran a terme al voltant de tres línies d’intervenció: l’impuls d’estratègies de sensibilització i de prevenció des d’una visió global del fenomen de 
la violència masclista; actuacions adreçades a garantir l’exercici dels drets dels infants i els adolescents a través de la visibilització i  la detec-
ció precoç de situacions de violència i de l’accés als serveis i els recursos d’atenció i recuperació i, finalment, crear i consolidar estructures de 
coordinació i cooperació interinstitucional en aquest àmbit. 

http://benestar.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/18_accio_comunitaria_i_voluntariat/01_accio_comunitaria/04_pla_integral_poble_gitano/pipg2014.pdf�
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En l’esfera de les iniciatives públiques migratòries, tal i com ja s’avançava en l’anterior MSEL, l’octubre del 2013 
el Parlament de Catalunya va instar el Govern a elaborar el Pla de ciutadania i de les migracions 2013-2016 i així 
establir un nou marc de governança migratòria a Catalunya. El Pla de ciutadania i de les migracions: Horitzó 2016 
ha estat aprovat el mes d’abril, i és el document estratègic i programàtic que recull totes les polítiques públiques 
que desenvolupa la Generalitat per mitjà dels diferents departaments, sovint col·laborant amb altres actors com 
els ens locals, els agents socials o les organitzacions de la societat civil.225

D’altra banda, el 28 de gener de 2014 el Govern aprova el primer 

 El Pla s’estructura en cinc eixos trans-
versals, alhora que identifica diferents factors que s’han de tenir en compte en el fet migratori. En el Pla resta pa-
lesa la importància que estan prenent l’emigració i el retorn de les persones immigrades al país d’origen que obli-
ga a fer plantejaments nous, més enllà de les actuacions que predominaven fins ara com l’acollida i la integració 
de les persones immigrades. Per aquest motiu, en el propi text s’explicita la voluntat de mantenir i enfortir els vin-
cles amb els catalans residents a l’estranger. Un altre aspecte destacat és l’atenció a la integració en la nostra 
societat dels infants i joves fills de famílies immigrades i, de manera molt relacionada, l’atenció a la diversitat de 
la societat catalana.  

Pla de protecció internacional a Catalunya 
(PPIC).226

En atenció a un dels col·lectius d’origen estranger més nombrós al territori i dels vincles entre el Marroc i Catalu-
nya, el 15 de setembre  s’aprova el 

 El Pla és un document estratègic, amb els objectius i les actuacions que s’han de desenvolupar en 
l’àmbit del dret d’asil, el refugi i la protecció subsidiària de les persones perseguides per motius de raça, religió, 
nacionalitat, opinions polítiques, pertinença a determinat grup social, gènere o orientació sexual. El Pla identifica 
fins a nou col·lectius de persones perseguides: sol·licitants d’asil; menors no acompanyats perseguits; víctimes de 
tràfic de persones; membres de desplaçaments massius; persones torturades; defensors dels drets humans; es-
criptors perseguits; desplaçats per reassentaments i, finalment, apàtrides. El Pla de protecció internacional a Ca-
talunya s’inspira en un document de bases previ fruit d’un grup de treball de la Taula de Ciutadania i Immigració, 
l’òrgan col·legiat de la Generalitat que canalitza la participació de la societat en les polítiques públiques de gestió 
del fet migratori. 

Pla Marroc 2014-2017 del Govern de la Generalitat de Catalunya,227

Ja a la fi de l’any, el 9 de desembre, el Govern aprova el Pla director de cooperació al desenvolupament 2015-
2018, que estableix les prioritats geogràfiques i sectorials per als propers 4 anys, així com els objectius estratè-
gics, les línies de coordinació i de col·laboració amb agents públics i privats, bilaterals o multilaterals i els recursos 
necessaris per assolir els objectius. Aquest Pla director fixa com a un dels objectius prioritaris contribuir a la de-
fensa, la garantia i l'exercici dels drets humans de les dones per tal de permetre la transformació de les estructu-
res que perpetuen les desigualtats de gènere. Altres objectius estratègics són: els drets col·lectius dels pobles; la 
concentració geogràfica de la cooperació catalana i acompanyar processos vinculats a estratègies de desenvolu-
pament locals i regionals, participades pels agents del territori. L’apoderament de les dones ja havia estat reco-
negut com a objectiu prioritari als plans directors anteriors, però en aquest document esdevé una prioritat estra-
tègica. Aquesta projecte de Pla ha de ser tramitat i aprovat pel Parlament català.  

 la finali-
tat del qual és enfortir la cooperació existent entre els dos governs en àmbits d’interès comú i amb la voluntat de 
reforçar i consolidar les relacions econòmiques, institucionals, culturals i educatives entre tots dos països. 

Finalment, entre les iniciatives públiques i per donar compliment al mandat parlamentari del Ple de Joventut ce-
lebrat el juliol del 2013 i les resolucions del Ple de política general del setembre del 2013 on s’instava el Govern 
a dissenyar plans de suport al retorn dels joves, el mes d’octubre crea el portal MonCat per facilitar als ciutadans 
catalans les seves decisions migratòries. 

                                                                                                                                                                                                 
224 Programa de dones i esports: la perspectiva de gènere en l’esport té com a objectiu principal augmentar la participació i la visibilitat de les 
dones en el món de l’esport. El Programa se centra en sis grans línies estratègiques, que van associades a actuacions concretes. 
225 Acord GOV/59/2014, de 22 d'abril, pel qual s'aprova el Pla de ciutadania i de les migracions: Horitzó 2016. DOGC núm. 6609, de 
24.04.2014. El Pla s’estructura en cinc eixos transversals, que es desenvolupen a través dels respectius programes: polítiques migratòries i 
context socioeconòmic, que es desenvolupa a partir de 8 programes; identificació-emigració (5 programes); convivència i cohesió social (8 
programes); infants i joves (2 programes) i, finalment, transició nacional (1 programa). A més, el Pla identifica diferents factors que s’han de 
tenir en compte: la dependència dels fluxos migratoris respecte al mercat laboral; la necessària integració de la població nouvinguda; les polí-
tiques migratòries de doble sentit, immigració i emigració; la vigència de la necessitat de construir un espai compatit de comunicació, de con-
vivència, de reconeixement i de participació en la societat catalana i, finalment, la implicació de tots els sectors de la població en el procés de 
decisió sobre el futur polític de Catalunya. El Pla estableix el català com a llengua d’acollida i li atorga un paper clau en considerar-lo com un 
dels aspectes que més pot ajudar a avançar en el procés d’integració a la societat. Amb tot, addicionalment, entre els descendents de famílies 
immigrades també estableix que es promocionaran les llengües d’origen dels progenitors. A més, demana que les administracions i la societat 
civil facin un esforç per incloure les famílies d’origen immigratori en el debat polític actual, atès que aquest afectarà tota la societat. 
226 Acord GOV/14/2014, de 28 de gener, pel qual s'aprova el Pla de protecció internacional a Catalunya. DOGC núm. 6551, de 30.01.2014.  
227 Acord GOV/122/2014, de 15 de setembre, pel qual s'aprova el Pla Marroc 2014-2017 del Govern de la Generalitat de Catalunya. DOGC 
núm. 6708, de 17.09.2014. 
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6.2. SALUT 

6.2.1. ÀMBIT DE LA UE 

La UE ha posat el seu focus d’atenció en l’eficàcia del sistema sanitari i, a partir d’aquí, s’ha pronunciat respecte 
de diverses qüestions que hi estan vinculades, com ara les desigualtats en matèria de salut, en relació amb la 
crisi econòmica, la seguretat dels pacients i la qualitat assistencial, la innovació en l’àmbit sanitari, la vacunació i 
la nutrició i l’activitat física. Tal com s’indicarà a continuació, també s’ha aprovat una Directiva sobre el tabac. 

En relació amb les desigualtats en matèria de salut, el Comitè de les Regions228

Coincidint amb aquestes reflexions, la Comissió Europea emet una Comunicació sobre sistemes sanitaris efica-
ços, accessibles i robustos,

 ha posat de manifest que la situ-
ació econòmica actual planteja una amenaça important juntament amb l’envelliment demogràfic, la qual cosa 
provoca que el finançament dels serveis sanitaris resulti cada vegada més difícil. En aquest sentit, el Comitè re-
comana l’adopció d’iniciatives més àmplies per part de la UE per contribuir a què els estats membres desenvolu-
pin sistemes sanitaris sostenibles i efectius, particularment mitjançant la inversió en sanitat preventiva per reduir 
els futurs costos a llarg termini i reestructurar els sistemes sanitaris amb la finalitat d’oferir un accés equitatiu a 
una sanitat de qualitat. 

229

Pel que fa al reforç de l’eficàcia, la Comissió proposa que s’avaluï el rendiment dels sistemes sanitaris , basant-se 
en una sèrie d’indicadors disponibles a escala de la UE com la mortalitat perinatal, la mortalitat evitable, la inci-
dència de les malalties que es poden prevenir per vacunació i la detecció sistemàtica del càncer. També recoma-
na vetllar per la seguretat dels pacients i la qualitat de l’assistència, així com per la integració de les prestacions 
sanitàries, tant entre diferents nivells d’assistència com entre l’assistència sanitària i social. 

 la qual proposa un Pla de treball de la UE centrat en mesures destinades a enfortir 
l’eficàcia dels sistemes de salut, incrementar l’accés a l’assistència sanitària i millorar la robustesa dels sistemes 
de salut. 

Quant a l’increment de l’accés a l’assistència sanitària, la Comissió recomana que es planifiquin les necessitats 
de personal sanitari de la UE i que es treballi per tal d’assolir la utilització rendible dels medicaments. D’altra 
banda, remarca la importància de l’aplicació òptima de la Directiva 2011/24/UE relativa a l’aplicació dels drets 
dels pacients en l’assistència sanitària transfronterera, la qual, tal i com el seu nom indica, estableix normes per 
facilitar l’accés a una assistència sanitària transfronterera segura i de qualitat i promou la cooperació en 
l’assistència sanitària entre els estats membres, amb respecte a les competències nacionals  en l’organització i la 
prestació d’assistència sanitària. Aquesta Directiva remarca la responsabilitat dels sistemes sanitaris pel que fa a 
l’accés a l’assistència, mitjançant una major transparència del concepte “demora indeguda” en l’espera del trac-
tament. 

Finalment, pel que fa a la millora de la robustesa dels sistemes de salut, la Comissió proposa que s’avaluïn  les 
tecnologies sanitàries, per tal de desenvolupar una estructura ambiciosa de cooperació científica en aquest àm-
bit, i que s’inverteixi en la consecució d’un sistema d’informació sanitària perquè la informació sobre els pacients 
es canalitzi adequadament a tots els proveïdors pertinents de l’assistència sanitària  i perquè es pugui donar su-
port a una reorganització més eficaç i sostenible dels sistemes i serveis sanitaris.  

Les conclusions del Consell de la UE de 10 de juliol acullen favorablement aquesta Comunicació i reconeixen que 
l’envelliment poblacional associat a l’augment de les malalties cròniques i de la multimorbiditat, la ràpida difusió 
de la tecnologia, l’escassetat i la distribució desigual dels professionals de la salut i l’augment del cost de 
l’atenció sanitària en el context de les limitacions pressupostàries  reclamen mesures i polítiques encaminades a 
incrementar la rendibilitat i a millorar la contenció de la despesa per tal de garantir la sostenibilitat dels sistemes 
d’atenció sanitària, la seguretat dels pacients i un accés equitatiu a una atenció sanitària de qualitat.230

Al mes de desembre, el Consell es pronuncia, en primer lloc, sobre la seguretat dels pacients i la qualitat assis-
tencial, en concret sobre la prevenció i la lluita contra les infeccions relacionades amb l’assistència sanitària i la 
resistència bacteriana i recomana que tant els estats membres com la Comissió intensifiquin els seus esforços a 
favor de l’aplicació de la normativa europea sobre la seguretat dels pacients, la qual exigeix que aquests rebin 
una assistència sanitària de qualitat i estableix el dret a rebre una informació clara i transparent pel que fa a les 

 

                                                           
228 Dictamen del Comitè de les Regions – Desigualtats en matèria de salut a la Unió Europea. DOUE C 126, de 26.04.2014. 
229 Comunicació de la Comissió sobre sistemes sanitaris eficaços, accessibles i robustos. COM (2014) 215 final. 
230 En la mateixa línia que l’Estudi prospectiu anual sobre el creixement 2013. 
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mesures en matèria de seguretat i qualitat posades en pràctica, presentació de reclamacions i mecanismes de 
reparació. 

En segon lloc, el Consell ressalta la importància de la innovació en matèria de salut i assenyala la repercussió que 
aquesta pot tenir en la salut i el benestar dels pacients a través de l’accés a productes, serveis i tractaments in-
novadors amb un valor afegit en relació amb els existents i que pot donar lloc també a sistemes més eficaços 
d’organitzar, gestionar i supervisar les tasques dins del sector sanitari. En aquesta línia, recomana als estats 
membres que explorin les oportunitats de cooperació pel que fa a l’intercanvi d’informació entre organismes 
competents en relació amb les medicaments innovadors i que debatin les iniciatives nacionals per a un accés rà-
pid dels pacients a aquests medicaments. D’altra banda, encoratja els estats membres a reflexionar sobre 
l’evolució de les polítiques nacionals actuals en matèria de preus i transparència sobre els costos per part de to-
tes les persones interessades i sobre la necessitat de criteris per tenir en compte el valor terapèutic afegit dels 
nous medicaments en comparació amb els ja existents. 

Com a iniciativa pública en aquest àmbit, la Comissió Europea llança, a l’abril d’enguany, una consulta sobre la 
sanitat mòbil (mHealth) a la qual demana col·laboració per tal de trobar vies per millorar la salut i el benestar dels 
europeus mitjançant l’ús de dispositius mòbils, tauletes, dispositius de monitorització de pacients i altres aparells 
sense cable. Aquesta consulta va acompanyada del Llibre verd de la sanitat mòbil231

En tercer i darrer lloc, el Consell emet conclusions sobre la vacunació com a sistema sanitari eficaç i constata que 
moltes vacunes que s’utilitzen en programes de vacunació de la UE han aconseguit evitar malalties en les perso-
nes i interrompre al mateix temps la circulació dels microbis patògens a través del fenomen denominat immunitat 
col·lectiva, la qual es pot considerar un objectiu dels plans nacionals de vacunació. En aquest sentit, el Consell 
convida els estats membres a seguir millorant la vigilància i l’avaluació epidemiològiques de la situació de les ma-
lalties transmissibles  en els seus territoris, així com els seus programes nacionals de vacunació. També recoma-
na, tant a la Comissió com als estats membres, que intercanviïn informació i dades amb el Centre Europeu per a 
la prevenció i el control de les malalties i amb l’OMS sobre els riscos que plantegen les malalties transmissibles i 
que transmetin missatges fonamentats i clars sobre la vacunació. 

 i d’un document sobre la le-
gislació europea que ajuden a conèixer el sector en el moment actual i les seves implicacions legals. 

Pel que fa a la nutrició i l’activitat física, les conclusions del 10 de juliol,232

En relació amb aquest tema, cal destacar dues iniciatives públiques. En primer lloc, el Centre Comú d’Investigació 
Europea ha publicat el primer mapa de les polítiques alimentàries aplicades a les escoles de la UE,

 citades ja anteriorment, assenyalen 
que l’obesitat i les seves conseqüències patològiques han assolit proporcions d’epidèmia, atès que més de la 
meitat de la població de la UE es troba en situació de sobrepès o obesitat, d’acord amb la classificació de l’OMS 
basada en l’índex de massa corporal. També constaten que això té repercussions importants en la salut i que les 
desigualtats socials tenen incidència en alguns aspectes com la mala alimentació. Conseqüentment, el Consell 
convida els estats membres a donar caràcter de màxima prioritat a la dieta sana i a l’activitat física regular per tal 
de reduir les malalties i afeccions cròniques i contribuir així a la millora de la salut, a la qualitat de vida de les per-
sones i a la sostenibilitat dels sistemes sanitaris. 

233 en el qual 
s’indica que els països europeus reconeixen que els aliments que s’ofereixen a les escoles tenen una clara con-
tribució per a la salut, el desenvolupament i el rendiment escolar. Tots els països estudiats234

En segon lloc, cal destacar la publicació del Pla d’acció de la UE contra l’obesitat infantil 2014-2020,

 disposen de direc-
trius per a la política alimentària de les escoles, si bé aquestes varien considerablement d’uns països a uns altres 
(des de l’establiment de directrius voluntàries fins a la prohibició de màquines dispensadores de begudes ensu-
crades). 

235

                                                           
231 Green paper on mobile health ("mHealth"). Brusel·les: Comissió Europea, 2014. Consulta a 

 l’objectiu 
general del qual és contribuir a aturar l’augment del sobrepès i l’obesitat dels nens i els joves (0-18 anys) amb 
vista al 2020. El Pla assenyala que per a la consecució d’aquests objectius és necessària la participació activa 
d’una àmplia gamma de parts interessades. El Pla especifica un conjunt d’objectius operatius que s’han dissenyat 
per guiar les accions dels grups d’interès en vuit àrees prioritàries: 

https://ec.europa.eu/digital-
agenda/en/news/green-paper-mobile-health-mhealth. 
232 DOUE C 213/1, de 08.07.2014.  
Consulta a http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XG0708(01)&from=ES. 
233 Mapping of national school food policies across the EU28 plus Norway and Switzerland. European Commission, 2014. Consulta a 
https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/lbna26651enn.pdf. 
234 Els 20 estats membres de la UE més Noruega i Suïssa. 
235 EU action plan on childhood obesity 2014-2020.  
Consulta a http://ec.europa.eu/health/nutrition_physical_activity/docs/childhoodobesity_actionplan_2014_2020_en.pdf. 
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§ Suport per a un inici de vida saludable. 

§ Promoció d’ambients més saludables, especialment a les escoles i als centres d’educació preescolar. 

§ Fer que l’opció més saludable sigui l’opció més fàcil. 

§ Restricció de la publicitat als nens. 

§ Informació a les famílies. 

§ Avaluació dels resultats. 

§ Increment de la recerca. 

Després d’haver fet un repàs dels principals aspectes en matèria de salut que han estat objecte de debat a la UE, 
cal destacar l’aprovació del Reglament relatiu a la creació del tercer Programa d’acció de la UE en l’àmbit de la 
salut per al període 2014-2020,236 els objectius generals del qual són complementar les polítiques dels estats 
membres , així com proporcionar-los un valor afegit per tal de millorar la salut dels ciutadans de la UE i reduir les 
desigualtats sanitàries promovent la salut, fomentant la innovació en sanitat, augmentant la sostenibilitat dels 
sistemes sanitaris i protegint els ciutadans de la UE de les amenaces transfrontereres greus per a la salut.237

§ Promoure la salut, prevenir les malalties i fomentar entorns que propiciïn estils de vida saludables, tenint en 
compte el principi de “salut a totes les polítiques”. 

 El 
Pla té quatre prioritats temàtiques que, tal i com es pot observar, coincideixen plenament amb la temàtica dels 
debats de les institucions europees i amb les principals iniciatives públiques descrites: 

§ Protegir els ciutadans de la UE de les amenaces transfrontereres greus per a la salut. 

§ Contribuir a uns sistemes sanitaris innovadors, eficients i sostenibles. 

§ Facilitar l’accés dels ciutadans de la UE a una assistència sanitària millor i més segura. 

Cal destacar l’aprovació de la Directiva relativa a l’aproximació de les disposicions legals, reglamentàries i admi-
nistratives dels estats membres en matèria de fabricació, presentació i venda dels productes del tabac i els pro-
ductes relacionats,238

§ Prohibeix les cigarretes i el tabac per cargolar amb aromes característics. 

 atesa la necessitat de tenir normes uniformes per a la salut i la seguretat dels productes 
del tabac. La nova Directiva regula, entre d’altres, els aspectes següents:  

§ Obliga la indústria del tabac a informar detalladament els estats membres sobre els ingredients que utilitza 
en els seus productes. 

§ Exigeix que s’incloguin advertències sanitàries en els envasos dels productes del tabac i relacionats. Les ad-
vertències combinades (imatges i text) han de cobrir el 65% de les cares anterior i posterior en el cas de les 
cigarretes i el tabac per cargolar. 

§ Estableix les dimensions mínimes de les advertències i elimina els envasos petits per a determinats produc-
tes del tabac. 

§ Exclou tot tipus d’elements promocionals o enganyosos sobre els productes del tabac. 

                                                           
236 Reglament (UE) núm. 282/2014 del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de març de 2014, relatiu a la creació d’un tercer programa 
d’acció de la Unió en l’àmbit de la salut per al període 2014-2020 i pel qual es deroga la Decisió núm. 1350/2007/CE. DOUE L 86, de 
21.03.2014. 
237 La dotació financera del Pla per a l’execució del Programa en el període comprès entre l’1 de gener de 2014 i el 31 de desembre de 2020 
ascendirà a 449.394.000 euros en preus corrents.  
238 Directiva 2014/40/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 3 d’abril de 2014, relativa a l’aproximació de les disposicions legals, regla-
mentàries i administratives dels estats membres en matèria de fabricació, presentació i venda dels productes del tabac i els productes relaci-
onats i per la qual es deroga la Directiva 2001/377CE. DOUE L 127, de 29.04.2014. 
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§ Preveu un seguiment a escala de la UE per combatre el comerç il·lícit dels productes del tabac. 

§ Permet que els estats membres prohibeixin les vendes per Internet dels productes del tabac i productes rela-
cionats. 

§ Estableix requisits de qualitat i seguretat per a les cigarretes electròniques. 

§ Obliga els fabricants a notificar els productes del tabac nous, abans d’introduir-los al mercat de la UE. 

Com a iniciativa pública, a nivell genèric i tranversal a tots els temes, trobem la publicació Heath at glance 
2014,239

Finalment, atesa la seva relació amb la normativa, tant estatal com autonòmica, cal fer menció de la Sentència 
del Tribunal de Justícia de la UE,

 que és el resultat de la col·laboració entre l'OCDE i la Comissió Europea en el camp de la informació de 
salut, amb l'ajuda dels corresponsals de dades nacionals dels 35 països. La selecció d’indicadors es basa en una 
llista desenvolupada per la Comissió Europea per tal de guiar el coneixement i la comunicació de les estadísti-
ques de salut, que es complementa amb indicadors addicionals sobre la despesa en salut, la qualitat de l'atenció 
i l'accés a l'atenció. 

240 la qual declara la incompatibilitat amb el dret comunitari, de l’impost sobre les 
vendes minoristes de determinats hidrocarburs, conegut com a “cèntim sanitari”, el qual ha estat vigent a Espa-
nya des de l’any 2002 fins l’any 2012.241

6.2.2. ÀMBIT ESTATAL 

 

Enguany s’ha aprovat el Reial decret pel qual s’estableixen normes per garantir l’assistència sanitària transfronte-
rera, el qual transposa a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 2011/24/UE,242

En aquest línia, els objectius del Reial decret són: assegurar l’accés a una assistència sanitària transfronterera 
segura i d’alta qualitat, garantir la mobilitat dels pacients i afavorir la cooperació sanitària entre Espanya i la resta 
de la UE. 

 relativa a l’aplicació dels drets 
dels pacients en l’assistència sanitària transfronterera, a la qual s’ha fet menció en l’apartat de l’àmbit europeu. 
En virtut d’aquesta Directiva, els pacients poden acudir a un Estat membre diferent al seu per rebre assistència 
sanitària, avançant el pagament dels serveis que rebin i sol·licitant posteriorment el reemborsament al seu país, 
sota determinades condicions.  

Fins ara, per regular l’assistència de pacients europeus a un Estat membre diferent al seu s’han aplicat dos re-
glaments comunitaris de 2004 i 2009 que garanteixen l’assistència sanitària de ciutadans europeus quan es 
mouen per l’espai europeu, tant en el cas d’estada temporal, amb la targeta sanitària europea, com permanent. 
No obstant això, no s’havia regulat el supòsit de desplaçament a un altre Estat amb el propòsit exprés de rebre 
assistència sanitària, que és el que s’incorpora a través d’aquest Reial decret. Segons aquest, els pacients po-
dran acudir a un altre país per rebre assistència, que podrà ser prestada per serveis públics o privats. Els pacients 
avançaran el pagament, que els serà retornat per l’administració sanitària competent. A Espanya es reemborsarà 
el cost de les prestacions contingudes a la Cartera comú de serveis del Sistema Nacional de Salut o, si escau, a la 
cartera complementària de la comunitat autònoma. L’assistència s’entén en el seu sentit més ampli, incloent 
medicaments i productes sanitaris. Queden excloses les cures de llarga durada, els transplantaments d’òrgans i 
els programes de vacunació públics. El reemborsament s’ajustarà a les tarifes oficials de cada servei de salut, 
com si el tractament s’hagués prestat a Espanya. 

Segons el Reial decret, és necessari sol·licitar autorització prèvia a la comunitat autònoma, INGESA o mutualitat 
de funcionaris en els casis següents: 

§ Quan l’atenció impliqui hospitalització d’almenys una nit. 
                                                           
239 Health at a glance: Europe 2014. Paris: OECD, 2014. Consulta a http://www.oecd.org/health/health-at-a-glance-europe-23056088.htm. 
240 Sentència del Tribunal de Justícia de 27 de febrer de 2014. Consulta a  
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=ES&text=&pageIndex=0&part=1&mode=req&docid=148383&occ=first&
dir=&cid=250933. 
241 Aquest pronunciament ha tingut repercussió immediata en la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de 28 de març de 2014 que plan-
teja una qüestió prejudicial davant del TJUE i es reconeix el dret de la persona que recorre a la devolució de les quotes suportades indeguda-
ment en concepte de l’impost sobre les vendes minoristes de determinats hidrocarburs. 
242 Reial decret 81/2014, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen normes per garantir l’assistència sanitària transfronterera i pel qual es modi-
fica el Reial decret 1718/2010, de 17 de desembre, sobre recepta mèdica i ordres de dispensació. BOE núm. 34, de 08.02.2014. 

http://www.oecd.org/health/health-at-a-glance-europe-23056088.htm�
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=ES&text=&pageIndex=0&part=1&mode=req&docid=148383&occ=first&dir=&cid=250933�
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=ES&text=&pageIndex=0&part=1&mode=req&docid=148383&occ=first&dir=&cid=250933�
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/08/pdfs/BOE-A-2014-1331.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/08/pdfs/BOE-A-2014-1331.pdf�


CONDICIONS DE VIDA 

196 

§ Quan els tractaments exigeixin tecnologia o equips molt especialitzats i de cost elevat. 

El Reial decret també estableix una sèrie de mesures per avançar en la cooperació entre Espanya i la UE. Així, re-
gula mesures per compartir informació i preveu la incorporació dels centres, serveis i unitats de referència del 
Sistema Nacional de Salut espanyol a la xarxa europea de referència, creada per la Directiva que es transposa. 
 
Finalment, el Reial decret modifica el Reial decret 1718/2010 i preveu que es reconeguin les receptes mèdiques 
expedides a un altre Estat membre. 

