
 

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya Pàgina 1 
  



Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2020 

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya Pàgina 2 

ÍNDEX 

1. Dinàmica demogràfica .............................................................................................. 5 

 

 

1.1. La població a Catalunya ............................................................................................ 5

1.2. El moviment natural, la població i les llars ................................................................. 6

1.2.1. El moviment natural ................................................................................................ 6 

 

 

 

1.2.2. L'estructura de la població .................................................................................... 18

1.2.3. L'estructura de les llars ......................................................................................... 22

1.3. Els moviments migratoris ........................................................................................ 25

2. Salut ......................................................................................................................... 30 

 

 

2.1. La pandèmia de COVID-19 ..................................................................................... 30

2.1.1. La declaració de la pandèmia de COVID-19 ......................................................... 30

2.1.2. Els impactes en els sistemes sanitaris .................................................................. 32 

 

 

 

2.1.3. Indicadors.............................................................................................................. 35

2.2. La salut de la població catalana .............................................................................. 41

2.2.1. Esperança de vida i mortalitat ............................................................................... 41

2.2.2. Morbiditat .............................................................................................................. 44 

 

 

 

 

2.2.3. Malalties de declaració obligatòria ........................................................................ 46

2.2.4. Hàbits i estils de vida ............................................................................................ 48

2.3. Els recursos del sistema sanitari ............................................................................. 54

2.3.1. Atenció primària .................................................................................................... 54

2.3.2. Atenció hospitalària ............................................................................................... 55 

 

 

 

2.3.3. Atenció sociosanitària ........................................................................................... 57

2.3.4. Atenció a la salut mental ....................................................................................... 59

2.4. Activitat del sistema sanitari .................................................................................... 61



 

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya Pàgina 3 

2.4.1. Atenció primària .................................................................................................... 61 

 

 

 

 

2.4.2. Atenció hospitalària ............................................................................................... 62

2.4.3. L'atenció sociosanitària ......................................................................................... 63

2.4.4. Salut mental .......................................................................................................... 66

2.4.5. Trasplantaments ................................................................................................... 67

2.4.6. Llistes d’espera ..................................................................................................... 69 

 

 

 

2.5. Satisfacció amb el sistema ...................................................................................... 72

2.6. El finançament de la salut ....................................................................................... 73

3. Educació, formació i qualificació professional .................................................... 84

3.1. Població catalana en activitats formatives ............................................................... 84 

 

 

 

 

 

3.2. El finançament de l’educació ................................................................................... 95

3.3. Els resultats del sistema d’educació, formació i qualificació professional ............. 108

4. Habitatge ................................................................................................................ 118

4.1. La demanda d’habitatge principal .......................................................................... 118

4.2. El mercat de compra de l’habitatge ....................................................................... 123

4.3. El mercat de lloguer ............................................................................................... 126 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. La construcció residencial ..................................................................................... 128

4.5. La política d’habitatge ............................................................................................ 130

4.5.1. El parc d’habitatges destinats a polítiques socials .............................................. 136

4.5.2. Promoció i accés a l’habitatge............................................................................. 138

4.5.3. Ajuts per mantenir i evitar la pèrdua de l’habitatge ............................................. 139

4.5.4. Foment de la rehabilitació ................................................................................... 141

5. Inclusió i protecció social ..................................................................................... 143

5.1. Inclusió social ........................................................................................................ 143 



Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2020 

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya Pàgina 4 

5.1.1. Ingressos de les llars i distribució de la renda ..................................................... 144 

 

 

 

 

 

5.1.2. Risc de pobresa o exclusió social ....................................................................... 149

5.1.3. Inclusió social i COVID-19 .................................................................................. 163

5.2. Protecció social ..................................................................................................... 166

5.2.1. Pensions ............................................................................................................. 166

5.2.2. Altres prestacions econòmiques de la Seguretat Social ..................................... 177

5.2.3. Ingrés mínim vital ................................................................................................ 182 

 

 

5.2.4. Renda garantida de ciutadania ........................................................................... 187

5.2.5. Serveis socials i atenció a la dependència .......................................................... 190

5.3. Finançament de la protecció social ....................................................................... 199 

 

 

  



 