També cal esmentar l’aprovació de dos reials decrets relacionats amb els medicaments. En primer lloc, el Reial 
decret pel qual es regula l’autorització de medicaments de teràpia avançada de fabricació no industrial,243

En segon lloc, el Reial decret 177/2014 pel qual es regula el sistema de preus de referència i d’agrupacions ho-
mogènies de medicaments al Sistema Nacional de Salut i determinats sistemes d’informació en matèria de finan-
çament i preus dels medicaments i productes sanitaris,

 ente-
sos com els medicaments de teràpia gènica, de teràpia cel·lular somàtica, els productes d’enginyeria tissular i els 
medicaments combinats de teràpia avançada. El Reial decret estableix els requisits i les garanties de qualitat, se-
guretat i eficàcia que han de complir aquests medicaments per tal que l’Agència Europea de Medicaments pugui 
autoritzar-ne l’ús (no comercialització). El titular de l’autorització és la institució en què s’usa el medicament i el 
procediment per obtenir-la està exempt de taxes. La durada d’aquesta autorització és de tres anys i pot ser reno-
vada periòdicament per una validesa de cinc anys. L’annex del Reial decret regula la informació requerida a la 
comunicació abans de presentar una sol·licitud d’autorització. 

244 el qual desenvolupa la Llei 29/2006, de garanties i ús 
racional dels medicaments i productes sanitaris.245

En primer lloc, aquest Reial decret fixa els preus de referència dels conjunts de referència,

 

246

§ Es permet per primera vegada la creació de conjunts de referència sense necessitat que existeixi un genèric 
com a integrant d’aquests. Així, per a la creació de nous conjunts de referència és suficient amb què hagin 
transcorregut deu anys des de l’autorització de medicament a Espanya o a qualsevol Estat de la UE, sempre 
que existeixi un medicament finançat al Sistema Nacional de Salut diferent de l’original i les seves llicències. 

 establint un preu 
industrial de referència o preu de venda de laboratori per a cada presentació de medicament, que tindrà caràcter 
de màxim. Les novetats més significatives són les següents:  

§ Es regula la necessitat de comercialització efectiva de totes les presentacions de medicaments integrades en 
els conjunts de referència. 

§ S’estableix que el càlcul del preu de referència ha de realitzar-se basant-se en el cost/tractament/dia menor 
de les presentacions incloses. Per a aquest càlcul s’utilitza la denominada “dosi diària definida” i el nombre 
de dosis diàries contingudes a cada presentació. No obstant això, s’estableix que el preu industrial de refe-
rència no serà inferior a 1,60 euros, excepte que el preu industrial al qual s’estigui comercialitzant sigui infe-
rior o bé que existeixi un preu de comercialització menor a Europa.  Es crea també el concepte de preu de re-
ferència ponderat en relació amb els medicaments amb dosificacions especials de principi actiu, d’utilitat en 
malalties greus o els preus dels quals hagin estat revisats per falta de rendibilitat per la Comissió Interminis-
terial de Preus dels Medicaments. 

                                                           
243 Reial decret 477/2014, de 13 de juny, pel qual es regula l’autorització de medicaments de teràpia avançada de fabricació no industrial. 
BOE núm. 144, de 14.06.2014. 
244 Reial decret 177/2014, de 21 de març, pel qual es regula el sistema de preus de referència i d’agrupacions homogènies de medicaments 
en el Sistema Nacional de Salut, i determinats sistemes d’informació en matèria de finançament i preus dels medicaments i productes sanita-
ris. BOE núm. 73, de 25.03.2014. 
245 Que ha estat modificada pel Reial decret llei 16/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional 
de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les seves prestacions  i per la Llei 10/2013, de 24 de juliol, per la qual s’incorporen a l’ordenament 
jurídic espanyol les Directives 2010/84/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de desembre de 2010, sobre farmacovigilància, i 
2011/62/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny de 2011, sobre prevenció de l’entrada de medicaments falsificats en la cade-
na de subministrament legal i es modifica la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris. 
246 Que, segons la Llei 29/2006, inclouen totes les presentacions de medicaments finançats que tenen el mateix principi actiu i idèntica via 
d’administració, entre les quals existirà inclosa en la prestació farmacèutica del Sistema Nacional de Salut, almenys, una presentació de me-
dicament genèric o biosimilar, excepte que el medicament o el seu ingredient actiu principal hagin estat autoritzats amb una antelació mínima 
de deu anys a un Estat membre, cas en què no serà indispensable l’existència d’un medicament genèric o biosimilar per establir un conjunt. 
Les presentacions indicades per a tractaments en pediatria, així com les corresponents a medicaments d’àmbit hospitalari, inclosos ens enva-
sos clínics, constituiran conjunts independents. 
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§ El titular de l’autorització de comercialització o bé el seu representant local a Espanya han de comunicar a la 
Direcció General de Cartera Bàsica de Serveis del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia del Ministeri de Sani-
tat, Serveis Socials i Igualtat el preu de comercialització de la presentació del medicament quan aquest sigui 
menor al preu de referència d’Espanya. Aquesta comunicació produirà la revisió del preu de referència a efec-
tes de fixar com a nou preu industrial màxim de la presentació el preu menor de comercialització a un altre 
Estat de la UE.  

En segon lloc, el Reial decret regula les agrupacions homogènies, en les quals s’integren les presentacions de 
medicaments finançats amb el mateix principi actiu pel que fa a dosi, contingut, forma farmacèutica i via 
d’administració. Aquestes agrupacions estan directament relacionades amb les regles de prescripció i dispensa-
ció de medicaments. El Reial decret estableix que el preu menor de cada agrupació serà el preu de presentació 
de medicament més baix en el moment de la seva formació i que aquests preus es revisaran trimestralment. 
D’altra banda, regula el calendari de les baixades voluntàries de preus sense canvi del codi nacional. 

En tercer lloc, el Reial decret regula altres sistemes d’informació en matèria de finançament i preus dels medica-
ments: el nomenclàtor oficial del Sistema Nacional de Salut com a base de dades del Ministeri; el sistema 
d’informació de suport a la gestió de fixació de preus i decisió de finançament dels medicaments i productes sani-
taris i el sistema d’informació sobre consum de medicaments a la xarxa pública hospitalària. 

En aquest àmbit s’ha aprovat també un Reial decret247

Finalment, cal fer menció del Reial decret de regulació del Registre estatal de professionals sanitaris

 relacionat amb la formació sanitària, el qual desenvolupa 
la Llei 44/2003 d’ordenació de les professions sanitàries. Aquest Reial decret regula la troncalitat de la formació 
sanitària, així com la reespecialització i la capacitació específica, amb els objectius d’impulsar l’evolució del sis-
tema formatiu i adaptar les estructures docents als nous programes de formació. La troncalitat suposa 
l’adquisició de diverses competències comunes a diverses especialitats en ciències de la salut a través d’un perí-
ode de formació uniforme. D’aquesta manera, la formació en règim de residència s’estructura en dos cicles con-
secutius, un troncal, en el qual s’adquireixen coneixements comuns a les especialitats del mateix tronc i un altre 
específic, en el qual s’adquireixen els coneixements de cada especialitat. Aquest nou model formatiu pretén que 
els professionals sanitaris residents puguin abordar, des de l’inici de la seva formació, la salut d’una manera inte-
gral  i, d’altra banda, permet una major flexibilització del catàleg d’especialitats en ciències de la salut. Pel que fa 
a la reespecialització, el Reial decret estableix que els professionals sanitaris que prestin o hagin prestat serveis 
al sistema sanitari podran obtenir un nou títol d’especialista en una altra especialitat del mateix tronc, si bé 
s’estableixen uns límits de tal manera que les places de reespecialització no poden ser superiors al 2% del total. 
La formació en àrees de capacitació específica suposa la possibilitat d’ampliar o aprofundir coneixements en 
aquells àmbits que demanda el progrés científic en l’àmbit d’una o diverses especialitats en l’àmbit de la salut. El 
Reial decret també unifica i actualitza la regulació de les proves d’accés a places de formació sanitària especialit-
zada, que ha estat objecte de modificacions parcials, i crea dues especialitats noves: l’especialitat mèdica de 
“psiquiatria del nen i de l’adolescent” i l’especialitat pluridisciplinar de “genètica clínica”. 

248 , creat pel 
Reial decret llei 16/2012, de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millo-
rar la qualitat i seguretat de les seves prestacions. La creació del Registre pretén facilitar la planificació dels re-
cursos humans sanitaris de tot l’Estat i la coordinació de les polítiques sanitàries en matèria de recursos humans 
en el Sistema Nacional de Salut. Al mateix temps, també regula la integració d’aquest Registre en el sistema 
d’informació sanitària del Sistema Nacional de Salut. Atès que gairebé totes les comunitats autònomes, entre 
elles Catalunya,249 han regulat els seus registres de professionals sanitaris, s’ha considerat necessari coordinar la 
informació continguda en aquests registres i determinar el procediment d’incorporació de les dades al Registre 
estatal.250

                                                           
247 

 Així mateix, s’estableixen els mecanismes d’integració de la informació que consta als registres d’altres 
entitats com els col·legis professionals, els consells autonòmics i els seus consells generals, centres sanitaris pri-
vats o entitats d’assegurança que operin en el ram de la malaltia. 

Reial decret 639/2014, de 25 de juliol, pel qual es regula la troncalitat, la reespecialització troncal i les àrees de capacitació específica, 
s’estableixen les normes aplicables a les proves anuals d’accés a places de formació i altres aspectes del sistema de formació sanitària espe-
cialitzada en ciències de la salut i es creen i modifiquen determinats títols d’especialista. BOE núm. 190, de 06.08.2014. 
248 Reial decret 640/2014, de 25 de juliol, pel qual es regula el Registre Estatal de Professionals Sanitaris. BOE núm. 197, de 14.08.2014. 
249 Cal tenir en compte que a l’any 2013 es va crear el Registre de Professionals Sanitaris de Catalunya, en virtut del Decret 256/2013, de 26 
de novembre, pel qual es crea el Registre de Professionals Sanitaris de Catalunya i s’estableixen els criteris generals i requisits mínims dels 
registres públics de professionals sanitaris en l’àmbit de Catalunya, el qual fou dictaminat pel CTESC (Dictamen 14/2013) i comentat en 
l’edició anterior d’aquesta Memòria. 
250 La qual cosa es pot posar en relació amb una de les observacions del Dictamen del CTESC, que reclamava la conveniència de garantir la 
coordinació entre el registre català i l’estatal. 
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Dins de les iniciatives públiques, hi ha la posada en marxa del projecte “Compromís per la qualitat de les socie-
tats mèdiques”, iniciativa a la qual s’han adherit 36 de les principals societats científiques i mèdiques espanyoles 
i per la qual es comprometen a col·laborar amb el Sistema Nacional de Salut en la gestió clínica i la revisió de la 
Cartera bàsica de serveis. Així, les societats adherides a aquesta iniciativa identificaran i difondran les intervenci-
ons i proves complementàries mèdiques innecessàries, enteses com aquelles que no tenen una eficàcia provada, 
que tenen escassa o dubtosa efectivitat o no són efectives en relació amb el seu cost.  

Finalment, l’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició ha promogut una campanya en línia 
“Movimiento actívate”, dirigida als adolescents d’entre 13 i 17 anys per sensibilitzar sobre la importància 
d’adquirir hàbits saludables en matèria d’alimentació i esport. 

6.2.3. ÀMBIT AUTONÒMIC 

En aquest àmbit cal destacar l’aprovació de tres normes que han estat dictaminades pel CTESC.  

En primer lloc, el Decret 108/2014,251

Dictamen 7/2014 sobre el Projecte de decret pel qual s’estableix el procediment d’acreditació dels centres i 
serveis de medicina de l’esport 

 el qual estableix el procediment d’acreditació dels centres i serveis de me-
dicina de l’esport. S’estableix qui és competent per atorgar l’acreditació i en quin termini s’ha de dictar la resolu-
ció. Es regula la sol·licitud, s’estableix on s’ha de presentar i s’enumera la documentació que l’ha d’acompanyar. 
Es fixa que el Consell Català de l’Esport ha d’emetre un informe preceptiu i vinculant sobre les sol·licituds 
d’acreditació. Es determina la vigència de les acreditacions en cinc anys i se’n regula la renovació i la revocació. 
També es regula la modificació, el trasllat i el tancament dels serveis i els centres acreditats. La norma defineix el 
concepte de centres i serveis de medicina de l’esport i, atenent les actuacions que poden desenvolupar, els clas-
sifica en tres nivells, inicial, avançat o preferent. 

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya va aprovar aquest Dictamen en la sessió extraordi-
nària del dia 14 d’abril de 2014. 

El Dictamen conté dues observacions a l’articulat. 

Les dues observacions són de caràcter tècnic i en una d’elles es recomana que s’inverteixi l’ordre dels apartats 
d’un article per tal d’aclarir a quin òrgan pertany la Unitat d’Esport i Salut. 

La norma incorpora el 100% de les observacions a l’articulat emeses pel CTESC en aquest Dictamen.  

En segon lloc, s’aprova el Decret pel qual s’estableix el sistema d’acreditació d’equips d’atenció primària a Cata-
lunya,252

Dictamen 5/2014 sobre el Projecte de decret pel qual s’estableix el sistema d’acreditació d’equips d’atenció 
primària a Catalunya 

 que comprèn les activitats derivades de l’atenció de medicina general, pediatria, infermeria, treball soci-
al, odontologia i d’altres especialitats pròpies d’aquest graó assistencial, com també les activitats preventives, 
educatives i de promoció de la salut de la població i també les proves o els serveis complementaris que siguin ne-
cessaris per a aquesta atenció, amb independència que la titularitat sigui pública o privada. El Comitè 
d’acreditació d’equips d’atenció primària s’encarrega d’avaluar els equips d’atenció primària amb relació als es-
tàndards d’acreditació i també de proposar la resolució del procediment al director o directora general competent 
en matèria d’ordenació i regulació sanitàries. 

La Comissió Executiva, per delegació del Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya va aprovar 
aquest Dictamen en la sessió ordinària del dia 3 de març de 2014. 

El Dictamen conté una observació general i quatre a l’articulat. 

El CTESC considera que hagués estat oportú conèixer, juntament amb el Projecte de decret, els estàndards 
d’acreditació i els membres i entitats que han participat en la seva elaboració. 

                                                           
251 Decret 108/2014, de 22 de juliol, pel qual s’estableix el procediment d’acreditació dels centres i serveis de medicina de l’esport. DOGC 
núm. 6671, de 24.07.2014. 
252 Decret 86/2014, de 10 de juny, pel qual s’estableix el sistema d’acreditació d’equips d’atenció primària a Catalunya. DOGC núm. 6642, 
de 12.06.2014. 
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Pel que fa a la ineficàcia sobrevinguda de l’acreditació, el CTESC considera que, quan es tramita l’expedient per 
declarar la ineficàcia sobrevinguda, s’hauria d’incloure la presentació d’un pla de mesures correctores que cal-
dria desenvolupar en un període determinat de temps, durant el qual l’acreditació quedi en suspens. 

El CTESC proposa, en relació amb la disposició addicional segona, que per incentivar l’acreditació dels equips 
d’atenció primària s’utilitzin fórmules econòmiques i no econòmiques. 

La norma aprovada incorpora el 37,5% de les observacions a l’articulat emeses pel CTESC en aquest Dictamen. 
El CTESC no té en compte les observacions generals per valorar la incidència del Dictamen en la norma apro-
vada. 

En tercer lloc, el Decret sobre la contractació i la prestació dels serveis sanitaris amb càrrec al Servei Català de la 
Salut,253

Alguns dels aspectes que l’han motivat i al mateix temps són l’eix vertebrador d’aquest Decret són l’actualització 
dels sistemes de pagament, els elements de contractació basats en les necessitats de la població (en funció de la 
morbiditat i no tant dels recursos), la millora del tipus de prestacions que es poden donar i el reforç de l’atenció al 
malalt crònic. 

 el qual té per objecte determinar la Cartera de serveis que s’ha de contractar a càrrec del Servei Català 
de la Salut; regular el procediment i els sistemes de contractació de les entitats proveïdores de serveis sanitaris a 
través de les quals es fan efectives les prestacions incloses en la Cartera de serveis a càrrec del Servei Català de 
la Salut; regular el procediment i el sistema d’assignació territorial de recursos i regular els drets i les obligacions 
que assumeixen les esmentades entitats proveïdores, especialment pel que fa al règim de contraprestació eco-
nòmica i als sistemes d’avaluació i control. 

El Decret s’acull a les previsions del Pla de salut de Catalunya 2011-2015, que estableix que el sistema de con-
tractació s’ha d’adaptar a les necessitats de la població, amb l’objectiu que estigui més enfocat als resultats de 
salut, així com una major integració dels serveis i nivells assistencials i que estimuli l’eficiència del conjunt del sis-
tema. En resposta a aquestes directrius, els canvis més substancials són el reconeixement d’una part econòmica 
lligada als resultats i el canvi en l’atenció primària, que tindrà més capacitat d’adequar la derivació i resposta de 
l’atenció especialitzada. L’assignació de recursos a l’atenció primària que es regula es fa en base estructural. Així 
doncs, es distribueix el territori en àrees bàsiques de salut , amb la intenció de reconvertir el sistema en un model 
basat en la càrrega de malaltia de la població, si bé no només es té en compte la malaltia, sinó que intervenen al-
tres factors com l’estructura de la població i la dispersió geogràfica, entre d’altres.  

El Decret també presenta novetats a nivell intern de les diferents línies d’atenció (atenció hospitalària i especialit-
zada; atenció especialitzada familiar, comunitària i de salut pública en l’àmbit de l’atenció primària i atenció soci-
osanitària). En aquest sentit, el Decret estableix que es pagarà un preu únic per tipologia d’urgència (5 nivells); en 
el cas de l’atenció sociosanitària, el pagament es farà per alta quan es tracti de mitjana estada i s’incorporen pro-
cediments nous per a subaguts. D’altra banda, el Decret potencia una major utilització de les TIC i una major co-
ordinació entre les diferents línies d’atenció. 

Dictamen 15/2014 sobre el Projecte de decret sobre la contractació i prestació dels serveis sanitaris amb càr-
rec al Servei Català de la Salut. 

La Comissió Executiva, per delegació del Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya va aprovar 
aquest Dictamen en la sessió ordinària del dia 19 de maig de 2014. 

El Dictamen conté set observacions generals i vint-i-cinc observacions a l’articulat. 

El CTESC considera que cal incentivar la millora de la qualitat i l’eficiència en la prestació de serveis. També po-
sa de manifest que en el pagament per resultats el Servei Català de la Salut hauria de garantir que les possi-
bles ineficiències (en conseqüència menys recursos) no afectin negativament l’equitat del Sistema. 

El CTESC considera que decidir els serveis que han de ser objecte d’un determinat conveni és una capacitat 
que correspon únicament i exclusiva al Servei Català de la Salut i que no és objecte de negociació amb les enti-
tats proveïdores, sinó de participació amb elles. En el mateix sentit, es considera que decidir els objectius terri-
torials de salut és competència del Departament i del Servei Català de la Salut, que els han de fixar amb la par-
ticipació de les regions i sectors sanitaris i que la repercussió econòmica associada a aquests objectius és la 
que s’hauria d’acordar prèviament amb les entitats proveïdores o el conjunt d’entitats proveïdores d’un territori. 

                                                           
253 Decret 118/2014, de 5 d’agost, sobre la contractació i prestació de serveis sanitaris amb càrrec al Servei Català de la Salut. DOGC núm. 
6681, de 07.08.2014 
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El CTESC considera que el Servei Català de la Salut, de forma prèvia a l’establiment de contractes o convenis 
amb els titulars de centres i establiments sanitaris que no pertanyin al SISCAT, hauria d’acreditar degudament 
la manca de suficiència del Sistema. 

El CTESC recomana que en els casos en què el Consell de Direcció delegui l’establiment dels encàrrecs de ges-
tió de serveis en el director o la directora dels Serveis del Servei Català de la Salut, la ratificació ulterior es porti 
a terme en el Consell de Direcció següent al de la presa de decisió de la gestió de l’encàrrec.  

El CTESC recomana una concreció dels criteris mitjançant els quals es fixaran l’import o els imports assignats 
de la contraprestació econòmica. També recomana que s’expliciti si el pagament de la contraprestació per re-
sultats es pot fer efectiu anualment o de forma fraccionada al llarg de l’any a partir de l’avaluació parcial dels 
objectius. 

El CTESC recomana que s’incorpori un règim transitori per implementar els canvis que suposa l’entrada en vigor 
de la norma, pel que fa a la contractació i prestació dels serveis sanitaris. 

També es realitzen observacions de caire tècnic que recomanen clarificar certs aspectes de la norma i aclarir o 
acotar termes que s’hi utilitzen. 

La norma aprovada incorpora el 39,1% de les observacions a l’articulat emeses pel CTESC en aquest Dictamen. 
El CTESC no té en compte les observacions generals per valorar la incidència del Dictamen en la norma apro-
vada. 

Enguany també s’ha aprovat el Decret pel qual es regula el sistema de notificació de malalties de declaració obli-
gatòria i brots epidèmics al Departament de Salut.254

Finalment, cal destacar la creació del Consell de les professions sanitàries de Catalunya

 Aquest Decret modifica el Decret 67/2010 i fa palès que la 
informació actualment necessària per elaborar les polítiques nacionals en la prevenció i el control del VIH no es 
pot limitar a la simple notificació de casos, que ofereix únicament informació sobre el nombre de diagnòstics que 
es produeixen i les seves característiques en el moment del diagnòstic, sinó que també ha de poder informar so-
bre l’accés, la utilització i l’impacte dels serveis diagnòstics i terapèutics del VIH, de comorbiditat, de quina és la 
càrrega de malaltia i de quins són els possibles escenaris de futur de l’epidèmia. En aquest sentit, el Decret acla-
reix, pel que fa al VIH, que entre la informació complementària que cal aportar ha de constar l'evolució dels paci-
ents, obtinguda mitjançant els marcadors biològics i variables clíniques que figuren al nou annex 7 del Decret. 

255

Pel que fa a les iniciatives públiques, cal esmentar l’aprovació del Pla interdepartamental de salut pública de Ca-
talunya, el qual emana de la Llei 18/2009, de salut pública, per tal de dur a terme les intervencions sobre els de-
terminants de la salut de la població, que requereixen un abordatge conjunt des de molts sectors socials i de 
l’Administració pública, tant l’autonòmica com la local. Els objectius del Pla són: 

 com a òrgan perma-
nent d’assessorament, consulta i participació del departament competent en matèria de salut en l’establiment de 
les polítiques departamentals en matèria professional. 

§ Millorar la salut de la població a partir de l’acció interdepartamental i intersectorial.  

§ Incorporar efectivament la salut com un dels eixos de la política governamental (salut a totes les polítiques).  

§ Implicar tots els departaments del Govern perquè puguin capitalitzar la seva influència positiva sobre la salut.  

§ Millorar la coordinació i promoure sinergies que comportin un increment de l’efectivitat, l’eficiència i l’equitat 
de les polítiques intersectorials sobre la salut i el benestar. 

Les activitats del Pla es desenvolupen en dues dimensions. D’una banda, aquelles que promogui cadascun dels 
departaments en l’exercici de la seva pròpia responsabilitat i competència. La comissió interdepartamental en 
aquest cas analitza les activitats i serveis de cada Departament que tenen un impacte rellevant sobre la salut de 
la població, tant pel que fa a la promoció com a la protecció de la salut. D’altra banda, es proposen i dissenyen 

                                                           
254 Decret 142/2014, de 21 d’octubre, de modificació del Decret 67/2010, de 25 de maig, pel qual es regula el sistema de notificació de ma-
lalties de declaració obligatòria i brots epidèmics al Departament de Salut. DOGC núm. 6734, de 23.10.2014 
255 Ordre SLT/363/2014, de 10 de desembre, de creació del Consell de les Professions Sanitàries de Catalunya. DOGC núm. 6774, de 
19.12.2014 
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noves activitats intersectorials de promoció de la salut, sobretot en el marc de les condicions de vida i altres de-
terminants de la salut.  

El marc temporal del Pla és 2014- 2015 en l’Horitzó 2020. S’ha acordat un conjunt de 30 actuacions noves que 
en potencien el component interdepartamental i intersectorial, agrupades en dos eixos: incrementar els anys en 
bona salut de la població de Catalunya i incorporar la visió de salut en el disseny i l’avaluació de les polítiques pú-
bliques. El Pla planteja 5 reptes, que inclouen algunes actuacions universals i altres d’específiques per a 
col·lectius prioritaris o en situació d’especial vulnerabilitat. Aquests reptes són: disminuir l’epidèmia d’excés de 
pes, tant en població infantil com adulta; controlar les infeccions, amb especial èmfasi en les de transmissió se-
xual i el virus de la immunodeficiència humana; promoure la salut mental i mitigar els efectes de la crisi; reduir 
l’impacte de les addiccions, sobretot en persones joves i aglutinar i promoure l’esforç del país per millorar 
l’entorn, les condicions de vida i treball, i el treball intersectorial i en xarxa sobre els determinants estructurals i 
socials de la salut. 

Cal assenyalar que cada vegada hi ha una vinculació més estreta entre el sistema sanitari i les TIC, amb la qual 
cosa s’agilitzen i simplifiquen molts processos que guanyen en eficàcia. Mostra d’això n’és la creació de 
l’aplicació mòbil 061 CatSalut Respon, una solució mòbil pública i gratuïta que geoposiciona, identifica i envia les 
dades de salut de l’usuari en el mateix moment de la trucada, la qual cosa millora i personalitza l’assistència sa-
nitària. A més, l’usuari pot localitzar els centres i equipaments de salut en temps real. D’altra banda, es posa en 
marxa el Model d’atenció no presencial (MANP), que té com a objectiu resoldre problemes de salut i situacions 
administratives o de seguiment mitjançant la utilització de les TIC. Així doncs, els ciutadans i professionals dispo-
saran d’un espai virtual (Canal Personal de salut) per dur a terme aquelles gestions per a les quals no sigui ne-
cessària la visita presencial als centres sanitaris. 

També cal fer referència a l’aprovació del Pla director de cirurgia cardíaca, que ha estat elaborat pel Departament 
de Salut juntament amb la Societat Catalana de Cardiologia i la Societat Catalana de Cirurgia Cardíaca. També 
han col·laborat les associacions de pacients cardíacs del Consell Consultiu de Pacients. El Pla es posa en marxa 
per tal de donar resposta a l’augment de casos de patologies cardíaques per l’envelliment de la població i el seu 
objectiu és reduir un 35% el temps d’espera en cirurgia cardíaca prioritària, que l’any 2013 estava en 5,06 mesos 
pel que fa a cirurgia cardíaca valvular i 4,80 en cirurgia coronària. El Pla fixa com a objectiu operar aquests paci-
ents en un termini orientatiu de 3 mesos. Un altre dels aspectes que inclou el Pla és la concreció de l’ordenació 
territorial que permeti als cardiòlegs de cada àrea geogràfica tenir definit a quin hospital han d’enviar els pacients 
que requereixen cirurgia cardíaca (hi haurà un servei de cirurgia cardíaca per cada milió i mig d’habitants). 

També s’aprova la revisió del Pla especial d’emergències radiològiques,256

6.3. EDUCACIÓ 

 que s’ha fet amb l’objectiu d’adaptar-lo 
a la normativa internacional radiològica. El document estableix la resposta, l'operativa i els procediments neces-
saris per minimitzar el risc d'una eventual emergència i garantir la seguretat de les persones i la protecció dels 
béns, les infraestructures i el medi ambient. Entre d’altres aspectes, s’ha modificat l’anàlisi del risc i els criteris a 
l’hora d’establir els municipis obligats a redactar plans d’actuació municipal. 

6.3.1. ÀMBIT DE LA UE 

Al llarg del 2014 s’han aprovat diferents resolucions i dictàmens que, partint del paper estratègic de l’educació i 
la formació professionals en la recuperació econòmica i el futur creixement de la UE, s’han centrat principalment 
en el desenvolupament de les competències digitals i els recursos educatius oberts, destacant la necessitat de 
garantir-ne un accés equitatiu a tota la població, amb especial menció dels alumnes d’entorns més desafavorits. 
El foment de la cultura de la qualitat en l’educació, la formació dels docents i la internacionalització de l’educació 
superior han centrat també els diversos pronunciaments que tot seguit es comenten. 

La Comunicació de la Comissió Europea “Obertura de l’educació: docència i aprenentatge innovadors per a tots a 
través de les noves tecnologies i recursos educatius oberts”257

                                                           
256 

 planteja una iniciativa centrada en tres àmbits: la 
creació d’oportunitats d’innovació per a les organitzacions, els professors i els alumnes; l’augment de la utilització 
de recursos educatius oberts per garantir que els materials didàctics elaborats amb finançament públic siguin ac-
cessibles a tots; i la millora de les infraestructures de les TIC i la connectivitat dels centres d’ensenyament. El pla 

Acord GOV/165/2014, de 9 de desembre, pel qual s’aprova la revisió del Pla especial per a emergències radiològiques de Catalunya. DO-
GC núm. 6768, d’11.12.2014 
257 COM(2013) 654 final, de 25.09.2013. 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6768/1387636.pdf�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0654:FIN:ES:PDF�
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d’actuació ideat per la Comissió preveu la realització de 24 actuacions i comptarà amb el finançament de dife-
rents programes europeus, com l’Erasmus+, Horitzó 2020 i els fons estructurals. 

Al llarg de l’any, les institucions europees han respost a la Comissió, expressant el seu suport a la iniciativa i em-
fasitzant-ne diferents aspectes. Així, el Consell de Ministres258

De manera paral·lela, el Comitè de les Regions (CDR)

 destaca el paper estratègic de l’educació i la for-
mació professionals en la recuperació econòmica d’Europa i defensa la necessitat d’afrontar dos reptes del mer-
cat de treball relacionats amb l’educació: l’atur juvenil i els nivells inadequats de qualificacions, fets que poden 
condicionar el desenvolupament econòmic i social futur de la UE. En aquest sentit, el Consell es pronuncia sobre 
la necessitat que l’estratègia proposada per la Comissió presti una atenció especial als alumnes d’entorns més 
desafavorits, atès que poden ser objecte de la doble escletxa digital (d’accés i d’ús a les noves tecnologies), al 
mateix temps que recomana afavorir la convalidació i el reconeixement dels aprenentatges adquirits en línia i in-
sisteix en la necessitat de proporcionar al professorat la formació en competències digitals i pràctiques 
d’ensenyament innovadores. 

259 recomana que la iniciativa de la Comissió tingui en comp-
te l’escletxa digital “territorial”, fruit del diferent accés a les noves tecnologies que poden tenir les zones rurals en 
comparació amb les urbanes. El Comitè destaca que les competències digitals no només impliquen saber utilitzar 
un ordinador, sinó tenir capacitat per fer un ús crític, creatiu i responsable de les eines digitals. Pel que fa als re-
cursos educatius oberts, el Comitè menciona els aspectes pendents de desenvolupar, com ara els drets de propi-
etat intel·lectual, la necessitat que siguin uns recursos complementaris (i no substitutius) dels altres mètodes 
d’ensenyament i la necessitat de preveure els efectes a mitjà i llarg termini que poden tenir els MOOC sobre 
l’educació superior, atès que poden ajudar a superar les diferències territorials i les distàncies, però també poden 
condicionar l’especialització dels diferents centres educatius.260

Seguint aquest diàleg entre institucions, el Comitè Econòmic i Social Europeu (CESE)

 

261

Precisament sobre la importància de les competències lingüístiques s’ha pronunciat en una altra ocasió el Consell 
de Ministres,

 dóna suport a la iniciativa 
de la Comissió i comparteix alguna de les reflexions ja apuntades, com ara l’especial atenció que han de rebre els 
alumnes d’entorns més desafavorits, el paper dels MOOC (sobre els quals recomana la seva extensió a l’educació 
secundària i l’FP), com també la necessitat de garantir la transparència i el reconeixement de les competències 
adquirides a través de les noves tecnologies. Els recursos educatius oberts poden ser una eina, opina el Comitè, 
per promoure l’aprenentatge de les llengües estrangeres, sobretot l’anglès. 

262 seguint altres pronunciaments ja comentats en edicions anteriors d’aquesta Memòria. El Consell 
defensa l’aprenentatge de dues llengües estrangeres, a banda de la/les pròpia/es, i proposa un nou indicador, 
per tal de fer un seguiment del grau de desenvolupament d’aquesta competència.263

La qualitat de l’ensenyament, tant en la seva dimensió interna com externa, centra també un altre dels pronunci-
aments del Consell de Ministres d’enguany,

 El Consell insisteix en la ne-
cessitat de garantir un ensenyament de qualitat de les llengües que també tingui en compte l’aprenentatge de la 
llengua d’acollida per part de la població d’origen immigratori.  

264 en el qual defensa la necessitat d’estendre la cultura de la millora 
contínua de la qualitat a altres àmbits educatius on encara no s’ha implementat, com ara l’FP, l’educació preesco-
lar i per a persones adultes, així com a l’ensenyament no formal, en línia i basat en recursos educatius oberts i 
l’ensenyament transfronterer.265

                                                           
258 

 Aquesta cultura està més consolidada en l’educació superior amb instruments 
com el Marc europeu de qualificacions o el marc global de qualificacions de l’EEES i els marcs de qualificacions 

Conclusions del Consell “Educació i formació eficients i innovadores per a invertir en qualificacions – en suport al Semestre europeu 
2014”. DOUE C 62, de 04.03.2014. 
259 Dictamen del Comitè de les Regions “Obertura de l’educació”. DOUE C 126, de 26.04.2014. 
260 El Comitè apunta la possibilitat que els MOOC afavoreixin el desenvolupament i el prestigi internacional d’aquelles universitats (la majoria 
del món anglosaxó) que proporcionen estudis on el component nacional és menor (estudis científics, tècnics, mèdics...), en detriment d’altres 
centres d’àmbit més reduït (nacional o regional), que poden acabar especialitzant-se únicament en estudis més “locals” (història, dret...).  
261 Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre la Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econò-
mic i Social Europeu i al Comitè de les Regions – Obertura de l’educació: docència i aprenentatge innovadors per a tots a través de noves tec-
nologies i recursos educatius oberts. DOUE C 214, de 08.07.2014. 
262 Conclusions del Consell, de 20 de maig, sobre el multilingüisme i el desenvolupament de competències lingüístiques. DOUE C 183, de 
14.06.2014. 
263 Percentatge d’alumnes de 15 anys (o 14 o 16, segons les circumstàncies de cada Estat), que obtenen el nivell d’usuari independent en la 
segona llengua estudiada. En aquesta definició, l’expressió “usuari independent” es refereix com a mínim al nivell B1, definit en el Marc comú 
europeu de referència per a les llengües, mentre que la “segona llengua” es refereix a aquella que determini cada Estat com a llengua addici-
onal, a banda de la/les llengües vehiculars. 
264 Conclusions del Consell, de 20 de maig de 2014, sobre garantia de la qualitat en suport de l’educació i la formació. DOUE C 183, de 
14.06.2014. 
265 Per ensenyament transfronterer s’entén aquella prestació de serveis d’educació superior a l’estranger, mitjançant seus universitàries en 
altres països o en el marc d’acords de franquícies o convalidacions entre centres. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XG0304(01)&from=ES�
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XG0304(01)&from=ES�
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013IR6183&from=ES�
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013AE6185&from=ES�
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013AE6185&from=ES�
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013AE6185&from=ES�
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XG0614(06)&from=ES�
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XG0614(07)&from=ES�
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dels estats membres. Per difondre-la, el Consell defensa els instruments europeus aprovats així com l’impuls 
econòmic que pot suposar el Programa Erasmus+, aprovat l’any passat i que durant el 2014 ha finançat les pri-
meres actuacions.  

El darrer pronunciament del Consell de Ministres que s’ha de tenir en compte versa sobre la formació dels do-
cents,266

Per completar aquest apartat cal tenir en compte dos dictàmens més, un del CDR i l’altre del CESE, que versen 
sobre la Comunicació de la Comissió Europea referent a “L’educació superior europea en el món”,

 que segons el parer dels ministres europeus d’educació s’integra en l’objectiu més ampli d’augmentar 
l’atractiu i la qualitat de l’educació. Es considera necessari incidir en la selecció, contractació i retenció del pro-
fessorat, així com en la seva formació inicial i suport a l’inici de la seva vida professional, a més de garantir-los un 
aprenentatge i desenvolupament professional permanents, la retroalimentació pedagògica i incentius adequats. 
El Consell defensa la necessitat d’implementar programes flexibles per respondre a les mutacions de 
l’ensenyament i els aprenentatges, conscient que un àmbit com l’aprenentatge de les competències digitals i l’ús 
dels recursos educatius oberts suposen tot un repte, així com promoure el desenvolupament d’aspectes especí-
fics centrats en l’adquisició de les competències transversals i lingüístiques. 

267 en la qual la 
Comissió defensa la necessitat de promoure la internacionalització de l’educació superior europea a través del 
foment de la mobilitat dels estudiants, docents i investigadors, sense oblidar les mesures d’internacionalització 
“internes” dels centres d’educació superior, així com el reforç de les associacions i aliances internacionals entre 
entitats d’educació superior. El CDR268 emfasitza la necessitat que les estratègies d’internacionalització tinguin 
presents els col·lectius més desafavorits i que prevegin mesures que els permetin gaudir dels beneficis d’aquesta 
internacionalització, però que no comportin forçosament la seva mobilitat física, mentre que el CESE és més crític 
amb la Comissió.269

6.3.2. ÀMBIT ESTATAL 

 En primer lloc, lamenta que la Comunicació sigui un resum de les actuacions endegades per 
la UE en aquest àmbit sense aportar cap novetat, al mateix temps que expressa la seva preocupació pels possi-
bles efectes negatius que les polítiques d’austeritat poden provocar en els sistemes educatius. 

Les principals normes aprovades enguany per part del Govern central s’articulen al voltant de la LOMCE i fan refe-
rència a diferents nivells educatius i algun aspecte organitzatiu.  

En primer lloc cal citar els reglaments que estableixen el currículum bàsic de l’educació primària,270 l’ESO i el bat-
xillerat.271

Els reials decrets estableixen que en aquelles comunitats autònomes amb llengua cooficial, l'ensenyament d'a-
questa serà una assignatura de lliure configuració autonòmica i que rebrà, a priori, el mateix tractament en la se-
va avaluació que la Llengua Castellana i Literatura, si bé les administracions educatives n’establiran els criteris 
d’avaluació, els estàndards d’aprenentatge avaluables i el disseny de les proves que es facin a aquesta assigna-
tura. 

 Aquestes normes, en exercici de les competències que ha recentralitzat la LOMCE, determinen els con-
tinguts comuns, els estàndards d’aprenentatge avaluables així com l’horari lectiu mínim per a les assignatures 
troncals, mentre que per les assignatures específiques estableixen els estàndards d’aprenentatge avaluables i els 
criteris d’avaluació. Aquesta concreció curricular redueix el marge d’actuació normativa que tenien fins ara les 
comunitats autònomes, i en conseqüència redueix també el marge d’autonomia dels centres educatius, principi 
que reconeix la LOMCE i els reials decrets reiteren. Així mateix, es determinen els criteris d’avaluació i les caracte-
rístiques generals de la prova de final de primària, de secundària i de batxillerat, per garantir-ne la homogeneïtat 
en tot l’Estat. 

Molts dels aspectes regulats són transcripció de les previsions detallades que conté la pròpia LOMCE, mentre que 
també hi ha nombrosos preceptes comuns en els dos reials decrets, com ara les referències a les competències 
clau per a l’aprenentatge permanent en l’exposició de motius, la majoria de les disposicions generals, els ele-
ments transversals que han de tractar els currículums i les previsions relatives a l’assignatura de Religió, que 
passa a ser avaluable. 

                                                           
266 Conclusions del Consell, de 20 de maig de 2014, sobre formació eficaç dels docents. DOUE C 183, de 14.06.2014. 
267 COM (2013) 499 final, d’11.07.2013. 
268 Dictamen del Comitè de les Regions “L’educació superior europea al món”. DOUE C 126, de 26.04.2014. 
269 Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre “L’educació superior europea al món”. DOUE C 177, d’11.06.2014. 
270 Reial decret 126/2014, de 28 de febrer, pel qual s'estableix el currículum bàsic de l'Educació primària. BOE núm. 52, de 01.03.2014. 
271 Reial decret 1105/2014, de 26 de desembre, pel qual s'estableix el currículum bàsic de l'educació secundària obligatòria i del batxillerat. 
BOE núm. 3, de 03.01.2015. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XG0614(05)&from=ES�
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http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/01/pdfs/BOE-A-2014-2222.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf�
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Cal també tenir en compte el reglament sobre la formació professional bàsica (FPB),272

Així mateix, i en exercici de les competències que li assigna la LOMCE, el Govern central mitjançant aquest Reial 
decret ha aprovat 14 títols professionals bàsics i n'ha fixat el currículum bàsic. Aquest catàleg de títols es com-
plementa amb els set nous títols aprovats amb posterioritat.

 els nous estudis de sego-
na oportunitat que regula la LOMCE en substitució dels programes de qualificació professional inicial (PQPI). Igual 
que aquests, l’FPB s’integra en la formació professional del sistema educatiu i proporcionarà a l’alumnat una titu-
lació professional bàsica i contribuirà a la seva adquisició de les competències de l’aprenentatge permanent. El 
Reial decret ordena i organitza aquesta etapa educativa, estableix el currículum bàsic, regula els requisits 
d’accés, admissió i efectes dels títols professionals bàsics i en determina la seva implementació. El títol obtingut 
té, segons la norma, els mateixos efectes laborals que el graduat en ESO per a l’accés a l’ocupació pública i pri-
vada, si bé la seva superació no implica l’obtenció del graduat en ESO. Així mateix, el títol s'inclou a efectes inter-
nacionals en l'educació secundària postobligatòria; per tant tindrà efectes estadístics en els indicadors educatius. 

273

D’altra banda, cal tenir en compte el Reial decret que desenvolupa la disposició addicional trenta-vuitena de la 
LOMCE i regula els procediments administratius per reconèixer la compensació de les despeses d’escolarització 
en un centre docent privat en el qual el castellà sigui utilitzat com a llengua vehicular en cas de no existir una 
oferta docent raonable sostinguda amb fons públics en què el castellà sigui utilitzat com a llengua vehicular.

 

274

La LOMCE també va modificar alguns aspectes relatius a l’educació universitària, com ara els requisits d’accés i 
admissió als ensenyaments oficials de grau, eliminant l’obligació per l’alumnat provinent del batxillerat de realit-
zar les proves d’accés a la universitat, però mantenint aquesta obligació per als titulats d’FP i per a l’alumnat pro-
vinent de sistemes educatius d’estats no membres de la UE. Per tal d’implementar aquestes previsions, l’any 
2014 s’ha aprovat un reglament que estableix amb caràcter bàsic la normativa dels procediments d’admissió als 
graus oficials.

 

275

La norma canvia l’actual sistema per un règim que permet a les universitats establir aquests procediments, ja si-
gui de manera independent (i per tant diferent a cada universitat) o conjunta. La LOMCE estableix que l’admissió 
ha de respectar els principis d’igualtat, no discriminació, mèrit i capacitat. En aquest marc, el Reial decret concre-
ta les actuacions que es poden preveure: proves, valoració de la documentació que acrediti la formació prèvia, 
entrevistes i altres formats que les universitats considerin adequats per valorar els mèrits dels candidats a les 
places ofertes. La norma regula també altres procediments específics d’accés i admissió dirigits a les persones de 
més de 25 anys, les persones de més de 40 anys sense titulació acadèmica, però amb experiència laboral o pro-
fessional relacionada amb un ensenyament, les persones majors de 45 anys i les persones amb discapacitat, per 
a qui es preveuen una sèrie de mesures per tal que puguin realitzar les proves en condicions d’igualtat amb la 
resta d’aspirants. 

 

L’entrada en vigor de la norma ha generat alguns dubtes, atès que, amb excepció dels estudiants provinents de 
batxillerat, es preveu l'entrada en vigor el curs 2014-2015, si bé les universitats no han tingut temps de dissenyar 
i aprovar aquests procediments, atès que la norma s’ha publicat el mes de juny de 2014. D’altra banda, aquest 
calendari contradiu el propi Reial decret, en establir que els processos d’admissió han de ser públics un any 
abans de la seva implementació efectiva. A la pràctica aquests dubtes s’han resolt mantenint el sistema anterior, 
si bé en algun cas s’han realitzat proves específiques d’accés.276

En l’àmbit universitari cal tenir en compte dues normes més: en primer lloc, el Reglament que preveu l’assimilació 
a nivell de màster d’aquelles titulacions universitàries que tenen més de 240 crèdits ECTS per exigències de les 
directives europees aplicables. En la majoria de casos són estudis de les ciències de la salut i que permeten 
l’exercici de professions regulades, com ara medicina. La norma preveu l’assimilació al nivell 3 (Màster) del Marc 

 

                                                           
272 Reial decret 127/2014, de 28 de febrer, pel qual es regulen aspectes específics de la formació professional bàsica dels ensenyaments de 
formació professional del sistema educatiu, s'aproven catorze títols professionals bàsics, es fixen els seus currículums bàsics i es modifica el 
Reial decret 1850/2009, de 4 de desembre, sobre expedició de títols acadèmics i professionals corresponents als ensenyaments establerts a 
la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació. BOE núm. 55, de 05.03.2014. 
273 Reial decret 356/2014, de 16 de maig, pel que s’estableixen set títols de formació professional bàsica del catàleg de títols dels ensenya-
ments de formació professional. BOE núm. 130, de 29.05.2014. 
274 Reial Decret 591/2014, d'11 de juliol, pel qual es regulen els procediments administratius relatius al reconeixement de la compensació 
dels costos d'escolarització previstos a l'apartat 4 de la disposició addicional trenta-vuitena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'edu-
cació. BOE núm. 184, de 30.07.2014. La Generalitat de Catalunya ha interposat un conflicte positiu de competència contra aquesta norma 
que ha estat admès a tràmit. BOE núm. 283, de 22.11.2014. 
275 Reial decret 412/2014, de 6 de juny, pel qual s’estableix la normativa bàsica dels procediments d’admissió als ensenyaments universita-
ris oficials de grau. BOE núm. 138, de 07.06.2014. 
276 Com ara per accedir a algunes modalitats de magisteri, a ciències de l’activitat física i de l’esport, a traducció i interpretació en anglès, etc. 
Font: Ibáñez, M. J. (2014). Els aspirants a 36 carreres tindran proves d’accés. El Periódico de Catalunya, 04.07.2014, p. 35. 
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espanyol de qualificacions per a l’educació superior (MECES en les seves sigles en castellà) dels estudis amb 300 
crèdits ECTS dels quals un mínim de 60 han de tenir les característiques dels màsters, amb la finalitat de millorar 
i garantir el seu reconeixement en tot l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES). No es tracta, doncs, de donar 
una doble titulació de grau i màster a qui cursi aquests estudis.277

El segon Reglament que cal tenir en compte és el que regula les pràctiques acadèmiques externes dels estudi-
ants universitaris,

 

278

Per últim, cal fer una menció específica al Reial decret que cada any aprova el Govern central per establir els llin-
dars de renda i patrimoni familiar així com les quanties de les beques i ajuts a l’estudi,

 que deroga la normativa vigent (de l’any 1981) i adequa la configuració d’aquestes pràcti-
ques a l’ordenació dels ensenyaments universitaris derivats de l’EEES. Amb aquest objectiu, es regulen la natura-
lesa i característiques de les pràctiques externes, les seves finalitats, modalitats, duració i horaris. Es regula tam-
bé el projecte formatiu i el conveni de cooperació educativa que s’ha d’establir entre les universitats i les entitats 
col·laboradores, que poden ser empreses, institucions i entitats públiques i privades, tant d’àmbit nacional com 
internacional. Es preveu l’existència de dos tutors, un acadèmic, de la universitat on l’estudiant cursa els ense-
nyaments universitaris, i l’altre vinculat a l’entitat col·laboradora on es realitzaran les pràctiques. El Reial decret 
regula els drets i deures d’ambdós tutors així com de l’estudiant. 

279

De manera paral·lela a l’aprovació d’aquestes normes, el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport ha negociat durant 
tot l’any amb les comunitats autònomes la implementació de les primeres mesures de la LOMCE previstes pel ca-
lendari (l’FPB i l’anticipació i elecció dels nous itineraris a tercer i quart d’ESO). El 17 d’octubre el Consell de Mi-
nistres va aprovar el pla de finançament d’aquestes mesures, que ascendeix a 608.296.255 € per al període 
2014-2017.

 que a diferència d’anys 
anteriors introdueix poques modificacions en el sistema de beques i ajuts a l’estudi, ja modificat de manera signi-
ficativa el darrer curs. Així, pel que fa a la modalitat d’estudis no presencial, s’elimina la limitació d’accés única-
ment a la quantia mínima variable i a l’obligació de la persona becada d’aprovar la totalitat dels crèdits matricu-
lats; es modula a la baixa el percentatge de crèdits que cal aprovar per tenir accés a la beca en els estudis  de ci-
ències i ensenyaments tècnics i s’elimina la previsió segons la qual no és obligatòria la matriculació de tot el curs 
sencer si l’estudiant es matricula a totes les assignatures que li queden per acabar els estudis. 

280 Durant els primers mesos de l’any 2015 s’han signat i publicat els convenis de col·laboració entre 
el Ministeri i les diferents administracions autonòmiques, a excepció del País Basc i Catalunya. La manca d’acord 
amb Catalunya deriva del fet de no implementar de manera directa l’FPB tal com l’ha configurada el Govern cen-
tral.281

6.3.3. ÀMBIT AUTONÒMIC 

 

Les principals novetats normatives d’enguany afecten els ensenyaments de règim especial, la formació professio-
nal i la provisió de llocs de treball docents, en desenvolupament de les previsions de la Llei d’educació de Catalu-
nya (LEC), així com de la LOMCE, si bé el context polític en aquest àmbit ha estat caracteritzat per la confrontació 
amb el Govern central derivada de les modificacions introduïdes en el sistema educatiu per la LOMCE,282

Pel que fa als ensenyaments de règim especial, cal tenir en compte el Decret d'ordenació general dels ensenya-
ments esportius de règim especial,

 analit-
zades en l’edició anterior d’aquesta Memòria. 

283 que s’aprova en desplegament de la LEC i del Reial decret que en va esta-
blir l’ordenació general.284

                                                           
277 

 La norma estableix tant per als cicles de grau mitjà com per als de grau superior una 

Reial decret 96/2014, de 14 de febrer, pel qual es modifiquen els reials decrets 1027/2011, de 15 de juliol, pel qual s’estableix el del 
Marc espanyol de qualificacions per a l’educació superior (MECES), i 1391/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ense-
nyaments universitaris oficials. BOE núm. 55, de 05.03.2014. 
278 Reial Decret 592/2014, de 11 de juliol, pel que es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris. BOE núm. 
184, de 30.07.2014. 
279 Reial decret 472/2014, de 13 de juny, pel qual s’estableixen els llindars de renda i patrimoni familiar i les quanties de les beques o ajudes 
a l’estudi per al curs 2014-2015, i es modifica parcialment el Reial decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel que s’estableix el règim de les 
beques i ajudes a l’estudi personalitzades. BOE núm. 144, de 14.06.2014. 
280 Dels 42.571.695€ previstos per al 2014 es va acordar assignar a Catalunya el 8,4% (3.574.792€). 
281 Tal com es podrà constatar en llegir l’anàlisi de les novetats normatives d’àmbit autonòmic, a Catalunya la implementació de l’FPB s’ha 
efectuat en desplegament d’una de les modalitats previstes pel Reial decret estatal, els programes de formació i inserció, amb efectes única-
ment per al curs 2014-2015. 
282 En aquest sentit, destacar la Resolució 590/X del Parlament de Catalunya, sobre la defensa del model inclusiu de l’escola catalana i el re-
buig a la Llei orgànica de millora de la qualitat educativa, aprovada el 20 de març de 2014, i en la qual el Parlament insta al Govern a defen-
sar el model inclusiu de l’escola catalana i mostrar el seu rebuig a la LOMCE. BOPC núm. 297, de 20.03.2014. 
283 Decret 25/2014, de 25 de febrer, d'ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial. DOGC núm. 6571, de 27.02.2014. 
284 Reial decret 1363/2007, de 24 d’octubre, que va establir l’ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial. BOE núm. 
268, de 08.11.2007. 
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sèrie de disposicions generals (finalitats, objectius, règim lingüístic i relacions entre ensenyaments, entre 
d’altres), i en  regula el desplegament curricular, l’organització, l’avaluació, l’obtenció i els efectes dels títols, 
l’accés, les correspondències, convalidacions i exempcions i els ensenyaments esportius per a persones adultes. 

Així mateix, s’ha aprovat el Decret que regula els ensenyaments artístics superiors,285 també en desplegament de 
la LEC i del Reial decret estatal.286

La darrera referència als ensenyaments de règim especial afecta els ensenyaments d’idiomes, atès que s’han in-
troduït dues modificacions puntuals al Decret que els regula:

 La norma catalana estableix que aquests ensenyaments pertanyen a 
l’educació superior i estan integrats en l’EEES, fet que comporta que s’estructurin en crèdits europeus ECTS. En 
funció de la seva durada es poden estructurar en títols superiors (amb plans d’estudi de 240 crèdits ECTS) i en 
màsters (amb plans d’estudi d’entre 60 i 120 crèdits ECTS). Es preveu també la possibilitat d’organitzar estudis 
de doctorat, previ conveni amb les universitats. El Decret regula les modalitats d’ensenyament (presenci-
al/semipresencial, a temps complet o parcial), les qualificacions, el reconeixement, la transferència i la validació 
de crèdits, la mobilitat, les pràctiques així com el suplement europeu al títol, per tal de garantir-ne el reconeixe-
ment en tot l’EEES. Per últim, es preveu l’avaluació dels ensenyaments per part del Consell Superior d’Avaluació 
del Sistema Educatiu, en col·laboració amb la Inspecció d’Educació i l’Agència de Qualitat del Sistema Universitari 
de Catalunya. 