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya Pàgina 5 

1. Dinàmica demogràfica 

1.1. La població a Catalunya   

La pandèmia de la COVID-19 ha marcat un punt d’inflexió en la tendència ascendent regis-
trada els darrers anys respecte a la població resident a Catalunya, de tal forma que la corba 
vira el seu signe i ara és descendent. Les xifres provisionals del Padró continu d’habitants 
a 1 de gener del 2021 posen de manifest alguns dels factors que han influït en els recomptes 
com ara el fre de la immigració, la baixada de la natalitat, l’increment de la mortalitat i/o 
l’alentiment en el creixement de l’emigració, que s’analitzaran al llarg d’aquest apartat. Amb 
tot, s’evidencia una davallada suau com a conseqüència de l’equilibri entre els efectes del 
moviment natural i els dels moviments migratoris.    

En concret, la població empadronada a Catalunya a 1 de gener del 2021 és de 7.756.928 
habitants. La variació interanual mostra una reducció de 23.551 persones respecte a l’1 de 
gener de l’any precedent (el -0,3%).  

La major part de la reducció és conseqüència d’un descens de la població de nacionalitat 
estrangera que es concreta en 15.581 persones menys (-1,2%), mentre que el nombre de 
persones de nacionalitat espanyola es redueix també, però en menor nombre, 7.970 per-
sones menys (-0,1%). Atenent al lloc de naixement, la població nascuda a l'estranger aug-
menta en 8.475 persones i la nascuda a Catalunya ho fa en 3.706 persones; en canvi, la 
població nascuda a la resta d'Espanya disminueix en 35.732 persones. 

GRÀFIC IV.1.G 1 Evolució de la població resident a Catalunya. 2004-2021* 
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(*) Les dades del Padró continu d’habitants de l’1 de gener del 2021 són provisionals. 
(**) Les dades es refereixen a l’1 de gener de cadascun dels anys. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades Idescat i de l’INE, Padró continu d’habitants.  
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La població de nacionalitat estrangera resident a Catalunya representa el 16,1% de la po-
blació total (16,2% el 2020).1 Aquest lleuger retrocés en el pes relatiu no sembla significatiu, 
però frena la tendència ascendent viscuda per l’increment de la proporció de persones de 
nacionalitat estrangera des de l’any 2017.2  

L’evolució de la població inscrita al Padró continu d’habitants segons la seva distribució 
territorial mostra que la xifra de residents augmenta a Tarragona amb 4.632 persones més, 
a Girona amb 3.203 persones i a Lleida en 611 persones; en canvi, a Barcelona disminueix 
en 31.997 persones. Tot i que encara  és aviat, atès que no es disposen de dades desagre-
gades, algunes de les possibles explicacions sobre la reducció de població a la província 
de Barcelona apunten a la sobremortalitat com una de les principals causes i/o a la baixada 
de la natalitat. A aquests motius s’afegeix que algunes persones, ara teletreballadores, du-
rant el període de les restriccions de mobilitat puguin haver canviat la seva residència a 
altres poblacions fora de l’àrea metropolitana més poblada, per instal·lar-se en municipis 
més petits, ja sigui en zones de muntanya o de platja. Amb tot, caldrà estar amatents als 
fluxos migratoris dins de Catalunya una vegada finalitzada la pandèmia per COVID-19 i 
avaluar si aquests moviments es consoliden. 

En el context de l’organització territorial de Catalunya, les dades definitives del Padró con-
tinu relatives a l’1 de gener del 2020 evidencien que la distribució de la població en el territori 
dista molt de ser homogènia. Les comarques més properes al litoral estan força més pobla-
des que les d’interior, especialment les que integren l’àrea metropolitana -i en especial el 
Barcelonès amb el 29,7% de la població catalana-, mentre que en l’àmbit municipal destaca 
la concentració en àrees urbanes mitjanes i grans (en municipis de més de 50.000 habitants 
el 53,9% del total i en els municipis d’entre 10.001 i 50.000 habitants, el 27,9%). (Vegeu el 
gràfic IV.1.A.G1 de l’annex). 