287

Pel que fa a la formació professional, cal diferenciar dos àmbits sobre els quals s’ha regulat. El primer d’ells ha 
suposat continuar la renovació dels currículums dels cicles formatius d’FP per adaptar-los a les previsions de la 
LOE i del mercat de treball, amb l’aprovació de sis nous currículums de cicles formatius de grau superior.

 d’una banda, s’ha estès a la modalitat presencial 
la possibilitat d’impartir un curs en dos blocs, independents i consecutius, fins ara només possible en la modalitat 
a distància; i de l’altra, s’ha atorgat a l’Institut Obert de Catalunya (IOC) la condició d’escola oficial d’idiomes, atès 
que desenvolupa l’oferta pública d’ensenyaments d’idiomes en la modalitat no presencial. 

288 Així 
mateix, la Generalitat ha aprovat el títol propi en tècnic en xarxes, instal·lacions i estacions de tractament 
d’aigua;289

El segon àmbit de la formació professional desenvolupat es refereix als estudis de segona oportunitat. Atès que la 
LOMCE va eliminar els programes de qualificació professional inicial (PQPI), el Departament ha aprovat les ins-
truccions

 es tracta d’un cicle formatiu de grau mitjà que té com a objectiu cobrir les necessitats de qualificació 
professionals existents a Catalunya en aquest àmbit, atès que el Govern de l'Estat no disposa de cap titulació que 
respongui a aquesta necessitat de qualificació. Les actualitzacions dels continguts dels títols d’FP reben un trac-
tament específic en la formació que rep el professorat d’FP. 

290

El Programa té tres modalitats diferents: els plans d’iniciació professional, els plans de transició al treball i els 
programes de formació i aprenentatge professional. Cal ressaltar també els efectes del Programa, atès que els 
mòduls que formin part d’un títol professional bàsic són acumulables per obtenir aquest títol, i les unitats de 
competència que conté corresponen a qualificacions de nivell 1 del Sistema Nacional de Qualificacions i Formació 

 per permetre la seva finalització als alumnes que els van iniciar el curs 2013-2014. D’altra banda, en 
desenvolupament de la disposició addicional quarta del Reial decret que regula aspectes específics de l’FPB (que 
preveu la possibilitat de regular programes de segona oportunitat adaptats a l’alumnat amb necessitats educati-
ves especials i a col·lectius amb necessitats educatives específiques) s’han regulat els programes de formació i 
inserció (PFI) per al curs 2014-2015. La finalitat d’aquests programes és proporcionar una formació de curta du-
rada (un curs acadèmic) a joves no ocupats d’entre 16 i 21 anys, que hagin abandonat el sistema educatiu, no 
s’estiguin formant i no disposin del títol d’ESO, per tal de facilitar la seva reincorporació al sistema educatiu (en 
concret, als CFGM) o la seva integració laboral. Es preveu que el Programa es desenvolupi en el marc de la Garan-
tia juvenil i del Programa operatiu d’ocupació juvenil pel període 2014-2020 del Fons Social Europeu. 

                                                           
285 Decret 85/2014, de 10 de juny, dels ensenyaments artístics superiors. DOGC núm. 6642, de 12.06.2014. 
286 Reial decret 1614/2009, de 26 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments artístics superiors regulats per la Llei orgà-
nica 2/2006, de 3 de maig, d’educació. BOE núm. 259, de 27.10.2009. 
287 Decret 73/2014, de 27 de maig, de modificació del Decret 4/2009, de 13 de gener, pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum dels 
ensenyaments d’idiomes de règim especial. DOGC núm. 6633, de 29.05.2014. 
288 Decret 14/2014, de 4 de febrer, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d'eficiència energètica i energia solar 
tèrmica, DOGC núm. 6556, de 06.02.2014; Decret 26/2014, de 25 de febrer, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau su-
perior de sistemes electrotècnics i automatitzats, DOGC núm. 6571, de 27.02.2014; Decret 30/2014, d'11 de març, pel qual s'estableix el 
currículum del cicle formatiu de grau superior de guia, informació i assistències turístiques, DOGC núm. 6581, de 13.03.2014; Decret 
37/2014, de 18 de març, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de processos i qualitat en la indústria alimentà-
ria, DOGC núm. 6586, de 20.03.2014; Decret 50/2014, de 8 d'abril, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de 
direcció de cuina, DOGC núm. 6601, de 10.04.2014; i el Decret 55/2014, de 22 d'abril, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de 
grau superior de programació de la producció en fabricació mecànica, DOGC núm. 6610, de 25.04.2014. 
289 Decret 15/2014, d’11 de febrer. DOGC núm. 6562, de 14.02.2014. 
290 Resolució ENS/1786/2014, de 21 de juliol, de les instruccions per a la compleció dels programes de qualificació professional inicial. DO-
GC núm. 6674, de 29.07.2014. 
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Professional, fet que permet obtenir un certificat de professionalitat. En conseqüència, i amb la finalitat de garan-
tir aquests efectes, s’ha aprovat també l’estructura d’aquests programes,291

D’altra banda, cal fer referència al Programa de promoció professional (PPP), pla pilot implementat el curs 2014-
2015 en quatre instituts de secundària de Catalunya

 és a dir, els mòduls formatius en què 
s’articulen, de conformitat amb els currículums establerts a nivell estatal i autonòmic. 

292

Una norma d’importància destacada aprovada enguany i en desenvolupament de la LEC és el Decret que regula 
els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents,

 i que pretén ser una opció professionalitzadora addicional 
als PFI per a l’alumnat que no obté el graduat en ESO, proporcionant-li una titulació d’FP bàsica així com prepa-
rant-lo per superar les proves per obtenir el graduat. A diferència dels PFI aquests programes tenen una durada 
de dos cursos acadèmics, i permeten accedir als CFGM sense prova d’accés. Es conceben doncs com una via in-
tegradora en proporcionar una titulació en FP bàsica així com preparar per l’obtenció del graduat en ESO. 

293 que neix amb l’objectiu de facili-
tar l’adequació del perfil de la plantilla al projecte educatiu del centre i que atorga més capacitat decisòria a 
l’equip directiu del centre per contractar determinats perfils del professorat.294

§ El concurs, que alhora pot ser general o específic, però que en ambdós casos la provisió esdevé definitiva. El 
concurs general és el procediment normal de provisió de llocs de treball, està reservat per als llocs de treball 
ordinaris i consta d’una única fase: la valoració dels mèrits de les persones candidates per ocupar el lloc de 
treball. El concurs específic es reserva per als llocs de treball específics i consta de dues fases: la valoració 
de mèrits i la defensa davant d’una comissió del projecte estratègic de desenvolupament dels continguts 
funcionals del lloc de treball pel qual opta la persona candidata. Pot incloure una entrevista per part de la di-
recció. 

 El Decret classifica en tres tipus 
els llocs de treball docent: ordinaris, específics i de responsabilitat especial. Els primers corresponen a la funció 
docent pròpia d’una especialitat docent, els específics són aquells que tenen un perfil propi amb característiques 
i funcions específiques docents i els de responsabilitat especial són els llocs de treball reservats als membres de 
l’equip directiu. En funció del lloc de treball, el sistema de provisió és diferent:  

§ El procediment extraordinari de provisió especial, reservat per la cobertura amb caràcter definitiu de llocs de 
treball de responsabilitat especial (membres de l’equip directiu), i en el qual es pot participar a nivell indivi-
dual o col·lectiu, en aquest últim cas només en centres de creació recent o en centres públics de dificultat es-
pecial. Un cop complert el procediment, la direcció del centre fa una proposta motivada d’una persona prèvia 
valoració del seu currículum professional i si escau, una entrevista. 

§ Els procediments de provisió de llocs de treball amb caràcter provisional, en els quals participa la direcció del 
centre nomenant interins en vacants de plantilla i nomenant substituts docents. El Decret regula les potestats 
de la direcció i el procediment que cal seguir, que en tot cas ha de complir els principis de publicitat, mèrit i 
capacitat, però li atorga un ampli marge d’autonomia per seleccionar les persones candidates integrades en 
la borsa de treball del Departament amb el perfil docent més adient per al lloc de treball que s’ha de cobrir, 
en línia amb el projecte educatiu del centre. 

D’entre les moltes iniciatives que duu a terme el Departament d’Ensenyament cal fer referència a les relatives a 
l’execució de “L’ofensiva de país a favor de l’èxit escolar. Pla per a la reducció del fracàs escolar a Catalunya 
2012-2018”, que preveu un seguit de mesures articulades al voltant de deu eixos d’actuació i que té els següents 
objectius generals: millorar el nivell competencial dels alumnes d’educació primària i els d’ESO, al mateix temps 
que aconseguir una taxa de graduats en ESO amb relació a la matricula de 4rt curs superior o igual al 85% l’any 
                                                           
291 Resolució ENS/2250/2014, de 6 d’octubre, de l’estructura dels programes de formació i inserció. DOGC núm. 6727, de 14.10.2014. 
292 Resolució ENS/2453/2014, de 30 d'octubre, per la qual s'implanten cicles de formació professional bàsica en diversos centres educatius 
públics. DOGC núm. 6743, de 05.11.2014. 
293 Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents. DOGC 
núm. 6591, de 27.03.2014. Cal destacar també, de conformitat amb les disposicions addicionals primera i segona d’aquest Decret, 
l’aprovació de la Resolució ENS/906/2014, de 23 d’abril, per la qual es determinen els centres educatius i els llocs de treball docents que te-
nen la consideració de dificultat especial (DOGC núm. 6613, de 30.04.2014), que suposa una revisió de la classificació actual dels centres 
educatius públics en aplicació de criteris objectius i mesurables referits a les característiques socioeconòmiques de la zona on s’ubica cada 
centre. Segons el Departament d’Ensenyament, aquesta classificació afecta 235 escoles i 105 instituts el curs 2014-2015, i té una clara inci-
dència en l’assignació de recursos humans als centres afectats, en termes d’aules d’acollida (326 a primària i 277 a secundària), unitats de 
suport d’educació especial (205 a primària i 259 a secundària), 1.712 dotacions d’atenció a la diversitat dels alumnes (a secundària), 606 
dotacions de mestres a escoles de primària amb ampliació horària (“sisena hora”) i 366 tutories a secundària (“aula oberta”). 
294 Amb la finalitat de garantir una implementació òptima de les mesures contingudes al Decret s’han elaborat una sèrie d’instruments com 
ara dues guies amb orientacions per a la descripció de llocs de treball específics estructurals, llocs de treball específics i llocs de treball 
d’especial responsabilitat així com una guia amb orientacions metodològiques per a l’avaluació del perfil professional. Aquestes orientacions 
aniran acompanyades de “píndoles formatives” per poder aprofundir en els temes tractats. 

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=672416&language=ca_ES�
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?versionId=1379292&type=01�
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?versionId=1379292&type=01�
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=658349&type=01&language=ca_ES�
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?versionId=1352400&type=01�
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?versionId=1352400&type=01�
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2018, millorar la competència de l’alumnat en llengües estrangeres i reduir la taxa d’abandonament escolar pre-
matur fins al 15% a final de l’any 2018. Moltes de les mesures que recull el Pla també van ser proposades en 
l’Informe sobre el risc de fracàs escolar a Catalunya, elaborat pel CTESC l’any 2010.295

El Departament d’Ensenyament ha facilitat informació relativa al grau d’execució del Pla, de la qual tot seguit se’n 
fa un extracte de les principals mesures realitzades, si bé cal tenir en compte que part d’aquesta informació ja ha 
estat comentada a l’apartat d’Educació d’aquest capítol, atesa l’estreta relació entre els aspectes analitzats i la 
informació disponible. Així, en el marc de l’eix 1 del Pla (professionalització de la docència), cal fer referència al 
desenvolupament del Programa de millora de la formació del professorat, que en relació a la seva formació inicial 
introdueix canvis importants. Així, el curs 2014-2015 s’ha començat a impartir el doble grau de magisteri en edu-
cació infantil i primària, amb només 220 places en quatre universitats públiques i dues privades. En aquesta línia, 
s’han establert requisits acadèmics addicionals per accedir als estudis de magisteri, amb la finalitat de garantir 
un correcte domini de les competències lingüístiques dels futurs mestres.

 

296

En relació amb la formació del professorat, és rellevant la signatura al llarg de l’any 2014 de diversos convenis 
per millorar l’aprenentatge de llengües estrangeres del professorat, així com l’aprovació del Projecte interdepar-
tamental de competència digital docent, amb la finalitat de garantir la competència digital del professorat no uni-
versitari.

 Aquests requisits tenen un efecte 
provisional, mentre no s’implementi la prova d’aptitud personal, que s’exigirà tant en universitats públiques com 
privades per accedir als estudis de magisteri i té l’objectiu de valorar els coneixements, les habilitats i les compe-
tències imprescindibles per cursar amb èxit el grau. Està previst que aquesta prova es realitzi a partir del curs 
2015-2016.  

297 S’ha previst desenvolupar una primera fase d’identificació de les competències digitals que han de 
tenir els docents i es preveu establir el procediment per tal que les puguin adquirir i acreditar. Així mateix, el curs 
2014-2015 s’ha ampliat el Programa de formació específic adreçat al professorat interní o substitut nomenat per 
a tot un curs sense experiència docent prèvia de 12 mesos o més en els darrers cursos escolars, en passar de 
190 professors participants a 1.202 el curs 2013-2014.298

L’Eix 2 del Pla està focalitzat en el suport escolar personalitzat, ja comentat en l’edició anterior d’aquesta Memò-
ria. Des de la seva implementació (2013) s’han elaborat i difós guies per a docents (per orientar la seva tasca en 
la detecció de dificultats d’aprenentatge i per a la intervenció educativa), per a famílies i per als EAP i orientadors 
d’instituts; s’ha creat un banc de recursos per als centres i s’ha implementat el suport específic en 1.307 centres 
dels 1.713 centres existents d’educació infantil i primària (el 76,3%), que es desglossa en 1.217 centres de pri-
mària, 74 escoles rurals i 16 instituts-escola. Segons les dades del Departament d’Ensenyament, el 29,2% de 
l’alumnat ha rebut suport escolar personalitzat el curs 2013-2014, sent els àmbits d’aprenentatge més treballats 
l’adquisició del procés de lectura i escriptura (45%), l’assoliment de les habilitats matemàtiques (35,2%) i dels 
hàbits de treball i organització (11,5%). 

 

Pel que fa al tercer eix del Pla, l’impuls de la lectura, cal tenir en compte que les iniciatives públiques en aquest 
àmbit ja tenen una trajectòria dilatada en el temps. Els darrers cursos s’han dut a terme tant accions formatives 
per al professorat, com tallers, certàmens, accions de foment i suport a les biblioteques escolars i la creació d’un 
banc de recursos, entre d’altres. El nombre de centres participants en aquestes actuacions ha passat dels 320 el 
curs 2011-2012 als 728 el curs 2014-2015. 

L’Eix 4 està centrat en la innovació metodològica i didàctica a les aules i ha comportat la implementació d’una va-
riada tipologia d’actuacions, entre les quals es poden destacar els treballs del Departament d’Ensenyament en la 
implementació del currículum competencial a l’educació primària i l’ESO, així com els programes Impulsem la ro-
bòtica, Apadrinem el nostre patrimoni i La motxilla bioclimàtica, cadascun d’ells centrat en àmbits temàtics dife-
rents, però que tenen en comú el tractament interdisciplinar del currículum partint del treball competencial.299

                                                           
295 Per a més informació consulteu l’informe: 

 Així 
mateix, la implementació del servei comunitari entre l’alumnat de tercer i quart d’ESO permet que aquests expe-
rimentin i protagonitzin accions de compromís cívic en l’exercici actiu de la ciutadania. El curs 2013-2014 s’ha 
implementat el servei en 152 centres de secundària, mentre que el curs 2014-2015 se n’han format 161 més 

http://www.ctesc.cat/noticies/26264940.html. 
296 En aquest sentit, l’Ordre ENS/10/2014, de 20 de gener (DOGC núm. 6548, de 27.01.2014), exigeix ja el nivell C-1 del Marc europeu comú 
de referència (MECR) per a llengües estrangeres (que implica tenir un domini funcional efectiu) al professorat d’ensenyament secundari que 
imparteix una llengua estrangera i que presti serveis amb caràcter temporal. 
297 Acord GOV/157/2014, de 25 de novembre, pel qual es crea el Projecte interdepartamental de competència digital docent. DOGC núm. 
6759, de 27.11.2014. 
298 De manera complementària s’han aprovat les instruccions sobre el període de prova inicial que ha de superar aquest personal (Resolució 
ENS/1703/2014, de 16 de juliol. DOGC núm. 6669, de 27.07.2014). 
299 Han participat en el primer programa 52 instituts, mentre que en el segon ho han fet 175 centres educatius (de primària i secundària) i en 
el tercer, 27 instituts.  

http://www.ctesc.cat/noticies/26264940.html�
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=653203&type=01&language=ca_ES�
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6759/1384368.pdf�
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?versionId=1365614&type=01�
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?versionId=1365614&type=01�
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per incorporar-s’hi el curs següent. Per últim, en el marc d’aquest Eix 4, cal tenir en compte la realització de pro-
grames de diversificació curricular previstos per la normativa vigent,300 que en algunes ocasions es concreten en 
unitats d’escolarització compartida, quan aquests programes es plantegen com un recurs educatiu extern en 
col·laboració amb les entitats del tercer sector i les entitats locals i s’adreça als alumnes que presenten de forma 
reiterada i contínua manifestacions conductuals greus, absentisme injustificat o fort rebuig escolar.301

El cinquè Eix del Pla se centra en el plurilingüsime, atesa la seva importància en l’actual context econòmic i social. 
L’avaluació de les competències bàsiques al final de l’escolarització obligatòria (quart d’ESO), comentada anteri-
orment, destaca com els resultats de  la competència en llengua anglesa reflecteixen una major diferència entre 
l’alumnat, ja sigui per raó de si ha repetit o no, com la titularitat del centre al què assisteix o el nivell de complexi-
tat d’aquest, sent el percentatge de l’alumnat que se situa en el nivell baix de competències el més alt de les 
competències avaluades (el 20%, tal com es pot comprovar en la taula al final d’aquest apartat). 

 

En aquest sentit, el Departament impulsa una sèrie de programes i actuacions centrats d’una banda en l’anglès, 
però també en els altres idiomes, ja siguin de la UE com de tercers països. Així, cal destacar els programes 
d’auxiliars de conversa (en anglès, francès, alemany i italià),302 el Programa de voluntariat lingüístic,303 les esta-
des d’immersió lingüística en anglès304 i el Programa de classes de llengua i cultura d’origen (centrat en les llen-
gües no curriculars, com ara l’àrab, el xinès, l’amazig, el neerlandès i l’ucraïnès, entre d’altres). Altres projectes 
que cal tenir en compte són els Projectes Science et Societè (amb la finalitat de potenciar l’ensenyament de la 
llengua francesa a través de les ciències),305 el Programa Euromania (per promoure la competència lectora pluri-
lingüe de l’alumnat en set llengües romàniques)306 i els programes de mobilitat, com ara l’establert entre Catalu-
nya i el Quebec i l’Aprenentatge actiu d’idiomes,307

Una iniciativa destacable és el “Batxibac”, que consisteix en la implementació del currículum mixt relatiu a la do-
ble titulació del batxillerat i del baccalauréat francès partir del curs 2013-2014. De manera paral·lela, s’han signat 
convenis de col·laboració amb els instituts lingüístics oficials de francès, italià i alemany. 

 el Programa Erasmus+ i el Portafoli europeu de llengües, entre 
d’altres.  

En el marc de l’autonomia de centres (Eix 6), s’ha implementat la jornada contínua en el 85% dels centres educa-
tius de secundària de Catalunya, si bé no es disposa de més informació sobre aquesta mesura i la seva imple-
mentació experimental en centres d’educació primària. D’altra banda, cal tenir en compte el Projecte de Qualitat i 
Millora Contínua, que té per objectiu ajudar els centres a dissenyar, implementar, avaluar i millorar contínuament 
els seus sistemes de gestió, i que compta amb la participació de 149 centres públics. 

Amb estreta relació amb l’eix anterior, el setè se centra en la professionalització de la direcció dels centres i pre-
veu la realització d’accions específiques per als directors/es i els equips directius, d’entre les que destaca el curs 
de formació inicial en direcció de centres educatius realitzat en col·laboració amb l’Escola d’Administració Pública 
de Catalunya308 i el Programa per a la incorporació a la direcció.309

L’Eix 8 del Pla incideix en la implicació i el compromís de la família, que es pretén reforçar a través d’accions for-
matives al professorat per reflexionar sobre la importància de la coresponsabilitat educativa entre família i escola, 
així com mòduls formatius per a famílies sobre diferents temes relacionats amb l’escolaritat i l’educació dels fills. 
L’extensió de la implicació de la comunitat educativa a l’entorn és l’objecte de l’Eix 9, sota el qual s’han continuat 
desenvolupant els plans educatius d’entorn,

 D’altra banda les direccions dels centres tam-
bé tenen accés a formació específica en l’àmbit de la gestió administrativa i econòmica del centre i en habilitats 
de lideratge i direcció de centre.  

310

                                                           
300 El curs 2012-2013 es van atendre 2.762 alumnes, pertanyents a 335 centres diferents. 

 protocols per a la millora de la convivència (que tracten aspectes 

301 El curs 2013-2014 van implementar-se 108 unitats d’escolarització compartida, que van atendre 1.600 alumnes. 
302 Segons el Departament d’Ensenyament, des de l’any 2011 al 2015, 463 centres educatius catalans han acollit 607 auxiliars lingüístics. 
303 De l’any 2011 al 2015 un total de 118 voluntaris han assistit 31 centres educatius. 
304 Organitzades amb col·laboració de l’Agència Catalana de la Joventut. El curs 2013-2014 hi han participat 1.545 alumnes i 135 professors, 
d’un total de 43 centres educatius. 
305 De l’any 2012 al 2015 han participat en aquest projecte un total de 63 centres i 2.225 alumnes. 
306 De l’any 2011 al 2014 han participat en aquest projecte un total de 42 centres i 3.975 alumnes. 
307 Cal tenir en compte que la participació en aquests programes és menor als ja comentats: en el programa de mobilitat al Quebec han parti-
cipat 65 alumnes entre el 2013 i el 2015, mentre que en l’Aprenentatge actiu d’idiomes, la participació ascendeix a 1.346 alumnes. 
308 S’han dut a terme tres edicions d’aquest curs (2011, 2012 i 2014), les quals han rebut 10.15, 394 i 379 sol·licituds i s’han ofert 180, 90 i 
60 places (respectivament). El percentatge de superació dels cursos és proper al 100% en les tres edicions. 
309 L’edició relativa a l’any 2014 ha tingut 156 alumnes. 
310 Segons el Departament d’Ensenyament hi ha 96 plans educatius d’entorn actius en un total de 76 municipis, que afecten 333.239 alum-
nes de 885 centres docents (tant siguin públics com privats concertats). 



CONDICIONS DE VIDA 

210 

com l’assetjament escolar, el maltractament infantil i adolescent, el ciberassetjament i les bandes juvenils i vio-
lentes, entre d’altres) i el Programa de prevenció de drogodependències, que ha arribat a 12.122 alumnes. 

Els protocols per a la millora de la convivència també s’inclouen en el darrer eix del Pla (el desè), centrat en 
l’absentisme i l’abandonament escolar. Les actuacions previstes en aquest eix pretenen, d’una banda, evitar que 
determinats col·lectius abandonin el sistema i, de l’altra, facilitar l’entrada al sistema de persones que ja van 
abandonar-lo prèviament. Com a exemples de les actuacions realitzades es poden citar el projecte Promoció esco-
lar del poble gitano,311 així com altres mesures en l’àmbit de la formació de persones adultes i les proves lliures 
d’obtenció del graduat en ESO i el certificat de formació instrumental.312

La darrera referència al Pla és la continguda en la taula següent, que recull i completa amb les darreres dades 
disponibles els indicadors de seguiment fixats pel Pla. 

 

TAULA  V-107.  Indicadors de seguiment del Pla per a la reducció del fracàs escolar a Catalunya 2012-2018. Ca-
talunya, 2014 

Indicador 
 

2012 2013 2014 2018 (previst) Objectiu Europa 
2020 

Percentatge d'alumnes en 
el nivell baix de les compe-
tències en llengües i ma-
temàtiques de les proves 
de 6è d'EP  

Català 15,8% 15,2% 14,6% 

< 15% (nivell 1 del 
nou model de proves 

de 6è EP) 
- 

Castellà 19,0% 14,2% 14,5% 

Anglès 27,4% 19,0% 15,9% 

Matemàti-
ques 18,2% 15,0% 14,0% 

Percentatge d'alumnes en 
el nivell alt de les compe-
tències en llengües i ma-
temàtiques de les proves 
de 6è d'EP 

Català 45,6% 61,3% 61,9% 

> 15% (nivell 4 del 
nou model de proves 
de 6è EP; > 40% nous 

nivells 3 i 4) 

- 
Castellà 34,9% 62,2% 63,0% 

Anglès 36,9% 58,5% 64,2% 

Matemàti-
ques 32,3% 63,2% 64,8% 

Percentatge d'alumnes en 
el nivell baix de les compe-
tències en llengües i ma-
temàtiques de les proves 
de 4rt d'ESO  

Català 15,9% 11,0% 10,2% 

< 15% (nivell 1 del 
nou model de proves 

de 4rt ESO) 
15% 

Castellà 14,1% 11,3% 9,9% 

Anglès 23,7% 20,2% 20,0% 

Matemàti-
ques 24,0% 21,3% 16,7% 

Percentatge d'alumnes en 
el nivell alt de les compe-
tències en llengües i ma-
temàtiques de les proves 
de 4rt d'ESO 

Català 21,4% 29,5% 30,6% 
> 15% (nivell 4 del 

nou model de proves 
de 4rt ESO; > 30% en 
el nivell 4 del model 
de proves del 2012) 

- 
Castellà 24,9% 26,4% 27,3% 

Anglès 28,1% 32,4% 24,7% 

Matemàti-
ques 25,2% 32,6% 29,1% 

Percentatge d'alumnes en 
els nivells baixos (<1 i 1) en 
competència lectora, ma-
temàtica i científica de les 
proves PISA 

Comp. lecto-
ra 13,5%1 3,99%2 - 

< 15% < 15% Comp. ma-
temàtica 19,1%1 20,05%2 - 

Comp. cien-
tífica 16,3%1 15,45%2 - 

Percentatge d'alumnes en 
els nivells alts (5 i 6) en 
competència lectora, ma-
temàtica i científica de les 

Comp. lecto-
ra 3,80%1 7,34%2 

- 
> 8% (PISA 2018) - 

Comp. ma-
temàtica 10,40%1 8,70%2 

- 

                                                           
311 Durant el curs 2013-2014 el Programa ha afectat 28 centres, fet que ha suposat atendre 335 famílies i un total de 970 alumnes. 
312 Durant els anys 2012, 2013 i 2014 s’han dut a terme sis convocatòries (dues cada any) sent el nombre total de persones inscrites de 
12.317, de les quals, 1.606 (el 13%) han obtingut el graduat en ESO i 99 certificacions de formació instrumental. 
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Indicador 
 

2012 2013 2014 2018 (previst) Objectiu Europa 
2020 

proves PISA Comp. cien-
tífica 4,70%1 3,40%2 

- 

Taxa bruta de graduats en ESO amb relació a 
la matrícula de 4rt curs 82,1%3 83,8%4 - > 85% - 

Percentatge d'alumnes de 4rt d'ESO que asso-
leixen el nivell B1 del Marc europeu de refe-
rència per a les llengües en la primera llengua 
estrangera 

Les dades disponibles no són 
estadísticament significatives  > 50% - 

Taxa d'abandonament escolar prematur 24,2 24,7 22,2 15% < 10% (15% per a 
Espanya) 

(1) Les dades PISA es refereixen a l’any 2009. 
(2) Les dades PISA es refereixen a l’any 2012. 
(3) Curs 2011-2012. 
(4) Curs 2012-2013. 
Font: elaboració pròpia a partir del document Ofensiva de país a favor de l’èxit escolar. Pla per a la reducció del fracàs escolar a Catalunya 
2012-2018, del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu i Idescat. 

Ja sigui amb la iniciativa relativa a la competència digital docent, ja sigui en el marc de projectes singulars, la pre-
sència de les noves tecnologies a l’aula es consolida, reflex de la importància social que tenen, tal i com desta-
quen les institucions europees en les resolucions i actes comentats anteriorment. En aquest sentit, és rellevant el 
projecte “mSchols”,  impulsat per la Generalitat de Catalunya juntament amb el Mobile World Capital Barcelona, 
l’Ajuntament de Barcelona i GSMA (entitat organitzadora del Mobile World Congress). Aquest projecte se centra en 
l’alumnat de secundària amb la finalitat de garantir que pugui treballar a l’aula amb la tecnologia mòbil, a través 
de la creació i l’ús de solucions mòbils. S’estructura en tres iniciatives: d’una banda, els Mobile Learning Awards, 
implementats el curs 2013-2014 i que el curs 2014-2015 han tingut la segona edició; de l’altra, mitjançant 
l’assignatura optativa a quart d’ESO “Mobilitzem la informàtica”, i que el gener de 2014 comptava amb 6.000 
alumnes matriculats en 196 centres de secundària; i en tercer i darrer lloc, el projecte pilot Mobile History Map, 
que té per objectiu la creació de continguts relacionats amb el patrimoni cultural. 

De manera paral·lela el professorat té accés a una oferta formativa específica en l’àmbit de la competència digi-
tal, que es concreta en diferents seminaris (presencials i en línia), així com jornades específiques, grups de treball 
i projectes.313

L’ús didàctic de la tecnologia mòbil conviu amb la presència d’aquesta tecnologia en la vida quotidiana de gran 
part de l’alumnat, sobretot a partir d’una determinada edat, fet que pot generar conflictes en la vida escolar. El 
Departament d’Ensenyament no ha fixat instruccions obligatòries per a tots els centres del sistema educatiu, atès 
que remet aquesta decisió als propis centres. Al llarg de l’any 2014 s’han fet públiques diferents opcions per 
abordar aquest fenomen, que van des de la seva prohibició absoluta dins dels recintes educatius (a excepció de 
les activitats en què se’n pugui fer un ús didàctic i autoritzat pel professorat) a altres opcions que en preveuen un 
ús diferent en funció del moment del dia. A principis de l’any 2015, el Consell Escolar de Catalunya ha fet públi-
ques unes orientacions per als centres.

 

314

Per últim, cal fer esment de l’aprovació del Pla estratègic d’esport escolar de Catalunya, 2013-2020,

  

315

En l’àmbit de l’educació universitària, la majoria d’iniciatives públiques se centren en la política de beques i ajuts 
a l’estudi, tractades en l’apartat específic d’aquest capítol. D’altra banda, continua al llarg de l’any 2014 el Pla 
Serra Hunter, que preveu la contractació de 500 professors en les universitats públiques fins a l’any 2020, selec-
cionats en funció de criteris d’excel·lència internacional. 

 que pro-
posa 15 línies estratègiques i 83 plans d’actuació per impulsar un model d’esport escolar basat en la màxima 
participació dels infants i adolescents en activitats físicoesportives. 

                                                           
313 Per exemple, en el marc del projecte “mSchools”  el curs 2013-2014 s’han dut a terme dos cursos MOOC en els quals han participat 344 
persones, mentre que també s’han organitzat 8 jornades amb 1.395 participants, 76 cursos telemàtics (amb un total de 2.507 participants). 
314 Consell Escolar de Catalunya (2015). Les tecnologies mòbils als centres educatius. Document 1/2015. 
315 Resolució PRE/2073/2014, de 8 de setembre. DOGC núm. 6707, de 16.09.2014. 

http://consellescolarcat.gencat.cat/web/.content/consell_escolar/actualitat_consell_escola/documents_pdf/static_files/Doc1-15_Tecnologies_mobils.pdf�
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=670449&language=ca_ES�
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6.4. HABITATGE 

6.4.1. ÀMBIT DE LA UE 

Enguany les institucions europees posen de manifest que la crisi financera ha generat una sèrie de problemes 
que estan relacionats amb l’habitatge, entre ells el sobreendeutament excessiu de les persones físiques i la des-
confiança de tots els interessats en el mercat, particularment els consumidors, en el sistema financer, la qual co-
sa provoca conseqüències socials i econòmiques. 

En relació amb això, el CESE ha emès un dictamen sobre el tema del sobreendeutament,316

Tal i com s’ha anunciat anteriorment, molts consumidors han perdut la confiança en el sector financer i els pres-
tataris han experimentat cada vegada més dificultats per fer front als seus préstecs, provocant un augment dels 
impagaments i de les vendes forçoses. En els darrers anys, la Comissió Europea ha determinat una sèrie de pro-
blemes que pateixen els mercats hipotecaris de la UE en relació amb el comportament en la concessió i la con-
tractació de crèdits entre els participants en el mercat, inclosos els intermediaris de crèdit i les entitats no credití-
cies. Tenint en compte aquesta situació, s’ha valorat la conveniència d’establir a nivell europeu un marc jurídic 
harmonitzat i, conseqüentment, s’ha aprovat la Directiva sobre els contractes de crèdit celebrats amb els consu-
midors per a béns immobles d’ús residencial

 en el qual posa de 
manifest que aquest no només s’ha accentuat per la crisi econòmica, sinó que també han intervingut altres ele-
ments, com ara l’increment del cost de la vida i el recurs als crèdits en efectiu. Partint d’aquesta base, el CESE 
constata que no existeix cap definició harmonitzada del concepte de sobreendeutament, ni mitjans per aconse-
guir una perspectiva precisa de la situació dels estats membres. En aquest sentit, afirma que per tal d’elaborar 
una definició comuna de sobreendeutament cal tenir en compte diversos elements: la llar com a unitat de mesura  
pertinent per quantificar-lo; els compromisos financers adquirits; els compromisos informals adquirits per la famí-
lia o la comunitat; la incapacitat de pagament; el sobreendeutament estructural; el nivell de vida digne i la insol-
vència. D’altra banda, el CESE destaca alguns aspectes que poden contribuir a la prevenció del sobreendeuta-
ment, com l’educació financera i el consum responsable; l’afavoriment del préstec responsable i la imposició de 
sancions dissuasòries en el cas d’incompliment de les obligacions d’informació que tenen els professionals; la re-
gulació del crèdit i el sector professional del crèdit als particulars i la fixació d’un interès màxim per al cost total 
del crèdit, que englobi tots els interessos i costos vinculats al contracte de crèdit expressats de manera percentu-
al. 

317

La Directiva, en primer lloc, encomana als estats membres el foment de mesures de suport a l’educació financera 
dels consumidors, així com la necessitat que tant els prestamistes, com els intermediaris de crèdit i els represen-
tants designats disposin d’un nivell adequat de coneixements i competència en relació amb l’elaboració, l’oferta o 
la concessió de contractes de crèdit, en la mateixa línia en què es pronuncia el CESE. 

, la qual estableix un marc comú en relació amb certs aspectes de 
les disposicions legals, reglamentàries i administratives dels estats membres aplicables a aquells contractes rela-
tius a crèdits de consum que estiguin garantits mitjançant hipoteca o un altre tipus de garantia, en relació amb 
béns immobles d’ús residencial. Els estats membres tindran com a termini màxim el 21 de març de 2016 per 
transposar la Directiva, la qual també faculta els estats membres a adoptar disposicions més estrictes, sempre i 
quan siguin compatibles amb la normativa comunitària. 

D’altra banda, la Directiva regula aspectes relatius al contracte de crèdit, com ara les obligacions d’informació i 
publicitat, el període de reflexió i el termini de desistiment, l’execució del contracte i els riscos principals, així com 
també el règim sancionador, la resolució extrajudicial de conflictes i el règim transitori. 

Pel que fa a la informació i publicitat, es regula, d’una banda, l’entrega de la informació general i el seu contingut 
i, d’altra banda, la informació personalitzada que l’entitat de crèdit ha de facilitar al consumidor a través de 
l’anomenada “fitxa europea d’informació normalitzada” (en endavant, FEIN). Quant a la informació general, la Di-
rectiva es refereix principalment als elements essencials del crèdit (identitat del prestamista, tipus de deutor, im-
port total del crèdit, etc.) i, en el cas que el crèdit estigui garantit per una hipoteca, la Directiva estableix que 
s’haurà d’incloure una advertència sobre les conseqüències per al consumidor en cas d’incompliment dels com-
promisos que comporta el contracte de crèdit. Tanmateix, es prohibeixen les formulacions que puguin resultar 
enganyoses per al consumidor pel que fa a la disponibilitat o al cost del crèdit. En el cas que la formalització d’un 

                                                           
316 Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre el tema “Protecció dels consumidors i tractament adequat del sobreendeutament 
per evitar l’exclusió social”. DOUE C 3111, de 12.09.2014 
317 Directiva 2014/17/UE del Parlament Europeu i del Consell de 4 de febrer de 2014 sobre els contractes de crèdit celebrats amb els con-
sumidors per a béns immobles d’ús residencial i per la qual es modifiquen les Directives 2008/48/CE i 2013/36/UE i el Reglament (UE) núm. 
1093/2010. DOUE L 60, de 28.02.2014 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014AE0791&from=ES�
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014AE0791&from=ES�
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0017&from=ES�
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0017&from=ES�
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0017&from=ES�


 

213 

MEMÒRIA  
SOCIOECONÒMICA  

I LABORAL DE  
CATALUNYA 2014 

contracte relatiu a un servei accessori vinculat al contracte de crèdit, en particular una assegurança, fos obligatò-
ria per a obtenir el crèdit o per a obtenir-lo en les condicions que s’ofereixen, i el cost d’aquest servei no es po-
gués determinar prèviament, aquesta obligació s’ha de determinar de manera clara, concisa i destacada amb la 
taxa anual equivalent (en endavant, TAE). La Directiva també estableix l’obligació que, tant les entitats de crèdit 
com els intermediaris ofereixin en tot moment informació general, en suport durador o format electrònic, sobre la 
gamma de productes de crèdit que ofereixen. 

Pel que fa a la informació personalitzada, la Directiva introdueix l’obligació d’entregar al consumidor la informació 
basada en la fitxa normalitzada FEIN, que inclourà, entre d’altres aspectes, la identificació de les parts en el con-
tracte de crèdit, les característiques principals del crèdit, el tipus d’interès i altres despeses, la periodicitat i el 
nombre de pagaments, l’import de la quota i la possibilitat de reemborsament anticipat.  

La Directiva també regula el càlcul del TAE i estableix que es determinarà el cost total del crèdit per al consumi-
dor, exceptuant les despeses que aquest hauria de pagar per l’incompliment d’alguna de les obligacions vincula-
des al contracte de crèdit. S’estableix també que quan sigui obligatori obrir un compte per tal d’obtenir el crèdit, 
els seus costos de manteniment, els costos relatius a la utilització d’un mitjà de pagament que permeti efectuar 
operacions de pagament i de disposició del crèdit, així com altres costos relatius a les operacions de pagament, 
s’inclouran en el cost total del crèdit per al consumidor, amb la salvetat que els costos derivats d’aquest compte 
s’hagin especificat clarament i per separat en el contracte de crèdit o en un altre contracte subscrit pel consumi-
dor.  

Finalment, en el cas de variar el tipus deutor, la Directiva estableix que s’haurà de facilitar al consumidor, amb 
anterioritat a què el canvi entri en vigor, informació relativa, com a mínim, a l’import dels pagaments que cal efec-
tuar amb l’aplicació del nou tipus i, en el cas de canviar el nombre o la freqüència dels pagaments, els detalls cor-
responents.318

La Directiva permet als estats membres establir un període de reflexió de set dies com a mínim abans de la cele-
bració del contracte de crèdit, durant el qual el consumidor disposarà de temps suficient per comparar ofertes, 
avaluar les seves implicacions i prendre una decisió amb coneixement de causa. Quan un Estat membre especifi-
qui aquest període de reflexió, l’oferta serà vinculant durant la seva durada i el consumidor podrà acceptar 
l’oferta en qualsevol moment durant el període de reflexió. 

 

Pel que fa a l’acceptació de l’oferta, els estats membres poden establir que els consumidors no puguin acceptar 
l’oferta durant un temps no superior als deu primers dies del període de reflexió (en el cas que aquest període si-
gui de 10 o més dies). Si existeix dret de desistiment, l’entitat de crèdit especificarà les seves condicions i el seu 
procediment. 

Pel que fa a l’execució del contracte de crèdit, la Directiva regula aspectes sobre el reemborsament anticipat del 
crèdit i la dació en pagament. Pel que fa al reemborsament anticipat, estableix que si es preveu la possibilitat que 
el consumidor beneficiari del crèdit pugui reemborsar-lo amb anterioritat a la data d’expiració, tindrà dret a una 
reducció del cost total del crèdit que comprendrà els interessos i els costos corresponents al temps del contracte 
que quedi per transcórrer. No obstant això, es podrà supeditar l’exercici d’aquest dret al compliment de certes 
condicions i com a compensació a aquest exercici l’entitat de crèdit podrà rescabalar els possibles costos direc-
tament derivats del reemborsament anticipat, si bé no imposarà cap penalització al consumidor. 319

En relació amb els principals riscos del contracte de crèdit, la Directiva estableix que amb caràcter previ a l’inici 
d’un procediment d’execució, cal buscar solucions que tinguin en compte les circumstàncies i necessitats raona-
bles de despeses de manutenció del consumidor. En els casos que es realitzin préstecs amb moneda estrangera, 
la Directiva preveu mesures per tal de garantir que els consumidors siguin conscients dels riscos que assumeixen 
i que tinguin la possibilitat de limitar la seva exposició al risc de tipus de canvi durant el període de vigència del 

 Quant a la 
dació en pagament, la Directiva prohibeix els estats membres que dictin normes que impedeixin que en els con-
tractes de crèdit objecte d’aquesta la transferència de la garantia o dels ingressos derivats de la venda de la ga-
rantia a l’entitat de crèdit siguin suficients per al reemborsament del crèdit. 

                                                           
318 No obstant això, les parts poden acordar en el contracte de crèdit que aquesta informació es proporcioni al consumidor de manera periò-
dica quan: la modificació del tipus deutor estigui relacionada amb la modificació d’un tipus de referència; el tipus de referència es faci públic 
pels mitjans adequats; la informació estigui disponible en els locals de l’entitat de crèdit  i es comuniqui en persona al consumidor juntament 
amb l’import de les noves quotes periòdiques. 
319 Els estats membres podran establir que aquesta compensació no excedeixi d’un nivell determinat o bé que s’autoritzi durant un període 
determinat de temps. 
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crèdit. En els contractes de crèdit de tipus variable, la Directiva estableix que tot índex o tipus de referència em-
prat ha de ser clar, accessible, objectiu i verificable per les parts del contracte i per les autoritats competents. 

Finalment, la Directiva faculta els estats membres per establir un règim sancionador en cas d’incompliment, així 
com per adoptar les mesures necessàries per tal de garantir la seva execució i vetllar pel seu compliment. Tanma-
teix, admet la possibilitat que els consumidors acudeixin a vies extrajudicials de reclamació i recurs per a la reso-
lució dels litigis que es puguin suscitar en relació amb els crèdits. 

De la mateixa manera que l’any anterior, el CESE destaca els beneficis de la inversió social en habitatge social,320

En aquesta línia, el Comitè de les Regions

 
atès que dóna resposta a les necessitats en diversos àmbits, com la lluita contra la pobresa i la integració social, i 
al mateix temps es crea ocupació a les regions, la qual cosa contribueix a l’estabilització de l’economia. D’altra 
banda, també emfasitza la importància d’invertir en projectes de sanejament tèrmic per tal de lluitar contra el 
canvi climàtic i la pobresa energètica. 

321

Finalment, cal destacar la Sentència del TJUE,

 també posa de manifest la conveniència d’establir un marc europeu 
a favor de l’habitatge social i reconeix que, si bé els estats membres disposen dels sistemes de protecció social 
més desenvolupats del món, el problema de les persones sense llar s’ha accentuat, atesa la influència de diver-
sos factors, com la incidència de la crisi econòmica i els canvis en la societat. En aquest sentit, fa una crida als 
estats membres a emprendre accions a favor de les persones sense llar i a utilitzar, en el marc dels seus progra-
mes operatius, finançament del fons d’ajuda europea per als més necessitats i del Fons Social Europeu.  

322

6.4.2. ÀMBIT ESTATAL 

 la qual insta Espanya a modificar la Llei d’enjudiciament civil per 
tal que els afectats en els processos d’execució hipotecària puguin oposar-se a una resolució judicial desfavora-
ble, en compliment de la Directiva de protecció dels consumidors. 

Enguany destaquen dues lleis referents a la fiscalitat en matèria d’habitatge. En primer lloc, la Llei 18/2014323 
incorpora una sèrie de mesures d’estímul de l’activitat econòmica i per pal·liar els efectes de la crisi. D’entre 
aquestes mesures i, pel que fa a l’habitatge, cal fer menció de l’exempció en l’Impost sobre la renda de les per-
sones físiques del guany patrimonial que es pugui posar de manifest com a conseqüència de la dació en paga-
ment o d’un procediment d’execució hipotecària que afecti l’habitatge habitual del contribuent, amb efectes des 
de l’1 de gener de 2014.324

En segon lloc, la Llei 26/2014,

 D’altra banda, i en la mateixa línia de la mesura anterior, s’introdueix amb efectes 
des de l’1 de gener de 2014 així com per als fets imposables anteriors a aquesta data no prescrits, una exempció 
en l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana per a les persones físiques que trans-
meten el seu habitatge habitual mitjançant dació en pagament o com a conseqüència d’un procediment 
d’execució hipotecària. 

325 atès que elimina la deducció per lloguer d’habitatge habitual326, a partir de l’1 
de gener de 2015, de tal manera que s’homogeneïtza el tractament fiscal de la propietat i del lloguer.327 D’altra 
banda, la Llei elimina la reducció incrementada del 100% per als arrendaments a joves menors de 30 anys amb 
rendiments nets del treball o d’activitats econòmiques en el període impositiu superiors a l’IPREM.328

A banda de l’àmbit fiscal, també cal esmentar la Llei 10/2014, d’ordenació, supervisió i solvència de les entitats 
de crèdit.

 

329

                                                           
320 

 Aquesta norma enforteix el nivell d’exigència cap al sector financer en matèria de regulació prudenci-
al i incorpora a la normativa espanyola els acords internacionals en resposta a la crisi financera del 2008 i amb 

Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre el tema “L’impacte de la inversió social en l’ocupació i en els pressupostos públics”. 
DOUE C 226, de 16.07.2014. 
321 Dictamen del Comitè de les Regions – Estratègia europea per a les persones sense llar. DOUE C 271, de 19.08.2014 
322 Sentència del Tribunal de Justícia de 17 de juliol de 2014. Consulta a http://s01.s3c.es/imag/doc/2014-07-18/setencia-hipotecas.pdf. 
323 Llei 18/2014, de 15 d’octubre, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència. BOE núm. 252, de 
17.10.2014. 
324 S’estableix com a requisit que el propietari de l’habitatge habitual no disposi d’altres béns o drets de quantia suficient per satisfer la totali-
tat del deute i evitar l’alienació de l’habitatge. 
325 Llei 26/2014, de 27 de novembre, per la qual es modifiquen la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre la renda de les per-
sones físiques, el text refós de la Llei de l’impost sobre la renda de no residents, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2004, de 5 de març, i al-
tres normes tributàries. BOE núm. 288, de 28.11.2014. 
326 Disposició addicional quinzena. 
327 Abans de l’1 de gener de 2015 aquesta deducció la gaudien els contribuents la base imposable dels quals és inferior a 24.107,2 euros 
anuals. Es podien deduir el 10,05% de les quantitats satisfetes en el període impositiu pel lloguer del seu habitatge habitual. 
328 Per al 2014, de 7.433,14 euros anuals. 
329 Llei 10/2014, de 26 de juny, d’ordenació, supervisió i solvència de les entitats de crèdit. BOE núm. 156, de 27.06.2014. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013IE6193&from=ES�
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014IR2234&from=ES�
http://s01.s3c.es/imag/doc/2014-07-18/setencia-hipotecas.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/17/pdfs/BOE-A-2014-10517.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/28/pdfs/BOE-A-2014-12327.pdf�
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caràcter preventiu. També incorpora el contingut del Reial decret llei 14/2013, de mesures urgents per a 
l’adaptació del dret espanyol a la normativa de la UE en matèria de supervisió i solvència d’entitats financeres. 
D’altra banda, estableix un període d’un any des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei per a la transposició a 
l’ordenament jurídic espanyol de la Directiva 2014/17/UE, explicada a l’apartat anterior. També encomana al Go-
vern l’avaluació de les possibilitats de millora del sistema institucional de protecció al client i les alternatives per 
potenciar l’eficàcia dels serveis actuals de reclamacions, defensors del client i serveis d’atenció al client. 

6.4.3. ÀMBIT AUTONÒMIC 

En aquest àmbit destaca l’aprovació d’una Llei i dos decrets que han estat objecte de dictamen per part del 
CTESC. 

En primer lloc, la Llei 20/2014330 per a la millora de la protecció de les persones consumidores en matèria de 
crèdits i préstecs hipotecaris, vulnerabilitat econòmica i relacions de consum. D’una banda, aquesta Llei regula 
aspectes pel que fa a les relacions de consum en matèria de préstecs o crèdits hipotecaris, seguint les orientaci-
ons de la Directiva 2014/17/UE. D’altra banda, estableix diverses mesures  per fer front a la vulnerabilitat eco-
nòmica de les llars, especialment pel que fa a la protecció de les persones que es troben en situació de pobresa 
energètica, tal com s’esmenta en l’apartat normatiu de protecció social. 331

Pel que fa als aspectes en matèria de préstecs o crèdits hipotecaris, la norma incrementa les garanties de la per-
sona consumidora en la contractació de crèdits o préstecs hipotecaris, per tal de garantir la seva protecció al llarg 
de l’íter contractual, des de la publicitat dels productes hipotecaris, la fase precontractual, l’oferta vinculant, fins 
a l’elevació d’escriptura pública. 

 

La regulació de les relacions de consum en matèria d’hipoteques sobre l’habitatge és aplicable tant si el préstec o 
crèdit es demana per adquirir-lo com per a rehabilitar-lo o rehabilitar l’immoble del qual forma part. També 
s’aplica als avaladors de l’operació de crèdit o préstec i als propietaris hipotecants, si s’escau. A continuació 
s’exposen els elements principals que regula la Llei. 

Pel que fa a les obligacions d’informació prèvia la Llei regula la transparència dels prestadors i intermediaris de 
crèdit en relació, tant amb els crèdits o préstecs hipotecaris com amb els serveis d’intermediació o assessora-
ment i serveis accessoris. També obliga els prestadors a lliurar a les persones consumidores les condicions gene-
rals de contractació per tal que puguin ser consultades en absència del prestador i que siguin accessibles des del 
web i en els seus establiments i oficines. Aquesta informació s’ha d’adaptar a la FEIN, ja esmentada en l’apartat 
de l’àmbit europeu. Pel que fa als preus, la Llei també obliga a informar de les tarifes o compensacions, de les 
despeses transferibles que han de respondre a serveis efectivament prestats i de la seva periodicitat en un do-
cument que cal lliurar de manera gratuïta abans de la celebració del contracte de manera clara, concreta i com-
prensible. 

Pel que fa a les comunicacions i la publicitat, la Llei també regula expressament que aquestes han de ser trans-
parents i no poden generar falses expectatives sobre la disponibilitat o sobre el cost d’un crèdit o préstec. Tanma-
teix, fa un llistat dels aspectes  dels quals cal informar com a mínim en aquestes comunicacions i publicitat. 

Quant a la informació prèvia al contracte, la Llei estableix que el prestador ha de subministrar la informació de 
manera gratuïta amb una antelació mínima de catorze dies naturals a la formalització del contracte. Es regula 
també els mínims d’informació que cal donar. 

En relació amb la taxació del bé i altres serveis accessoris, la Llei estableix l’obligació del prestador d’indicar la 
identitat dels professionals o entitats seleccionats i les tarifes dels honoraris aplicables, així com de lliurar còpia 
de l’informe de taxació si l’operació s’arriba a realitzar  o l’original de l’informe en cas contrari. 

Una vegada obtinguda la taxació de l’immoble, els prestadors han de lliurar per escrit una oferta vinculant que ha 
de tenir un termini de validesa no inferior a catorze dies des de la data del lliurament. Aquest document ha d’anar 

                                                           
330 Llei 20/2014, de 29 de desembre, de modificació de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de 
la protecció de les persones consumidores en matèria de crèdits i préstecs hipotecaris, vulnerabilitat econòmica i relacions de consum. DOGC 
núm. 6780, de 31.12.2014. 
331 També inclou altres aspectes com el millorament de la protecció dels empresaris que estiguin en el règim especial dels treballadors autò-
noms, mesures en matèria d’informació general a les persones consumidores i de la documentació que se’ls ha de proporcionar, mesures re-
latives al règim d’infraccions i sancions i la supressió del Registre de Serveis Públics de Consum i la seva reconversió en un Directori de ser-
veis i funcions, sota la responsabilitat de l’Agència Catalana de Consum.  
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acompanyat del projecte de document contractual, on ha de constar el dret de la persona consumidora a exami-
nar l’escriptura pública en el despatx del notari amb una antelació mínima a la data de la signatura de cinc dies 
hàbils. 

Es regulen també els serveis d’assessorament dels prestadors, els intermediaris de crèdit o llurs representants, 
així com la informació que han de lliurar a la persona consumidora abans que aquests siguin contractats. 

La Llei autoritza les pràctiques combinades, però no les vinculades, amb tres excepcions: que s’obri o es mantin-
gui un compte de pagament o estalvi que tingui per finalitat acumular capital per efectuar reemborsaments a crè-
dit, pagar-ne interessos o agrupar recursos per obtenir el crèdit o bé oferir seguretat addicional al prestador en 
cas d’impagament; que s’obri o es mantingui un producte d’inversió o un producte de pensió privada si aquests 
productes serveixen també per a les mateixes finalitats esmentades per al compte de pagament o d’estalvi i, fi-
nalment, que els prestadors puguin demostrar que les pràctiques vinculades presenten beneficis clars a les per-
sones consumidores. La Llei permet exigir la subscripció d’una pòlissa d’assegurances en relació amb el contrac-
te de crèdit, si bé s’han d’acceptar pòlisses amb garanties equivalents subscrites amb altres proveïdors. 

La Llei també regula l’obligació dels prestadors d’oferir explicacions adequades i comprensibles sobre els crèdits i 
préstecs que permetin al consumidor poder comparar els crèdits disponibles en el mercat i prendre una decisió 
fonamentada sobre la conveniència de subscriure el contracte. 

D’altra banda, en la línia de la tendència europea, s’introdueix l’obligació del prestador d’avaluar la solvència del 
deutor hipotecari consumidor, no podent concedir el crèdit si el resultat de l’avaluació és negatiu. 

La Llei defineix com a abusius els interessos de demora superiors a tres vegades l’interès del diner vigent en el 
moment de la signatura del contracte i estableix mesures complementàries en clàusules i pràctiques abusives i 
deslleials: requerir a l’infractor l’eliminació i el cessament d’aquestes i en el supòsit de crèdits o préstecs pot 
acordar la dació en pagament sempre que hi hagi relació directa entre la clàusula o pràctica abusiva i la mesura 
adoptada. 

Finalment, la Llei reforça els sistemes de solució extrajudicial de conflictes amb la finalitat que esdevinguin sis-
temes eficaços per solucionar problemes i evitar la judicialització dels processos. Quan els procediments de solu-
ció extrajudicial afecten l’habitatge habitual, s’estableix que l’organisme competent pot sol·licitar un informe 
d’avaluació social que determini els riscos socials i econòmics derivats del procés de llançament  i que aquest ha 
d’anar acompanyat de propostes de viabilitat o liquidació ordenada del deute que les parts poden assumir com a 
solució pactada, amb la inclusió de la dació en pagament. 

Tal i com s’ha dit anteriorment, la Llei també estableix mesures per fer front a la vulnerabilitat econòmica de les 
llars, si bé l’Avantprojecte de llei que va ser objecte del Dictamen 7/2012 del CTESC no incorporava aquestes 
mesures. Així, tal i com s’esmenta a l’apartat de protecció social, la Llei estableix diverses mesures de protecció a 
les persones en situació de pobresa energètica,332

Dictamen 7/2012 sobre l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de 
consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de con-
sum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de Serveis Públics de Consum pel 
Directori de serveis públics de consum. 

 per tal que aquestes no pateixin talls de subministrament du-
rant determinats períodes crítics, i s’estableix el procediment per sol·licitar aquestes mesures, incloent 
l’obligatorietat que les persones afectades presentin un informe dels serveis socials bàsics sobre llur situació per-
sonal o bé una còpia de la sol·licitud registrada. La Llei també crea un Fons d’Atenció Solidària en matèria de 
subministraments bàsics que s’ha de nodrir, entre d’altres aportacions, amb les que facin les administracions pú-
bliques competents en aquesta matèria i les empreses subministradores. 

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya va aprovar aquest Dictamen en la sessió extraordi-
nària del dia 15 de maig de 2012. 

El Dictamen conté cinc observacions a l’articulat. 

Algunes de les observacions van dirigides a clarificar la redacció de la norma o a fer-la més entenedora. Així, es 
recomana que es reculli el termini ja fixat en la normativa (tres dies), en lloc d’utilitzar l’expressió “antelació su-

                                                           
332 D’acord amb la Directiva 2009/72/CE del Parlament Europeu i del Consell, sobre normes comunes per al mercat interior de l’electricitat i 
per la qual es deroga la Directiva 2003/54/CE, i d’acord amb la Directiva 2009/73/CE, del Parlament Europeu i del Consell, sobre normes 
comunes per al mercat interior del gas natural i per la qual es deroga la Directiva 2003/55/CE, ambdues de 13 de juliol de 2009. 
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ficient” i també es fa una recomanació per homogeneïtzar la terminologia emprada en la norma.  

Pel que fa a la informació prèvia al contracte de crèdit o préstec hipotecari, la norma estableix que s’ha de faci-
litar un estudi de sensibilitat de les oscil·lacions en la quantia total del préstec. El CTESC recomana que es revi-
sin els paràmetres per fer l’anàlisi, atès que alguns dels índexs actuals de referència poden deixar de ser vi-
gents a curt termini. També recomana que aquest estudi incorpori, en el cas que n’hi hagués, les quanties deri-
vades de l’aplicació de les clàusules sòl i sostre. Considera que s’ha de suprimir la referència que es fa a facili-
tar la informació sobre les ajudes públiques atenent les qualitats del prestatari consumidor. 

La norma incorpora el 70% de les observacions a l’articulat emeses pel CTESC en aquest Dictamen. 

En segon lloc, s’aprova el Reglament sobre la protecció de la legalitat urbanística,333

Alguns dels aspectes més destacables són els següents: 

 el qual desplega els títols si-
sè i setè de la Llei d’urbanisme, relatius a la intervenció en l’edificació i l’ús del sòl i del subsòl i a la protecció de 
la legalitat urbanística, respectivament. A més, desplega també els articles de la Llei d’urbanisme relatius als pro-
cediments d’autorització de determinades actuacions en sòl no urbanitzable i sòl urbanitzable no delimitat i 
d’obres i usos provisionals que regulen aspectes procedimentals relacionats amb les matèries objecte d’aquest 
Reglament. 

§ Regula els supòsits en què cal projecte tècnic i el seu contingut i, en els casos en què no calgui projecte tèc-
nic executiu, es determina la documentació que cal aportar. 

§ Clarifica la caducitat de les llicències, en el sentit que la manca de declaració d’aquesta no faculta en cap cas 
a realitzar obres quan el termini de la llicència ha caducat, generant responsabilitat administrativa a qui rea-
litzi aquestes obres fora del termini de vigència de la llicència corresponent. 

§ Regula de manera més precisa la simultaneïtat de les obres d’urbanització i edificació, adreçada a garantir la 
seva compatibilitat i sincronització en l’execució, com a excepció a la condició de solar requerida als terrenys 
que es pretén edificar. Per poder realitzar les obres de manera simultània es determinen uns requisits que 
cal complir i s’exigeix que s’acabin simultàniament les obres d’urbanització i d’edificació i que el promotor 
atorgui una garantia del 100% del cost de les obres d’urbanització pendents de realització que corresponguin 
al propietari. 

§ Es regula la possibilitat d’obtenir llicències per a la primera utilització i ocupació de parts d’edificis, tot i que 
no estiguin acabats completament, sempre i quan siguin objecte d’un únic projecte tècnic prèviament apro-
vat, que l’estat d’execució de les obres permeti la seva utilització i ocupació, amb independència de la part de 
construcció no acabada i que la utilització i acabament de les obres no s’interfereixin greument. 

Dictamen 16/2013 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística. 

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya va aprovar aquest Dictamen en la sessió extraordi-
nària del dia 21 d’octubre de 2013. 

El Dictamen conté una observació general i dotze observacions a l’articulat. 

El CTESC considera que a la disposició derogatòria s’hauria d’afegir la derogació de l’article 125.5 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, per tal d’estar en concordan-
ça amb la modificació de l’article 58.4 del Text refós de la Llei d’urbanisme, on es va suprimir que l’aprovació 
definitiva del projecte d’urbanització havia de ser prèvia o simultània a la del projecte de reparcel·lació o de ta-
xació conjunta. 

Pel que fa a la garantia relativa  a l’execució simultània de les obres d’urbanització i edificació, el CTESC consi-
dera que s’hauria de substituir l’incís “en la legislació aplicable en matèria de contractes del sector públic” per 
“en dret”, atès que la remissió estricta als contractes del sector públic genera dificultats en la pràctica en un 
tema com els avals, per la qual cosa es proposa que, subjectant sempre les garanties a dret, es puguin emprar 
fórmules més adaptables segons la conjuntura. 

                                                           
333 Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. DOGC núm. 6623, de 
15.05.2014. 
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Es proposa que en les instal·lacions que afectin terceres persones i en què no sigui necessària l’aprovació d’un 
projecte d’actuació específica per obtenir llicència urbanística, s’estableixi l’obligació de sotmetre’s al tràmit 
d’informació pública. 

D’altra banda, es realitzen recomanacions amb la finalitat de millorar la interpretació i la concreció de la norma. 

La norma incorpora el 62,5% de les observacions a l’articulat emeses pel CTESC en aquest Dictamen. El CTESC 
no té en compte les observacions generals per valorar la incidència del Dictamen en la norma aprovada. 

En tercer lloc, s’aprova el Pla pel dret a l’habitatge,334

El Pla té dos grans eixos d’actuació. En primer lloc, l’eix social, per facilitar l’accés a l’habitatge a la ciutadania i 
evitar l’exclusió social residencial, amb l’objectiu d’evitar la pèrdua de l’habitatge per motius econòmics, de facili-
tar l’accés a l’habitatge en condicions assequibles i d’incentivar l’entrada al mercat de lloguer d’habitatges deso-
cupats. En segon lloc, l’eix econòmic, per facilitar la recuperació econòmica del sector de l’habitatge per recuperar 
l’ocupació, amb l’objectiu d’incentivar la reactivació de la promoció d’habitatge protegit de nova construcció, i de 
promoure la rehabilitació. 

 el qual posa l’accent en els programes socials, a diferència 
dels plans d’habitatge anteriors, que es basaven principalment en els programes de foment de l’habitatge prote-
git, atesos els greus efectes que ha tingut la crisis econòmica en el sector de l’habitatge. No obstant això, també 
es preveuen les línies clàssiques d’actuació ja que, tal com estableix la disposició final primera del Decret 
d’aprovació del Pla, aquest té una duració mínima de quatre anys, si bé té una voluntat de permanència que va 
més enllà d’aquest període. 

En la línia d’aquests eixos, i, per tal d’assolir els objectius del Pla, aquest s’estructura en tres programes, cadas-
cun d’ells amb una sèrie de mesures, així com una sèrie de mesures connexes i complementàries, tal com es pot 
observar a la taula següent. 

TAULA  V-108.  Programes i actuacions previstes pel Pla per al dret a l’habitatge  

Programes Actuacions 

Programa social d'habitatge 
  
  
  

Ajuts per al pagament de l'habitatge 

Mediació en el lloguer social 

Habitatges d'inserció 

Actuacions socials en àrees de risc d'exclusió residencial o amb degradació urbana 

Programa de foment de la rehabilitació 
  

Mesures de foment a la rehabilitació d'habitatges i edificis d'habitatges 

Mesures de foment a la rehabilitació en les àrees de rehabilitació 

Programa d'habitatges amb protecció ofi-
cial 

Promoció i qualificació d'habitatges amb protecció oficial, destinats al lloguer, a la ven-
da, a altres formes de tinença intermèdia o a l’ús propi 

Lloguer, adquisició o altres formes intermèdies d'accés als habitatges amb protecció ofi-
cial 

Promoció d'allotjaments col·lectius  protegits per a persones especialment vulnerables i 
per a altres grups específics de població 

Altres mesures connexes i complementàri-
es 
  
  
  

Suport a les oficines locals d'habitatge i borses de mediació per al lloguer social 

Règim de cobertures de cobrament de les rendes dels contractes de lloguer d'habitat-
ges: Avalloguer 

Servei d'assessorament sobre el deute hipotecari: ofideute 

Mesa de valoració de situacions d'emergències econòmiques i socials 

El Pla estableix que els ajuts que preveu el Decret s’atorguen en funció dels límits que imposin les disponibilitats 
pressupostàries de cada exercici i, quan es convoquin amb convocatòries públiques, resten condicionats a les do-
tacions de cada convocatòria. 

                                                           
334 Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge. DOGC núm. 6633, de 29.05.2014. 
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Dictamen 17/2013 sobre el Projecte de decret del Pla per al dret a l’habitatge 

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya va aprovar aquest Dictamen en la sessió extraordi-
nària del dia 21 d’octubre de 2013. 

El Dictamen conté vuit observacions generals i dotze observacions a l’articulat. 

El CTESC constata que la norma manté una línia de continuïtat en les polítiques d’habitatge pel que fa a les 
formulacions teòriques bàsiques. 

Considera que la manca d’objectius, de planificació i de quantificacions comporta que els programes quedin 
reduïts a uns principis generals de prioritat, concretats mitjançant convocatòries i en funció de les disponibili-
tats pressupostàries, la qual cosa pot desvirtuar la naturalesa dels plans d’habitatge. Se sol·licita que el desen-
volupament normatiu d’aquest Decret es remeti al CTESC, per conèixer-ne el contingut i emetre’n dictamen. 

El CTESC valora el fet que el Govern prioritzi el desenvolupament dels programes socials dins el Pla de 
l’habitatge i considera necessari que aquesta priorització es faci efectiva en els programes que desenvolupi el 
Pla. 

Tenint en compte que la norma remet les condicions dels ajuts a les convocatòries posteriors, i això pot com-
portar que els imports dels ajuts puguin variar d’una convocatòria a una altra, es recomana que les convocatò-
ries siguin anuals, especialment les dels programes socials d’habitatge. 

El CTESC considera necessari que el Govern dediqui recursos econòmics per impulsar la rehabilitació d’edificis i 
habitatges a Catalunya. També considera que la norma hauria de preveure un apartat específic per al foment 
de la conversió del parc construït desocupat en habitatge de lloguer a preu assequible. 

El CTESC recomana que la promoció d’habitatge protegit es canalitzi sobre aquelles zones en què hi hagi de-
manda contrastada i no hi hagi estoc. 

Es recomana incloure com a contraprestacions per als propietaris que signen contractes a través de les borses 
de mediació en el lloguer algun tipus d’ajut directe o d’exempció fiscal per tal de compensar la reducció del 
preu del lloguer, a més de la garantia que la propietat es mantindrà en condicions i que rebrà el preu del llo-
guer. 

Pel que fa al Programa de foment a la rehabilitació, es considera que la inspecció tècnica d’edificis ha de ser 
una de les actuacions susceptibles de rebre ajuts d’aquest Programa. Es recomana incloure com una de les 
condicions per accedir als ajuts el fet que un cop finalitzades les obres de rehabilitació protegides, els habitat-
ges tinguin les condicions necessàries per obtenir la cèdula d’habitabilitat. També es considera que els ajuts 
públics a la rehabilitació s’han d’atorgar a edificis els habitatges dels quals es destinin majoritàriament a resi-
dència habitual i permanent i que aquest requisit ha de quedar recollit en el text del Projecte de decret i no a 
les convocatòries. 

La norma incorpora el 41,7% de les observacions a l’articulat emeses pel CTESC en aquest Dictamen. El CTESC 
no té en compte les observacions generals per valorar la incidència del Dictamen en la norma aprovada. 

Cal destacar també en aquest àmbit l’aprovació d’una nova línia d’ajuts d’habitatge335 destinada específicament 
a persones en situació d’atur de llarga durada i amb ingressos baixos.336

Com a iniciativa pública, es pot fer menció de l’Acord de Govern de creació de l’Estratègia catalana per a la reno-
vació energètica d’edificis,

 Aquest col·lectiu d’aturats de llarga du-
rada podrà optar a ajuts d’entre 100 i 200 euros mensuals durant un any, bé sigui per pagar el lloguer o la hipo-
teca. Aquesta prestació té una dotació pressupostària de set milions d’euros.  

337

                                                           
335 

 que té com a objectiu incentivar els propietaris de l’1,2 milions d’edificis que hi ha a 

Resolució TES/527/2014, de 4 de març, per la qual es fa pública la convocatòria extraordinària per a la concessió de prestacions econò-
miques d’urgència especial per al pagament del lloguer o quotes d’amortització hipotecària per a l’any 2014, adreçada a persones en situació 
d’atur de llarga durada. DOGC núm. 6580, de 12.03.2014. 
336 Cal acreditar uns ingressos de la unitat de convivència no superiors a 1,5 vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) 
ponderat en funció del nombre de membres que la componen i de la zona on està ubicat l’habitatge, així com acreditar uns ingresso mensuals 
de la unitat de convivència que, juntament amb l’ajut a percebre, siguin iguals a l’import del lloguer o de la quota d’amortització hipotecària. 
337 Acord del Govern sobre l’estratègia catalana per a la renovació energètica d’edificis. Consulta a 
http://www.agenciahabitatge.cat/wps/wcm/connect/d0cf9500434354aba318ebe4abf159ca/Acord+Govern_RENOVACI%C3%93+ENERG%C
3%88TICA+EDIFICIS%2BESTRAT%C3%88GIA.pdf?MOD=AJPERES. 
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Catalunya, tant d’usos residencials com terciaris, per tal de millorar el seu comportament energètic, impulsant 
l’estalvi econòmic i les condicions d’habitabilitat i confort. 

Aquesta Estratègia és fruit del treball del Programa europeu  Marie.  

Els objectius prioritaris de l'Estratègia catalana per al 2020 són els següents: 

§ Reduir el 14,4% del consum estimat d'energia final del parc edificat residencial i terciari. 

§ Disminuir el 22% de les emissions de CO2. 

§ Aconseguir un estalvi d'un 21% de la despesa econòmica del parc edificat, equivalent a 800 M€. 

El Govern ha aprovat a més un Pla d’acció de l’Estratègia catalana, que enumera els cinc eixos que hauran de 
guiar la seva posada en pràctica. D’aquesta manera, el Pla d’acció preveu la creació d’un sistema d’informació 
amb les dades del parc edificat català, així com la posada en marxa de campanyes informatives per estimular la 
demanda de rehabilitació energètica, posant l’èmfasi en l’estalvi que permet. Igualment, es treballarà en 
l’entrada en el mercat de nous productes i serveis aplicables en processos de renovació energètica. 

L’Acord de Govern crea també un Comitè Executiu per desenvolupar l’Estratègia catalana, així com una Comissió 
Interdepartamental per desenvolupar un Pla d’estalvi i eficiència energètica específica per als equipaments de la 
Generalitat. 

Finalment, l’Acord ratifica la declaració de Ljubljana, adoptada pels diferents projectes europeus estratègics en 
renovació energètica, i que afecta més de 23 espais regionals mediterranis, per la qual el Govern es compromet a 
adoptar mesures de coordinació amb la resta de nivells de governança de l’Administració pública. 

6.5. PROTECCIÓ I INCLUSIÓ SOCIAL 

6.5.1. ÀMBIT DE LA UE 

Com a qüestió prèvia, cal assenyalar que les polítiques socials són en gran mesura competència dels estats 
membres. És per això que molts dels instruments de la UE en aquest àmbit consisteixen en recomanacions als 
estats sobre l’orientació que han de prendre les seves polítiques. En aquest sentit, el paper de la UE pot consistir 
en: identificar reptes compartits pels estats i establir objectius conjunts; promoure l’intercanvi de bones pràcti-
ques; proporcionar orientació als estats en les àrees clau que cal reformar en el marc de l’Estratègia Europa 
2020; fer el seguiment, analitzar i comunicar les tendències socials; i proporcionar suport financer a la implemen-
tació de les reformes socials.  

D’altra banda, l’any 2010 es crea el Semestre europeu, que transcorre cada any entre gener i juliol, i que permet 
analitzar per part de la UE les polítiques dels estats membres i adoptar recomanacions específiques per país, 
abans que els governs elaborin els seus projectes de pressupostos i que, per tant, estableixin les seves prioritats 
polítiques nacionals. Bona part d’aquestes recomanacions tracten aspectes sobre protecció i inclusió social.  

La Comissió posa en marxa l’any 2013 el Paquet d’inversió social per al creixement i la cohesió, en el qual s’insta 
els estats membres a donar una prioritat més elevada a la inversió social i a modernitzar els seus estats del ben-
estar. A partir d’aquest moment, les polítiques en matèria d’inversió social entren a formar part del Semestre Eu-
ropeu i els estats han d’incloure els progressos realitzats en aquest àmbit, així com l’aplicació de les estratègies 
d’inclusió activa, en els seus programes nacionals de reforma.  

El Paquet d’inversió social es finança principalment mitjançant el Fons Social Europeu (FSE). Com a mecanisme 
de finançament addicional es compta amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), que incorpo-
ra entre les seves prioritats la inclusió social i la lluita contra la discriminació, i amb el Fons d’Ajuda Europea per a 
les Persones més Desafavorides. Aquest fons s’ha establert per reglament per al període comprès entre l’1 de 
gener del 2014 i el 31 de desembre del 2020,338

                                                           
338 Reglament (UE) núm. 223/2014 del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de març de 2014, relatiu al Fons d’Ajuda Europea per a les 
persones més desafavorides. DOUE L 72/1, de 12.03.2014.  

 i té com a objectiu específic pal·liar les pitjors formes de pobre-
sa, subministrant ajuda no financera a les persones més desafavorides en forma d’aliments i/o assistència mate-
rial bàsica i d’activitats d’inclusió social dirigides a la integració social de les persones més desafavorides. Pel que 
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fa a l’àmbit d’aplicació de l’ajuda, el Fons finançarà els programes nacionals que distribueixen aliments i/o assis-
tència material bàsica a les persones més desafavorides a través d’organitzacions associades, seleccionades 
pels estats membres. El Fons també finançarà activitats que contribueixin a la inclusió social de les persones més 
desafavorides. També promourà a escala de la Unió l’aprenentatge mutu, l’establiment de xarxes i la difusió de 
bones pràctiques en l’àmbit de l’ajuda financera a les persones més desafavorides. 

El Comitè Econòmic i Social Europeu (CESE) ha acollit favorablement el Paquet d’inversió social;339

A continuació, es descriu com ha transcorregut el Semestre europeu del 2014 pel que fa a les mesures de l’àmbit 
social.  

 en particular, 
el canvi de perspectiva que suposa no considerar la inversió social únicament com un factor de cost, sinó com 
una inversió de futur. El Comitè efectua una sèrie de recomanacions polítiques per a l’aplicació satisfactòria del 
paquet d’inversió social, que se centren en els aspectes següents: garantir l’abandonament de l’austeritat pres-
supostària estricta; garantir el finançament; esdevenir un punt de referència de l’Estratègia 2020 i del Semestre 
europeu; millorar la metodologia i gaudir d’instruments més eficaços per mesurar l’èxit de la inversió social; i revi-
sar i posar en pràctica el full de ruta polític de la Comissió per a l’aplicació del paquet d’inversió social.     

El Consell Europeu de desembre de 2013340 ratifica l’Estudi prospectiu anual sobre el creixement de 2014, el 
qual estableix com una de les seves prioritats que les polítiques se centrin en la lluita contra les conseqüències 
socials de la crisi, a través de la millora del rendiment dels sistemes de protecció social, en particular reforçant 
els vincles entre l’assistència social i les mesures d’activació. En el Consell Europeu de 20 i 21 de març,341

El Consell de 26 i 27 de juny

 es 
convida els estats membres a què en els seus programes nacionals de reformes tinguin en compte les qüestions 
específiques assenyalades pel Consell en les seves recomanacions específiques de l’any anterior que, en el cas 
d’Espanya, se centraven en la manca d’informació sobre el desenvolupament del Pla nacional d’inclusió social 
2013-2016, la necessitat de racionalitzar els objectius i recursos, millorar la governança i la coordinació interins-
titucional, simplificar els procediments per a les persones sol·licitants d’assistència social i eliminar els obstacles 
a la mobilitat.       

342 subscriu les recomanacions específiques per país, posant fi al Semestre Europeu. 
Respecte del Programa nacional de reformes d’Espanya 2014 (PNR),343 es recomana que es prenguin mesures 
en el període 2014-2015 amb la finalitat344

En aquesta mateixa reunió, el Consell adopta un acord sobre les prioritats del treball de la UE durant els propers 
cinc anys;

 d’aplicar el Pla nacional d’inclusió social 2013-2016 i avaluar la seva 
eficàcia per a la consecució de la totalitat dels seus objectius; reforçar la capacitat administrativa i la coordinació 
entre els serveis socials i d’ocupació amb la finalitat de brindar itineraris integrats de suport a les persones que 
es troben en situació de risc, i impulsar entre les administracions públiques encarregades dels programes de ren-
da mínima procediments racionalitzats per facilitar les transicions entre els programes de rendes mínimes i la in-
corporació al mercat de treball; millorar l’orientació dels programes de suport a les famílies i els serveis de quali-
tat, donant prioritat a les llars de rendes baixes amb fills, per garantir l’eficàcia i la progressivitat de les transfe-
rències socials.  

345

D’altra banda, cal fer referència a la Directiva 2014/50/UE, del Parlament Europeu i del Consell,

 dins del respecte a les competències dels estats membres, que són els responsables dels seus sis-
temes de benestar, s’estableix la prioritat de contribuir a què les societats disposin de xarxes de seguretat per 
acompanyar el canvi i revertir les desigualtats, amb uns sistemes de protecció social que siguin eficients, equita-
tius i preparats per al futur. El Consell Europeu es compromet a garantir un seguiment periòdic de les prioritats 
que s’estableixen.     

346

                                                           
339 Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre el tema “L’impacte de la inversió social en l’ocupació i els pressupostos públics” 
(Dictamen d’iniciativa). DOUE C 226, de 16.07.2014.  

 la qual esta-
bleix normes destinades a facilitar l’exercici del dret de les persones treballadores a la lliure circulació entre els 

340 Conclusions del Consell Europeu de 19 i 20 de desembre de 2013. Brussel·les, 20.12.2013.  
341 Conclusions del Consell Europeu de 20 i 21 de març de 2014. Brussel·les, 21.03.2014.  
342 Conclusions del Consell Europeu de 26 i 27 de juny de 2014. Brussel·les, 27.06.2014. 
343 El contingut del PNR s’ha inclòs en la normativa i les iniciatives públiques d’àmbit estatal.  
344 Recomanació del Consell de 8 de juliol de 2014, relativa al Programa nacional de reformes de 2014 d’Espanya i per la que s’emet un dic-
tamen del Consell sobre el Programa d’estabilitat d’Espanya per al 2014. DOUE C 247/35, de 29.07.2014.  
345 Agenda Estratègica per a la Unió en temps de canvi.  
346 Directiva 2014/50/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d’abril de 2014, relativa als requisits mínims per reforçar la mobilitat 
dels treballadors entre estats membres mitjançant la millora de l’adquisició i el manteniment dels drets complementaris de pensió. DOUE L 
128, de 30.04.2014.    
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estats membres mitjançant la reducció dels obstacles creats per determinades normes relatives als règims com-
plementaris de pensió lligats a una relació laboral.  

6.5.2. ÀMBIT ESTATAL 

La Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2014347

§ Es revaloren el 0,25 per cent les pensions del sistema de la Seguretat Social i de classes passives de l’Estat: 
s’aplica per primera vegada el previst per la Llei 23/2013, de 23 de desembre,

 conté un seguit de mesures en l’àmbit social, entre 
les quals destaquen les següents:  

348

§ Es fixa la quantia de les pensions no contributives en 5.122,60 euros anuals i s’estableix un complement de 
525 euros anuals per al pensionista que no tingui habitatge en propietat. D’altra banda, la quantia del SOVI 
s’estableix en 5.667,20 euros anuals.   

 que estableix l’anomenat 
índex de revaloració de les pensions, el qual substitueix l’índex de preus al consum com a referència per a 
l’actualització de les pensions.  

§ S’actualitzen les bases i els tipus de cotització dels diferents règims de la Seguretat Social i s’augmenta el 5 
per cent el topall màxim de la base de cotització, fins als 3.597 euros mensuals.   

§ S’estableixen les quanties de les prestacions familiars de la Seguretat Social, de les pensions assistencials i 
dels subsidis econòmics previstos en el Text refós de la Llei general dels drets de les persones amb discapa-
citat i la seva inclusió social.   

§ Es determina l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) per a l’any 2014, que queda fixat en els 
mateixos termes que per a l’exercici 2013 (532,51 euros mensuals). 

§ Es manté la reducció del 50 per cent de la cotització empresarial a la Seguretat Social en els supòsits de 
canvi de lloc de treball per risc durant l’embaràs o la lactància natural, així com en els supòsits de malaltia 
professional.   

§ S’aplaça l’aplicació de la disposició addicional 30 de la Llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre actualització, ade-
quació i modernització del sistema de Seguretat Social, la qual augmenta el percentatge de la base regulado-
ra, del 52% al 60% de forma gradual, que s’utilitza per calcular la pensió de viduïtat, en el cas de persones 
beneficiàries de més de 65 anys que tinguin aquesta pensió com a principal font d’ingressos.    

§ S’aplacen els efectes de la disposició addicional 58 de la Llei general de la Seguretat Social, introduïda per 
l’article 7 de la Llei 27/2011 abans esmentada, segons la qual la protecció per accidents de treball i malalti-
es professionals passa a formar part de l’acció protectora obligatòria de tots els règims de la Seguretat Soci-
al. Aquesta disposició addicional ha estat derogada per la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de pressupos-
tos generals de l’Estat per a l’any 2015.  

§ S’aplaça l’entrada en vigor de l’ampliació del permís de paternitat fins a quatre setmanes, introduïda per la 
Llei 9/2009, de 6 d’octubre, a l’1 de gener del 2015. La Llei 36/2014, de 26 de desembre, de pressupostos 
generals de l’Estat per a l’any 2015 estableix que la Llei 9/2009 abans esmentada entrarà en vigor a partir 
de l’1 de gener del 2016.       

§ Se suspèn l’aplicació de determinats preceptes de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de 
l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, relatius a la cooperació interadmi-
nistrativa i al finançament del sistema. Aquesta suspensió es ve fent anualment des de l’any 2012.    

Les qüestions relatives a la revaloració de les pensions públiques contingudes a la Llei de pressupostos es troben 
desenvolupades en el Reial decret 1045/2013, de 27 de desembre.349

                                                           
347 Llei 22/2013, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2014. BOE núm. 309, de 26.12.2013.  

 Així mateix, el Reial decret 1043/2013, 

348 Llei 23/2013, de 23 de desembre, reguladora del factor de sostenibilitat i de l’índex de revaloració del sistema de pensions de la Segure-
tat Social. BOE núm. 309, de 26.12.2013.  
349 Reial decret 1045/2013, de 27 de desembre, sobre revaloració de les pensions del sistema de la Seguretat Social i d’altres prestacions 
socials públiques per a l’exercici 2014. BOE núm. 312, de 30.12.2013.  



 

223 

MEMÒRIA  
SOCIOECONÒMICA  

I LABORAL DE  
CATALUNYA 2014 

de 27 de desembre,350 desenvolupa les previsions en matèria de classes passives. D’altra banda, les normes so-
bre cotització es despleguen a l’Ordre ESS/106/2014, de 31 de gener,351 així com a l’Ordre ESS/234/2014, de 
17 de febrer.352

Enguany també es pot destacar la normativa següent en matèria de Seguretat Social: 

    

Es regula353

Podran ser beneficiàries d’aquestes ajudes les persones treballadores que hagin estat acomiadades d’acord amb 
els articles 51 i 52 de l’Estatut dels treballadors (acomiadament col·lectiu i per causes objectives) i que complei-
xin els requisits següents: tenir una edat inferior en quatre anys a l’edat a la que s’haguessin pogut jubilar; tenir 
cobert el període de cotització exigit per causar dret a la pensió de jubilació de la Seguretat Social en la seva mo-
dalitat contributiva en arribar a l’edat legal per al seu accés; acreditar una antiguitat mínima en l’empresa o grup 
d’empreses d’almenys dos anys en el moment de la sol·licitud; en el cas de persones treballadores afectades per 
acomiadament col·lectiu, no podran transcórrer més de quatre anys entre la data de comunicació de l’acord asso-
lit en el període de consultes a l’autoritat laboral competent i la data d’accés de les persones treballadores al sis-
tema d’ajudes prèvies; trobar-se inscrites com a demandants d’ocupació en el moment de concessió de l’ajuda i 
haver esgotat la prestació contributiva d’atur; no tenir cap incompatibilitat per rebre l’ajuda.   

 la concessió directa de les subvencions denominades ajudes prèvies a la jubilació ordinària en el sis-
tema de la Seguretat Social a persones treballadores afectades per processos de reestructuració d’empreses. 
Aquestes ajudes tenen com a objectiu facilitar una cobertura econòmica a les persones treballadores que 
s’apropen a l’edat de jubilació per atendre situacions d’urgència i necessitat sociolaboral. La regulació d’aquestes 
ajudes adapta l’Ordre ministerial de 5 d’octubre de 1994 al que es disposa en els articles 22 i 28 de la Llei 
38/2003, general de subvencions.  

D’altra banda, es crea la Unitat Especial de Col·laboració i Suport als Jutjats i Tribunals i a la Fiscalia General de 
l’Estat per a la lluita contra l’ocupació irregular i el frau a la Seguretat Social, en compliment del previst a la Llei 
13/2012, de 26 de desembre, de lluita contra l’ocupació irregular i el frau a la Seguretat Social.354

Mitjançant Resolució de 23 de gener de 2014, s’autoritza l’ampliació del termini d’ingrés de la cotització corres-
ponent als nous conceptes i imports computables en la base de cotització al règim general de la Seguretat Soci-
al.

 Correspon a la 
Unitat Especial el compliment de les funcions que li encomani l’Autoritat Central de la Inspecció de Treball i Segu-
retat Social per a la col·laboració i l’auxili en la persecució dels delictes en matèria d’ocupació irregular i frau a la 
Seguretat Social i, en particular, les tasques d’inspecció, coordinació, assessorament i suport que resultin neces-
sàries. Amb aquesta finalitat, remetrà als jutjats, als tribunals i al Ministeri Fiscal els informes que siguin precisos. 
Així mateix, es preveu que la Unitat presti la col·laboració i el suport que li sol·licitin la Fiscalia General de l’Estat i 
els jutjats i tribunals per a la repressió dels delictes per frau a la Seguretat Social i per ocupació irregular.   

355

                                                           
350 Reial decret 1043/2013, de 27 de desembre, sobre revalorització i complements de classes passives per a l’any 2014. BOE núm. 312, de 
30.12.2013.  

 En aplicació del Reial decret llei 16/2013, de 20 de desembre, de mesures per afavorir la contractació es-
table i millorar l’ocupabilitat de les persones treballadores, han passat a computar-se en la base de cotització al 
règim general de la Seguretat Social una sèrie de conceptes retributius que fins aleshores n’estaven exclosos i, 
d’altra banda, han passat a computar-se en la seva integritat altres conceptes que amb anterioritat tenien esta-
blerta alguna limitació a l’efecte. Es preveu que els conceptes referits puguin ser objecte de liquidació comple-
mentària i ingrés fins al 31 de maig de 2014, mentre que l’entrada en vigor de la modificació legal estava prevista 
per al 22 de desembre de 2013.  

351 Ordre ESS/106/2014, de 31 de gener, per la que es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, atur, protecció 
per cessament d’activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional, contingudes a la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de pressu-
postos generals de l’Estat per a l’any 2014. BOE núm. 28, d’01.02.2014.  
352 Ordre ESS/234/2014, de 17 de febrer, per la que s’estableixen per a l’any 2014 les bases de cotització a la Seguretat Social dels treba-
lladors del règim especial del mar inclosos en els grups segon i tercer.  
353 Reial decret 3/2014, de 10 de gener, pel que s’estableixen les normes especials per a la concessió d’ajudes prèvies a la jubilació ordinà-
ria en el sistema de la Seguretat Social a persones treballadores afectades per processos de reestructuració d’empreses. BOE núm. 25, de 
29.01.2014.  
354 Ordre ESS/78/2014, de 20 de gener, per la que es crea la Unitat Especial de Col·laboració i Suport als Jutjats i Tribunals i a la Fiscalia Ge-
neral de l’Estat per a la lluita contra l’ocupació irregular i el frau a la Seguretat Social. BOE núm. 26, de 30.01.2014.  
355 Resolució de 23 de gener de 2014, de la Tresoreria General de la Seguretat Social, per la que s’autoritza l’ampliació del termini d’ingrés 
de la cotització corresponent als nous conceptes i imports computables en la base de cotització al règim general de la Seguretat Social. BOE 
núm. 27, de 31.01.2014.  
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S’aprova també la Llei 1/2014,356 la qual conté mesures amb relació a la protecció social del treball a temps par-
cial. Aquesta llei és el resultat de la tramitació com a Projecte de llei del Reial decret llei 11/2013, de 2 d’agost, 
per a la protecció dels treballadors a temps parcial i altres mesures urgents en l’ordre econòmic i social, respecte 
del qual la Llei no incorpora cap novetat pel que fa a la regulació de la protecció social del treball a temps parci-
al.357

D’altra banda, enguany s’ha establert l’anomenada acreditació de vivència de les persones perceptores de pensi-
ons contributives de la Seguretat Social espanyola residents a l’estranger.

 La Llei 1/2014 modifica la Llei general de la Seguretat Social respecte dels períodes de cotització que han 
d’acreditar les persones treballadores a temps parcial per causar dret a les prestacions de la Seguretat Social i a 
la determinació de la quantia de les seves pensions de jubilació i d’incapacitat permanent derivada de malaltia 
comuna, amb l’objectiu d’aplicar el principi d’igualtat en l’accés a les prestacions i contribuir a la proporcionalitat 
entre les aportacions fetes i les prestacions que han de rebre. Aquesta modificació té causa en la STC 61/2013, 
que declara la inconstitucionalitat de la disposició addicional setena de la Llei general de la Seguretat Social, per 
vulneració del dret a la igualtat en produir una discriminació indirecta per raó de sexe, atesa la incidència predo-
minant del treball a temps parcial sobre l’ocupació femenina.  

358

En matèria d’incapacitat temporal, s’ha aprovat el Reial decret 625/2014, de 18 de juliol,

 Amb aquesta finalitat, aquestes per-
sones han de presentar cada any, dins del primer trimestre natural, un justificant original de vivència per continu-
ar percebent la pensió reconeguda. L’acreditació de la vivència es pot obtenir mitjançant certificat de vida expedit 
per la persona encarregada del Registre Civil Consular o mitjançant certificació de compareixença expedida per la 
Conselleria o Secció d’Ocupació i Seguretat Social del seu lloc de residència.     

359 que regula determi-
nats aspectes relatius a la gestió i control dels processos derivats d’aquesta contingència.360

Enguany s’ha aprovat també el Reial decret

  

361 que modifica l’article 23 del Reglament general sobre cotització i 
liquidació d’altres drets de la Seguretat Social, el qual concreta els conceptes inclosos i exclosos de la base de co-
tització de la Seguretat Social, per tal d’adaptar el seu contingut a les modificacions que s’han produït a la Llei 
general de la Seguretat Social en matèria de composició i regles de còmput de la base de cotització.362

També cal fer referència a l’establiment d’un nou sistema de liquidació i ingrés de quotes de la Seguretat Social i 
dels conceptes de recaptació conjunta (atur, Fons de Garantia Salarial i formació professional), que substitueix el 
model tradicional d’autoliquidació. La Llei 34/2014, de 26 de desembre,

 En la nova 
redacció de l’article 23 del Reglament esmentat es defineixen, en primer lloc, els conceptes retributius que con-
formen la base de cotització del règim general de la Seguretat Social i s’estableixen les regles de valoració de les 
distintes percepcions en espècie que formen part de la remuneració; en segon lloc, es defineixen els conceptes 
exclosos de la base de cotització i es concreten alguns aspectes d’aquesta exclusió. Finalment, s’estableix una 
ampliació del termini per a la liquidació i l’ingrés de la cotització corresponent a les primeres mensualitats dels 
nous conceptes i imports computables en la base de cotització.  

363

                                                           
356 Llei 1/2014, de 28 de febrer, per a la protecció dels treballadors a temps parcial i altres mesures urgents en l’ordre econòmic i social. BOE 
núm. 52, d’01.03.2014.  

 regula el nou procediment pel qual la 
Tresoreria General de la Seguretat Social liquida directament les obligacions de cotització a les empreses, que es 
caracteritza per un càlcul individualitzat de la cotització corresponent a cada persona treballadora, elaborat en 
funció de la informació que ja està en poder de la Seguretat Social i d’aquella altra que ha de ser proporcionada 
pel subjecte responsable del compliment de l’obligació de cotitzar. La Tresoreria General de la Seguretat Social 
aplica les deduccions a la cotització que corresponguin, així com, si escau, la compensació de l’import de les 
prestacions abonades a les persones treballadores en règim de pagament delegat amb el de les quotes degudes 
corresponents al mateix període de liquidació, en funció de les dades rebudes de les entitats gestores i 
col·laboradores de la Seguretat Social. El nou sistema serà d’implantació progressiva i la seva aplicació inicial es 
preveu simultània a la del model d’autoliquidació de quotes, fins a la incorporació total al nou sistema dels sub-

357 El Reial decret llei 11/2013 ja va ser objecte de comentari a la Memòria del CTESC de l’any 2013.  
358 Resolució de 4 de març de 2014, de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social, per la qual s’estableix l’acreditació de la vivència de les 
persones perceptores de pensions de la Seguretat Social espanyola, en la seva modalitat contributiva, residents a l’estranger, mitjançant 
compareixença davant les conselleries o seccions d’Ocupació i Seguretat Social. BOE núm. 63, de 14.03.2014.  
359 Reial decret 625/2014, de 18 de juliol, pel qual es regulen determinats aspectes de la gestió i control dels processos per incapacitat tem-
poral en els primers tres-cents seixanta cinc dies de la seva duració. BOE núm. 176,  de 21.07.2014.  
360 El contingut d’aquesta norma es troba desenvolupat a l’apartat de normativa sobre prevenció de riscos i sinistralitat laboral del Capítol 3.  
361 Reial decret 637/2014, de 25 de juliol, pel qual es modifica l’article 23 del Reglament general sobre cotització i liquidació d’altres drets 
de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 2064/1995, de 22 de desembre. BOE núm. 181, de 26.07.2014.  
362 L’article 109 del Text refós de la Llei general de la Seguretat Social, que determina la composició i les regles de còmput de la base de co-
tització, ha estat objecte de reforma pel Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de fo-
ment de la competitivitat, i pel Reial decret 16/2013, de 20 de desembre, de mesures per afavorir la contractació estable i millorar 
l’ocupabilitat dels treballadors.  
363 Llei 34/2014, de 26 de desembre, de mesures en matèria de liquidació i ingrés de quotes de la Seguretat Social. BOE núm. 313, de 
27.12.2014.  
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jectes responsables, que es farà en funció de les possibilitats de gestió i dels mitjans tècnics disponibles en cada 
moment per la Tresoreria General de la Seguretat Social, que dictarà a tal efecte les resolucions per les quals 
s’acordi la incorporació al nou sistema dels subjectes responsables del compliment de l’obligació de cotitzar.   

D’acord amb el preàmbul de la llei, la liquidació directa de quotes persegueix els objectius següents: simplificar el 
compliment de l’obligació de cotitzar; reduir costos de la Seguretat Social; aconseguir una major efectivitat en el 
control d’aspectes determinants per a la correcta gestió liquidatòria i recaptatòria de la Seguretat Social; i acon-
seguir una millora de la qualitat de la informació utilitzada per a la liquidació de quotes.    

D’altra banda, enguany s’ha aprovat la reforma del Reglament sobre plans i fons de pensions,364 el qual s’adapta 
a les modificacions que han afectat el Text refós de la Llei de regulació dels plans i fons de pensions, aprovat pel 
Reial decret legislatiu 1/2002, de 29 de novembre. Pel que fa a les contingències cobertes pels plans de pensi-
ons, en el cas d’impossibilitat d’accés a la jubilació, s’entén que es produeix aquesta contingència quan el partí-
cip compleix els 65 anys d’edat; no obstant això, i si les especificacions dels plans de pensions ho autoritzen, es 
permet el cobrament anticipat de la prestació de jubilació, sigui quina sigui l’edat del partícip, si s’extingeix la se-
va relació laboral i passa a la situació legal d’atur en els casos dels articles 49.1 g), 51, 52 i 57bis de l’Estatut 
dels treballadors.365

D’altra banda, i amb relació a l’àmbit de la discapacitat, enguany s’han regulat les condicions bàsiques d’emissió 
i ús de la targeta d’estacionament per a persones amb discapacitat,

 El Reglament també desenvolupa determinats aspectes relacionats amb l’activitat del co-
mercialitzador del pla de pensions i es revisen i actualitzen les obligacions d’informació a partícips i beneficiaris. 
Amb aquesta finalitat, es desenvolupa el document amb les dades fonamentals per al partícip per tal que conegui 
les característiques principals i els riscos que comporten aquests productes. D’altra banda, s’adequa el marc 
normatiu existent respecte del règim d’inversions. Pel que fa a l’activitat de les entitats gestores i dipositàries, es 
clarifiquen i desenvolupen les funcions que se’ls encomanan.  

366 amb l’objectiu de garantir la igualtat en tot 
el territori de l’Estat per a la utilització de la targeta i la seguretat jurídica de les persones amb discapacitat que 
presentin mobilitat reduïda.367

Amb relació a l’àmbit de la dependència, s’han aprovat els criteris per determinar el contingut del servei de pro-
moció de l’autonomia personal per a les persones reconegudes en situació de dependència en grau II i III, així 
com l’avaluació anual corresponent a l’exercici 2013 dels resultats d’aplicació 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.

 En aquest sentit, es regula la condició de persona titular del dret a obtenir la targe-
ta d’estacionament, les condicions del seu ús, els drets i les obligacions de les persones titulars i les limitacions 
d’ús, així com la renovació de la targeta. Així mateix, es recull l’obligació relativa al nombre mínim de places 
d’aparcament disponibles, reservades i dissenyades per al seu ús per a persones amb discapacitat que presentin 
mobilitat reduïda en nuclis urbans.           

368 Així mateix, 
enguany es crea i regula el Centre de Referència Estatal d’Atenció Psicosocial a Persones amb Trastorn Mental 
Greu, d’acord amb l’article 16 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, que considera els centres de Referència 
Estatal com a recursos integrants de la Xarxa de Serveis del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència 
(SAAD). Els centres de Referència Estatal es configuren com a instruments de l’Administració general de l’Estat 
per articular la col·laboració entre els recursos públics i privats per a la promoció i millora dels serveis d’un sector 
determinat de persones en situació de dependència.369

                                                           
364 Reial decret 681/2014, d’1 d’agost, pel que es modifica el Reglament de plans i fons de pensions, aprovat pel Reial decret 304/2004, de 
20 de febrer, el Reglament sobre la instrumentació dels compromisos per pensions de les empreses amb els treballadors i beneficiaris, apro-
vat pel Reial decret 1588/1999, de 15 d’octubre, el Reglament d’ordenació i supervisió de les assegurances privades, aprovat pel Reial de-
cret 2486/1998, de 20 de novembre, i el Reial decret 764/2010, d’11 de juny, pel que es desenvolupa la Llei 26/2006, de 17 de juliol, de 
mediació d’assegurances i reassegurances privades en matèria d’informació estadística i comptable i del negoci, i de competència professio-
nal. BOE núm. 187, de 02.08.2014.   

   

365 Per mort, jubilació o incapacitat de l’empresari o per extinció de la personalitat jurídica del contractant; per acomiadament col·lectiu; per 
extinció del contracte per causes objectives i per extinció del contracte en cas de procediment concursal.  
366 Reial decret 1056/2014, de 12 de desembre, pel que es regulen les condicions bàsiques d’emissió i ús de la targeta d’estacionament per 
a persones amb discapacitat. BOE núm. 309, de 23.12.2014.  
367 Aquesta norma es dicta d’acord amb l’article 149.1.1, que reserva a l’Estat la regulació de les condicions bàsiques que garanteixin la 
igualtat de tots els espanyols en l’exercici dels drets i en el compliment dels deures constitucionals.  
368 Resolució de 31 de juliol de 2014, de la Secretaria d’Estat de Serveis Socials i Igualtat, per la qual es publica l’Acord del Consell Territorial 
de Serveis Socials i del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència, sobre els criteris per determinar el contingut del servei de pro-
moció de l’autonomia personal per a les persones reconegudes en situació de dependència en grau II i III, i l’avaluació anual corresponent a 
l’exercici 2013 dels resultats d’aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les perso-
nes en situació de dependència. BOE núm. 197, de 14.08.2014.  
369 Ordre SSI/2416/2014, de 17 de desembre, per la que es crea i regula el Centre de Referència Estatal d’Atenció Psicosocial a Persones 
amb Trastorn Mental Greu. BOE núm. 309, de 23.12.2014.  
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Com a iniciatives públiques en l’àmbit de la protecció i la inclusió social, cal mencionar en primer lloc el Programa 
nacional de reformes d’Espanya 2014 (PNR),370

També es preveuen altres actuacions englobades en el Pla nacional d’inclusió social 2013-2016: presentar la Llei 
del tercer sector d’acció social, reformar la Llei del voluntariat,

 que continua amb les reformes iniciades pels dos anteriors, i té 
com a objectiu principal consolidar la recuperació econòmica perquè el creixement sigui sostenible i s’afavoreixi 
la creació d’ocupació. Igual que els programes anteriors, el PNR 2014 té un àrea dedicada a la lluita contra l’atur i 
les conseqüències socials de la crisi, en el marc de la qual es preveu promoure mesures per combatre 
l’empitjorament dels perfils de pobresa i exclusió social, així com promoure actuacions més específiques dirigides 
a col·lectius amb dificultats especials per accedir al mercat de treball, atès que es considera que la via més efec-
tiva per a la lluita contra la pobresa i l’exclusió social és la creació d’ocupació i la inserció laboral. En el cas de les 
persones amb discapacitat, aquestes actuacions s’emmarquen en el Pla d’acció de l’Estratègia espanyola de dis-
capacitat 2012-2020.  

371 adoptar l’Estratègia integral nacional per a per-
sones sense llar, la reforma de la legislació de protecció a la infància372 i la posada en marxa del Pla operatiu 
2014-2016 de l’Estratègia nacional per a la inclusió social de la població gitana a Espanya 2012-2020.373

D’altra banda, es pot destacar l’aprovació del Pla estratègic d’igualtat d’oportunitats 2014-2016 (en endavant, 
PEIO),

 

374

El Pla concentra les seves mesures en tres eixos, els quals es consideren prioritaris: reduir les desigualtats que 
encara existeixen en l’àmbit de l’ocupació i l’economia, amb especial incidència en les desigualtats retributives; 
donar suport a la conciliació i la coresponsabilitat de la vida personal, familiar i laboral; i eradicar la violència que 
pateixen les dones pel fet de ser-ho. Completen el Pla els eixos següents: millorar la participació de les dones en 
els àmbits polític, econòmic i social; impulsar la igualtat d’oportunitats entre dones i homes a través del sistema 
educatiu; desenvolupar accions en el marc d’altres polítiques sectorials; i integrar el principi d’igualtat 
d’oportunitats entre dones i homes en les distintes polítiques i accions públiques.   

 l’objectiu del qual és avançar vers la igualtat efectiva de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i 
eliminar qualsevol discriminació per raó de sexe, integrant totes les polítiques i accions del Govern en aquesta 
matèria durant els anys de referència i fixant un marc de col·laboració amb altres administracions i amb els 
agents econòmics i socials. El PEIO preveu la realització d’un seguiment i d’una avaluació intermèdia i final per tal 
de comprovar el seu grau de compliment.  

Basat en el PEIO i en el marc de l’Agenda digital per a Espanya 2013, s’ha aprovat el Pla d’acció per a la igualtat 
de dones i homes en la societat de la informació 2014-2017.375

Enguany també s’ha aprovat el Pla d’acció de l’Estratègia espanyola sobre discapacitat 2014-2020,

 El Pla té cinc objectius: augmentar la participació 
general de les dones en les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC); incrementar les dones professio-
nals i empresàries amb capacitats TIC i el seu protagonisme en el sector; augmentar els continguts digitals 
d’interès per a les dones; augmentar l’ús dels serveis públics digitals per a les dones; augmentar la confiança i la 
seguretat de les dones en les TIC. Per aconseguir aquests objectius, es preveuen un seguit d’actuacions, entre les 
quals destaquen les campanyes d’informació, difusió i sensibilització, així com la formació en habilitats TIC.  

376 el qual és 
l’instrument de desenvolupament de l’esmentada Estratègia.377

                                                           
370 Aprovat en la reunió del Consell de Ministres de 30.04.2014, el PNR inclou les mesures que el Govern preveu adoptar per aconseguir els 
objectius fixats en el marc de l’estratègia Europa 2020.  

 Són objectius estratègics del Pla d’acció: garantir 
la plena igualtat de les persones amb discapacitat en l’exercici de tots els seus drets amb la resta de la ciutada-
nia; promoure el dret al treball de les persones amb discapacitat, en condicions que garanteixin l’aplicació dels 
principis d’igualtat de tracte i no discriminació (aquest objectiu concentra la majoria dels recursos del Pla); reduir 
la taxa d’abandonament escolar i augmentar el nombre de persones amb discapacitat amb educació superior; 
promoure l’accessibilitat als béns i serveis; i fomentar que els recursos d’atenció a la discapacitat constitueixin un 
factor de dinamització econòmica. Cadascun d’aquests objectius estratègics preveu una sèrie d’objectius opera-

371 El Consell de Ministres en la reunió de 23.01.2015 rep l’informe del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat sobre l’Avantprojecte de 
llei del Tercer Sector d’Acció Social i sobre l’Avantprojecte de llei del voluntariat.   
372 El Govern ha aprovat els projectes de llei i de llei orgànica de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència en la reu-
nió del Consell de Ministres de 20.02.2015.   
373 Aprovat el 8.04.2014 pel Consell Estatal del Poble Gitano.   
374 Aprovat en la reunió del Consell de Ministres de 07.03.2014.  
375 Aprovat en la reunió del Consell de Ministres de 12.09.2014.  
376 Aprovat en la reunió del Consell de Ministres de 12.09.2014.  
377 L’Estratègia espanyola sobre discapacitat 2012-2020 s’aprova en la reunió del Consell de Ministres de 14.10.2011.  
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tius i d’actuacions. Es preveu el seguiment i control del Pla d’acció en dues fases mitjançant el Consell Nacional 
de Discapacitat (CND).378

Així mateix, s’ha aprovat l’Estratègia de joventut 2020 i el Pla d’acció 2014-2016, 

      

379

Finalment, s’aprova el primer Pla operatiu (2014-2016) per a la implementació de l’Estratègia nacional per a la 
inclusió social de la població gitana 2012-2020.

 que implementa l’Estratègia 
durant els anys esmentats. L’Estratègia comprèn sis eixos d’actuació, entre els quals es troba el relacionat amb la 
participació, el voluntariat, la inclusió i la igualtat. Aquest eix té com a objectius fomentar l’activitat voluntària de 
la joventut, especialment vinculada a les TIC; lluitar contra l’exclusió social dels sectors més desafavorits de la 
població juvenil; lluitar contra qualsevol tipus de violència i de discriminació; i la promoció de la igualtat. Es pre-
veu fer una avaluació del Pla amb caràcter anual, que pot comportar la incorporació de noves accions.    

380

6.5.3. ÀMBIT AUTONÒMIC 

 El Pla concreta actuacions per aconseguir els objectius mar-
cats per l’Estratègia i estableix els marcs de treball que s’han de seguir, especialment per les diferents adminis-
tracions. Les actuacions del Pla s’emmarquen en una sèrie d’eixos clau: l’educació, l’ocupació i l’activitat econò-
mica, l’habitatge, la salut i altres àrees i mesures complementàries (acció social i serveis socials, igualtat i no dis-
criminació i promoció de la cultura gitana).      

Primer de tot, cal fer referència a les qüestions de caràcter social contingudes a la Llei de pressupostos de la Ge-
neralitat de Catalunya per a l’any 2014:381

§ Es prorroga la Cartera de serveis aprovada pel Decret 142/2010, d’11 d’octubre, i se n’amplia la vigència 
fins al 31 de desembre de 2014. Es preveu que, fins que no s’aprovi la nova Cartera, els criteris funcionals de 
les prestacions de serveis els pot determinar el departament competent en matèria de serveis socials per mit-
jà d’una disposició reglamentària. D’altra banda, s’estableix que els tipus de prestacions garantides per la 
Cartera de serveis socials per al 2014 i la població que n’és destinatària són determinats pels programes 
pressupostaris del Departament de Benestar Social i Família i de les entitats públiques que hi estan adscrites 
o vinculades.     

  

§ Per a l’exercici 2014, l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), es fixa en 569,12 euros men-
suals i 7.967,73 euros anuals.  

§ S’estableix que si l’import que s’ha de pagar en concepte de prestació econòmica de les diverses prestacions 
que gestiona el Departament de Benestar Social i Família és inferior a 6 euros mensuals, el pagament a la 
persona beneficiària s’ha de fer d’una sola vegada en el mes de desembre de l’exercici de meritació del dret 
a cobrar.  

§ Es fixa la quantia de la prestació per al manteniment de les despeses de la llar per a determinats col·lectius 
en 45 euros mensuals. Les persones beneficiàries d’aquesta prestació no poden superar uns ingressos totals 
anuals, per a l’any 2014, iguals a la suma del 106 per cent de l’IRSC més l’import anual de la prestació, fixat 
en 540 euros. 

§ S’estableixen els imports mensuals mínims de la prestació per a l’acolliment de menors d’edat tutelats per la 
Generalitat, així com els imports mensuals de la prestació per a menors d’edat en situació de risc, per a 
l’exercici 2014.  

§ Durant l’exercici 2014, es deixen sense efecte les prestacions econòmiques per infant a càrrec i per part, 
adopció o acolliment preadoptiu de dos, tres o més de tres fills, establertes per la Llei 18/2003, de 4 de juli-
ol, de suport a les famílies. En aquest període no es poden meritar drets derivats d’aquesta prestació.  

                                                           
378 El Consell Nacional de Discapacitat és un òrgan consultiu interministerial a través del qual les organitzacions representatives de persones 
amb discapacitat i les seves famílies participen en la planificació, el seguiment i l’avaluació de les polítiques que es desenvolupen en l’àmbit 
de la discapacitat. Està regulat pel Reial decret 1855/2009, de 4 de desembre.  
379 L’Estratègia s’aprova per la Comissió Interministerial de Joventut el 05.09.2014 i el Pla d’acció s’aprova en la reunió del Consell de Minis-
tres de 12.09.2014.  
380 Aprovat el 08.04.2014 pel Consell Estatal del Poble Gitano. 
381 Llei 1/2014, de 27 de gener, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014. DOGC núm. 6551, de 30.01.2014. 
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§ Per atendre les obligacions derivades de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia 
personal i atenció a les persones en situació de dependència, es determina que a les partides corresponents 
de la secció “Departament de Benestar Social i Família” es poden generar els crèdits provinents de les trans-
ferències addicionals de fons que efectuï l’Estat en el marc del conveni que se signi entre l’Administració ge-
neral de l’Estat i la Generalitat de Catalunya. A més, es poden ampliar els crèdits esmentats per finançar 
l’aportació que pugui correspondre a la Generalitat. 

També incorpora qüestions socials la Llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic,382

§ Es modifica la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, pel que fa a la 
prestació per a joves extutelats: la concessió de la prestació passa a tenir efectes econòmics des del primer 
dia del mes següent al de la data de la resolució de reconeixement del dret a la prestació (abans es feia refe-
rència a la data de la sol·licitud); tenen dret a aquesta prestació els joves que estan tutelats per l’òrgan com-
petent en matèria de protecció a la infància i l’adolescència en el moment de complir els 18 anys (anterior-
ment, es requeria que haguessin estat tutelats durant un període de tres anys com a mínim); s’estableix com 
a causa d’extinció de la prestació dur a terme una activitat laboral remunerada amb una retribució igual o su-
perior a una vegada i mitja l’IRSC (anteriorment, es preveia l’extinció per una retribució de dues vegades 
l’IRSC).  

 
l’Avantprojecte de la qual ha estat objecte del Dictamen 19/2013 del CTESC: 

§ Se suprimeix l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS), i el departament competent en matèria 
de serveis socials n’assumeix les finalitats, els objectius i les competències.   

El Dictamen 19/2013 del CTESC, sobre l’Avantprojecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del 
sector públic, no incorpora cap observació amb relació a les qüestions de caràcter social comentades anterior-
ment.  

D’ altra banda, mitjançant Ordre del Departament de Benestar Social i Família, s’actualitzen els criteris funcionals 
dels serveis dels centres residencials per a gent gran de la Cartera de serveis socials,383 en aplicació del previst a 
la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014, i que s’ha comentat anteriorment. Els nous 
criteris funcionals aprovats constitueixen l’estàndard de referència mínim que garanteix la qualitat del servei que 
es presta a la ciutadania i que les entitats proveïdores poden incrementar opcionalment. Mitjançant el mateix 
procediment, enguany també s’han actualitzat els criteris funcionals dels serveis d’acolliment i recuperació i dels 
serveis d’intervenció especialitzada d’atenció a dones en situació de violència masclista i els seus fills i filles que 
estableix la Cartera de serveis socials.384

En l’àmbit de l’atenció a la dependència, cal posar en relleu l’Ordre BSF/130/2014, que estableix els criteris per 
determinar la capacitat econòmica i el règim de participació de la persona beneficiària en el finançament de les 
prestacions de servei no gratuïtes, així com la capacitat econòmica de les persones beneficiàries de les prestaci-
ons econòmiques d’atenció a la situació de dependència.

     

385

En aquest àmbit, també cal fer esment a l’Ordre que modifica la regulació de la determinació de l’import de les 
prestacions econòmiques del Sistema per a l’Autonomia i l’Atenció a la Dependència (SAAD) en l’àmbit territorial 

 Es regula que per determinar la capacitat econòmica 
s’han de tenir en compte especialment la renda de la persona beneficiària, així com el seu patrimoni, i 
s’estableixen els criteris per determinar la renda i el patrimoni. S’estableixen reduccions per aplicar en la deter-
minació de la capacitat econòmica: reducció per càrregues familiars i reducció per compensar el manteniment de 
la llar, en el cas que la persona beneficiària o les persones que estan al seu càrrec romanguin en el domicili fami-
liar. En qualsevol cas, es preveu que en la determinació de la participació de la persona beneficiària en el finan-
çament de les prestacions de servei no gratuïtes se li ha de garantir una quantitat dels seus ingressos per a des-
peses personals, la qual es calcula aplicant un coeficient referit a l’IRSC que varia segons la tipologia del servei.  

                                                           
382 Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic. DOGC núm. 6551, de 30.01.2014.  
383 Ordre BSF/35/2014, de 20 de febrer, per la qual s’actualitzen els criteris funcionals dels serveis dels centres residencials per a gent gran 
de la Cartera de serveis socials. DOGC núm. 6570, de 26.02.2014.  
384 Ordre BSF/372/2014, de 15 de desembre, per la qual s’actualitzen els criteris funcionals dels serveis d’acolliment i recuperació i dels 
serveis d’intervenció especialitzada d’atenció a dones en situació de violència masclista i els seus fills i filles que estableix la Cartera de ser-
veis socials. DOGC núm. 6777, de 24.12.2014.  
385 Ordre BSF/130/2014, de 22 d’abril, per la qual s’estableixen els criteris per determinar la capacitat econòmica de les persones beneficià-
ries de les prestacions de servei no gratuïtes i de les prestacions econòmiques destinades a l’atenció a la situació de dependència que esta-
bleix la Cartera de serveis socials, i la participació en el finançament de les prestacions de servei no gratuïtes. DOGC núm. 6612, de 
29.04.2014.  



 

229 

MEMÒRIA  
SOCIOECONÒMICA  

I LABORAL DE  
CATALUNYA 2014 

de Catalunya,386

D’altra banda, enguany es modifiquen alguns aspectes de la regulació del Consell de l’Associacionisme i el Volun-
tariat de Catalunya,

 continguda a l’Ordre ASC/433/2007. La nova regulació estableix un sistema de càlcul per a les 
prestacions econòmiques vinculades al servei que té en compte la capacitat econòmica disponible de les perso-
nes beneficiàries, d’acord amb els criteris que estableix l’Ordre BSF/130/2014, comentada anteriorment. La res-
ta de prestacions econòmiques del Sistema (d’assistència personal i per cures en l’entorn familiar i suport als 
cuidadors no professionals) no pateixen cap modificació pel que fa al sistema de càlcul. D’altra banda, s’afegeix 
una previsió respectes de les persones amb major grau de dependència i a les situacions d’urgència social, les 
quals tenen dret a rebre una atenció urgent o prioritària. Una altra qüestió que es regula és que en el cas que es 
revoqui l’acreditació a les entitats col·laboradores de les prestacions de determinats serveis socials, s’ha de ga-
rantir a les persones usuàries el dret a gaudir d’un servei de característiques similars en un altre centre de la Xar-
xa de Serveis Socials d’Atenció Pública.        

387

Pel que fa a l’àmbit de la discapacitat, enguany s’han aprovat dues normes:   

 per tal d’adequar-la a la realitat i a les necessitats del Consell, així com al que estableix la 
Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en matèria de rè-
gim jurídic dels òrgans col·legiats. En aquest sentit, es modifica el nombre, la composició i el règim jurídic de les 
vocalies del Consell.  

En primer lloc, la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat,388

La Llei regula les qüestions següents: els requisits i les condicions necessaris per aconseguir un entorn accessible 
en funció dels diferents àmbits d’actuació; els plans d’accessibilitat i la targeta d’aparcament per a persones amb 
discapacitat; les mesures de foment, de gestió i d’intervenció administrativa, així com els recursos per al finan-
çament d’actuacions destinades a la promoció de l’accessibilitat i a la supressió de les barreres existents; les me-
sures de control per garantir l’aplicació correcta de la normativa; el règim d’infraccions i sancions; i el Consell per 
a la Promoció de l’Accessibilitat.      

 l’Avantprojecte de la qual ha estat objecte del 
Dictamen 20/2012 del CTESC. Aquesta llei té dos objectius principals: d’una banda, aconseguir una societat in-
clusiva i accessible que permeti avançar cap a la plena autonomia de les persones, eviti la discriminació i propiciï 
la igualtat d’oportunitats per a tothom, especialment per a les persones amb discapacitat; de l’altra, actualitzar i 
facilitar un marc normatiu propi més àgil en matèria d’accessibilitat, adequat a les directrius internacionals, euro-
pees i estatals, en exercici de les competències de la Generalitat.  

D’altra banda, en el Preàmbul de la llei es posa de manifest que alguns autors i col·lectius utilitzen el terme per-
sones amb diversitat funcional. S’entén per diversitat funcional la qualitat de relacionar-se amb l’entorn de mane-
ra variada i heterogènia, de manera que és l’entorn el que s’ha de configurar adequadament per tal d’incloure 
aquesta diversitat de maneres d’interactuar per tal que la capacitat de la persona deixi de ser l’objecte que cal 
canviar, fent que ho siguin la discriminació social i l’entorn. No obstant això, s’assenyala que la Llei manté la ter-
minologia actual de l’Organització Mundial de la Salut, de persones amb discapacitat, per una qüestió de segure-
tat jurídica i amb la voluntat de facilitar-ne la interpretació, l’aplicació i la vinculació amb altres normatives.       

Dictamen 20/2012, sobre l’Avantprojecte de llei d’accessibilitat 

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya va aprovar aquest Dictamen en la sessió extraordi-
nària del dia 22 d’octubre de 2012. 

El Dictamen conté vuit observacions generals i tres observacions a l’articulat. 

El CTESC emet aquest Dictamen a petició del Govern, sent conscient que aquesta norma no podrà superar la 
condició de Projecte de llei en aquesta legislatura, ja que el Parlament està dissolt per la convocatòria 
d’eleccions parlamentàries.  

Pel que fa al tema pressupostari, encara que l’informe d’impacte pressupostari afirma de manera general que 
els continguts de la Llei no comportaran un increment de la despesa pública, ni d’inversions i despeses del sec-
tor privat, el CTESC constata que el desenvolupament reglamentari de la Llei produirà les despeses i costos 

                                                           
386 Ordre BSF/339/2014, de 19 de novembre, de modificació de l’Ordre ASC/433/2007, de 23 de novembre, per la qual s’estableixen els cri-
teris per determinar l’import de les prestacions econòmiques del Sistema per a l’Autonomia i l’Atenció a la Dependència (SAAD) en l’àmbit ter-
ritorial de Catalunya. DOGC núm. 6755, de 21.11.2014.  
387 Decret 111/2014, de 22 de juliol, de modificació del Decret 69/2010, d’1 de juny, de creació del Consell de l’Associacionisme i el Volun-
tariat de Catalunya. DOGC núm. 6671, de 24.07.2014.  
388 Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat. DOGC núm. 6742, de 04.11.2014.  
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esmentats prèviament. 

El CTESC constata les limitacions tècniques i econòmiques per adequar-se a les exigències d’aquest Avantpro-
jecte, concretament dels edificis, productes i serveis existents. En aquest sentit, el CTESC sol·licita que les me-
sures d’adequació no posin en risc la continuïtat de les activitats existents. 

Atenent la complexitat de la norma i el seu posterior desplegament reglamentari, el CTESC considera que s’ha 
de tendir a aconseguir els objectius de forma progressiva, proporcional, tècnicament i econòmicament viable 
tant per al sector públic com per al sector privat. 

La norma aprovada incorpora el 67% de les observacions a l’articulat emeses pel CTESC en aquest Dictamen. 
El CTESC no té en compte les observacions generals per valorar la incidència del Dictamen en la norma apro-
vada.  

En segon lloc, s’aprova el Decret 156/2014, de 25 de novembre, 389

En el Preàmbul del Decret també es fa referència, de la mateixa manera que en el Preàmbul de la Llei 
d’accessibilitat, a la qüestió de la utilització del terme “persones amb diversitat funcional”.  

 el qual regula el Consell de la Discapacitat 
de Catalunya, pel que fa a la composició, les funcions, l’organització i el funcionament. El Projecte d’aquest De-
cret ha estat objecte del Dictamen 30/2014 del CTESC.     

Dictamen 30/2014, sobre el Projecte de decret del Consell de la Discapacitat de Catalunya 

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya va aprovar aquest Dictamen en la sessió extraordi-
nària del dia 10 de novembre de 2014. 

El Dictamen conté tres observacions generals i sis observacions a l’articulat. També hi ha un vot particular pre-
sentat per la Taula del Tercer Sector. 

El CTESC recomana fer una revisió de la composició del Consell per tal d’incorporar-hi els representants de les 
associacions de les entitats que presten serveis al col·lectiu de persones discapacitades, les organitzacions sin-
dicals i empresarials més representatives i els col·legis professionals. 

El CTESC constata que hi ha un debat sobre el terme per identificar el col·lectiu de persones al qual es refereix 
el Projecte de decret: persones amb discapacitat i/o persones amb diversitat funcional, i recomana que amb 
l’objectiu de recollir les diferents sensibilitats, s’introdueixi en el preàmbul una referència a les persones amb 
diversitat funcional. 

En les observacions a l’articulat es realitzen recomanacions amb la finalitat de millorar la redacció, la interpre-
tació i la concreció de la norma. 

En el vot particular, la Taula d’entitats del Tercer Sector Social posa de manifest que, tot i donar suport al Dic-
tamen, consideren adequada la composició del Consell de la Discapacitat de Catalunya, però atesa la recoma-
nació del CTESC d’incorporar nous membres en la seva composició consideren que també s’hi hauria de pre-
veure la participació del Tercer Sector Social. 

La norma aprovada incorpora el 33% de les observacions a l’articulat emeses pel CTESC en aquest Dictamen. 
El CTESC no té en compte les observacions generals per valorar la incidència del Dictamen en la norma apro-
vada.  

Finalment, mitjançant la Llei 20/2014, de 29 de desembre, de modificació del Codi de consum,390 l’Avantprojecte 
de la qual ha estat objecte del Dictamen 7/2012 del CTESC, s’estableixen diverses mesures per fer front a la vul-
nerabilitat econòmica de les llars, especialment pel que fa a la protecció de les persones que es troben en situa-
ció de pobresa energètica, per tal que aquestes persones no pateixin talls de subministrament durant determi-
nats períodes crítics.391

                                                           
389 Decret 156/2014, de 25 de novembre, del Consell de la Discapacitat de Catalunya. DOGC núm. 6759, de 27.11.2014. 

 Alhora, es crea un Fons d’Atenció Solidària en matèria de subministraments bàsics que 

390 Llei 20/2014, de 29 de desembre, de modificació de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de 
la protecció de les persones consumidores en matèria de crèdits i préstecs hipotecaris, vulnerabilitat econòmica i relacions de consum. DOGC 
núm. 6780, de 31.12.2014.  
391 La Llei defineix la pobresa energètica com la incapacitat d’una llar per satisfer el mínim de serveis energètics i, d’aquesta manera, garantir 
les necessitats bàsiques tot tenint en compte els factors personals, geogràfics i materials que hi concorren, els quals s’han de definir per re-
glament. Pel que fa als períodes considerats crítics, la Llei estableix que per mitjà d’una ordre es fixaran anualment els mesos que comprenen 
aquests períodes. 
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s’ha de nodrir, entre altres aportacions, amb les que facin les administracions públiques competents en aquesta 
matèria i les empreses subministradores.   

L’Avantprojecte de llei que va ser objecte del Dictamen 7/2012 del CTESC no incorporava les mesures per fer 
front a la vulnerabilitat econòmica de les llars.  

Dins de les iniciatives públiques de caràcter social, destaca l’aprovació del Programa d’intervenció integral contra 
la violència masclista 2012-2015,392

Emmarcat en el Programa anterior, s’aprova el Programa de mesures per a la intervenció amb fills i filles de do-
nes en situació de violència masclista 2014-2017.

 que s’emmarca dins el Pla estratègic de polítiques de dones del Govern de 
la Generalitat de Catalunya 2012-2015, i que dóna compliment a l’article 84 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del 
dret de les dones a eradicar la violència masclista. De fet, el Programa parteix de l’avaluació de l’impacte social 
de la Llei 5/2008 esmentada, duta a terme l’any 2012, així com del seguiment de les actuacions del Pla de polí-
tiques de dones 2008-2011. Es configura com l’instrument de planificació que aprova el Govern en l’àmbit de la 
violència masclista amb una vigència de quatre anys, i que recull el conjunt d’objectius, línies estratègiques i ac-
tuacions per eradicar aquest tipus de violència. El Programa compta amb seixanta-nou actuacions, la majoria de 
les quals pertanyen a la línia estratègica de detecció, atenció i recuperació. Les altres línies estratègiques fan re-
ferència a la sensibilització i la prevenció, així com a les estructures de coordinació.   

393

D’altra banda, es crea el Pla interdepartamental d’atenció i interacció social i sanitària (PIAISS)

 El Programa incorpora una diagnosi de partida: descriu els 
serveis de la Generalitat que atenen fills i filles de dones en situació de violència masclista, exposa les dades dis-
ponibles dels serveis d’atenció en relació amb les filles i fills, descriu les actuacions que es fan des dels diferents 
departaments i unitats orgàniques, identifica els punts febles en relació amb la intervenció amb fills i filles i enu-
mera les propostes de millora en aquesta intervenció. A continuació, el Programa incorpora un total de 46 actua-
cions, en àmbits com ara la prevenció, la sensibilització, l’assessorament, la protecció i la detecció de les vícti-
mes, la recuperació i la formació i capacitació dels equips professionals. Finalment, es preveu el seguiment del 
Programa i la realització d’una memòria anual sobre l’execució de les actuacions.  

394

El Pla també inclou l’estructura dels òrgans de govern del Programa creat per a la gestió del Pla, els sistemes 
d’informació i avaluació corresponents, així com els àmbits bàsics de l’Acord de col·laboració entre el Departa-
ment de Benestar Social i Família i el Departament de Salut, per portar a terme les actuacions derivades del Pla. 

 i es deixa sense 
efectes el Pla interdepartamental d’interacció dels serveis sanitaris i socials, aprovat l’any 2013, atès l’abast dels 
canvis introduïts. El nou Pla aposta per un model assistencial centrat en les persones, que garanteixi la continuï-
tat en l’assistència mitjançant un abordatge col·laboratiu del procés d’atenció a la persona i la família entre les di-
ferents xarxes d’atenció, que són les següents: les xarxes de residències assistides de gent gran i de persones 
amb discapacitat, la xarxa sanitària d’utilització pública, la xarxa de serveis socials bàsics, la xarxa de salut men-
tal i la xarxa de llarga estada sociosanitària. El PIAISS estableix els corresponents objectius estratègics i línies di-
rectrius per als àmbits següents: interacció entre residències assistides de gent gran i de persones amb discapa-
citat i l’atenció primària i comunitària d’atenció a la salut, els centres sociosanitaris i els hospitals d’aguts; inter-
acció entre la xarxa d’atenció especialitzada de salut i els serveis socials bàsics; interacció entre els àmbits sani-
tari i social de la xarxa de salut mental; adequació de la llarga estada sociosanitària i de salut mental; model de 
governança i gestió del Pla; i tecnologies de la informació i la comunicació, permetent la compartició de dades en-
tre tots els dispositius assistencials socials i sanitaris.  

Així mateix, cal fer esment a la pròrroga del Pla estratègic de serveis socials 2010-2013 i del Pla de qualitat dels 
serveis socials de Catalunya 2010-2013,395

                                                           
392 Acord GOV/13/2014, de 28 de gener, pel qual s’aprova el Programa d’intervenció integral contra la violència masclista 2012-2015. DOGC 
núm. 6551, de 30.01.2014.  

 fins a l’aprovació del II Pla estratègic de serveis socials i l’aprovació 
del II Pla de qualitat de serveis socials de Catalunya i, com a màxim, fins al 31 de desembre de 2015. El Pla estra-
tègic de serveis socials 2010-2013 inclou un seguit de mesures que s’emmarquen en cinc eixos estratègics: Eix 
1, el dret de les persones als serveis socials; Eix 2, l’oferta de prestacions de qualitat; Eix 3, la vertebració del sis-
tema i el treball en xarxa; Eix 4, les persones que treballen en el sistema: motor i punt de referència; i Eix 5: plani-

393 Acord GOV/169/2014, de 9 de desembre, pel qual s’aprova el Programa de mesures per a la intervenció amb fills i filles de dones en situ-
ació de violència masclista 2014-2017. DOGC núm. 6768, d’11.12.2014.   
394 Acord GOV/28/2014, de 25 de febrer, pel qual es crea el Pla interdepartamental d’atenció i interacció social i sanitària (PIAISS). DOGC 
núm. 6571, de 27.02.2014.  
395 Acord GOV/93/2014, de 17 de juny, pel qual es prorroga el Pla Estratègic de Serveis Socials 2010-2013, aprovat per Acord 
GOV/156/2010, de 3 d’agost, i el Pla de qualitat dels serveis socials de Catalunya 2010-2013, aprovat per Acord GOV/231/2010, de 23 de 
novembre. DOGC núm. 6647, de 19.06.2014.  
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ficació i avaluació basades en el coneixement. D’altra banda, el Pla de qualitat dels serveis socials és l’instrument 
bàsic per assegurar el desenvolupament i l’aplicació dels criteris de qualitat en els serveis socials.  

Enguany s’aprova també el Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat (PNAV) 2014-2015,396

Finalment, s’aprova el Pla d’actuació de polítiques de  joventut de la Generalitat de Catalunya: Horitzó 2016 
(PAPJ),

 el qual pren 
com a referència  els resultats i les recomanacions de l’avaluació efectuada del Pla nacional de l’associacionisme 
i el voluntariat 2008-2011. El PNAV es concep com un instrument que té com a objectiu articular les actuacions 
que de manera individual, conjunta o coordinada, duguin a terme tant les administracions com el mateix sector. 
S’estructura en dos blocs estratègics, cadascun dels quals inclou objectius i mesures. El primer bloc està dedicat 
a la sostenibilitat i el bon govern de les entitats i del sector associatiu, i el segon bloc fa referència a l’estratègia 
permanent del voluntariat. Des del punt de vista estructural, el Pla es concretarà amb un seguit d’actuacions pre-
cises que han d’executar els diferents agents. Aquesta estructura s’acompanya d’un sistema d’indicadors 
d’avaluació per mesurar l’evolució, l’impacte i els resultats de les actuacions que s’establiran per executar cadas-
cuna de les mesures del Pla.  

397

 

 el qual és l’instrument que concreta les prioritats del Govern en matèria de joventut i planteja les actua-
cions que s’han de desplegar a mitjà termini. Així, el PAPJ es planteja abordar els set reptes recollits al Pla nacio-
nal de joventut de Catalunya 2011-2020 a partir de 35 objectius estratègics amb els seus corresponents 126 ob-
jectius operatius: Repte 1, aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa; Repte 2, aconseguir l’èxit en la transició 
laboral; Repte 3, aconseguir l’èxit en la transició domiciliar; Repte 4, promoure una vida saludable; Repte 5, auto-
nomia, desenvolupament personal i participació; Repte 6, cultura entre la població juvenil i amb objectius social-
ment cohesionadors; i Repte 7, avançar cap a un model de país i de societat cohesionada, vertebrada territorial-
ment, sostenible i inclusiva. Així mateix, el PAPJ incorpora un eix instrumental de suport i tres iniciatives transver-
sals: la garantia juvenil, la mobilitat i la migració internacional i la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil (XNEJ).           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
396 Acord GOV/109/2014, de 15 de juliol, pel qual s’aprova el Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat 2014-2015. DOGC núm. 
6666, de 17.07.2014.  
397 Acord GOV/130/2014, de 30 de setembre, pel qual s’aprova el Pla d’actuació de polítiques de joventut de la Generalitat de Catalunya: ho-
ritzó 2016. DOGC núm. 6719, de 02.10.2014.  
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