1.2. El moviment natural, la població i les llars 

1.2.1. El moviment natural 

Quant al moviment natural, com és habitual en aquest apartat s’analitzaran les dades defi-
nitives, però atesa l’excepcionalitat marcada per la pandèmia de la COVID-19 i la seva in-
fluència en la natalitat, la nupcialitat i, especialment, en la mortalitat, s’ha inclòs un darrer 
punt que analitza breument el seu impacte a partir de les dades disponibles, algunes d’elles 
provisionals i d’altres relatives a un període temporal concret.   

Fet aquest aclariment, el 2019 es manté el creixement natural vegetatiu negatiu que va tenir 
lloc per primera vegada el 2018. Les dades que s’analitzaran a continuació amb més detall 
mostren com el nombre de defuncions és superior al de naixements (2.999 defuncions més 
el 2019, 2.996 el 2018), fet que consolida el canvi de signe en el creixement vegetatiu. 

 
1 El pes relatiu de la població de nacionalitat estrangera situa Catalunya com la segona comunitat autònoma 
amb una proporció més elevada de persones estrangeres, només superada per les Illes Balears (18,7%). A 
l’Estat espanyol la proporció de ciutadans i ciutadanes estrangers sobre el total de la població inscrita al Padró 
continu d’habitants se situa en l’11,4%.  
2 L’any 2019 el pes relatiu de la població de nacionalitat estrangera sobre el conjunt de la població va ser del 
15,1%, del 14,2% el 2018 i del 13,8% el 2017, xifres en relació al pes del 2016, quan era del 13,6%. 
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Aquesta circumstància encara serà més acusada l’any 2020 per l’increment de la mortalitat 
provocada per la pandèmia de la COVID-19 (vegeu el gràfic IV.1.A.G2 de l’annex). 

GRÀFIC IV.1.G 2 Evolució del nombre de naixements i de defuncions registrades. Catalunya 
1975-2019 
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Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat i d’INE, moviment natural de la població. 

Natalitat  

La baixada en la natalitat segueix el seu curs de forma constant des de l’any 2008 i el 2019 
no és cap excepció. De fet la pauta descendent en els registres dels nascuts vius mostra el 
seu valor més baix d’aquest període precisament l’any 2019, amb 61.548 nadons (2.018 
nascuts vius menys que l’any precedent, el -3,2%). En aquesta línia, les dades provisionals 
relatives al primer semestre del 2020 també preveuen un descens, tal com es comentarà 
més endavant (vegeu la taula IV.1.A.T1 de l’annex). 

La taxa bruta de natalitat disminueix fins a 8,02 nascuts vius per cada 1.000 naixements, 
lluny del valor de la UE-27 (9,3‰), però superior al d’Espanya (7,6‰). Amb tot, dins del 
territori català hi ha algunes diferències. Per comarques, el Gironès (9,71‰), el Solsonès 
(9,43‰), Osona (8,71‰) i l’Alt Empordà (8,65‰) han estat les que han registrat el valor 
més elevat, mentre que el Priorat, la Terra Alta i l’Alt Urgell han registrat els valors més 
baixos (5,24‰, 5,48‰ i 5,87‰, respectivament). 

La taxa de fecunditat de les dones de 15 a 49 anys també decreix i se situa en 35,4 nascuts 
vius per cada 1.000 dones en aquesta franja d’edat. Amb tot, cal tenir present que, com 
s’esmentava en anteriors memòries, la proporció de dones en edat fèrtil és menor que en 
altres períodes, ja que les cohorts d’edat que tenen entre 20 i 33 anys són les més reduïdes 
de les darreres quatre dècades, a més que en aquestes franges d’edat també es registren 
moviments migratoris a l’estranger.  

Aquestes cohorts més reduïdes de dones d’edat reproductives tenen un efecte, juntament 
amb altres causes, en l’indicador conjuntural de fecunditat, que també ha anat disminuint 
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progressivament3. Així, el 2019 el nombre mitjà de fills/es per dona és de 1,29, xifra que es 
redueix a 1,17 en el cas de les dones de nacionalitat espanyola i que augmenta a 1,68 en 
el de les dones de nacionalitat estrangera.  

Atenent a la nacionalitat, la proporció de naixements de mare estrangera assoleix el 32,2%, 
fet que en nombres absoluts representa 19.817 naixements, mentre que els de mare de 
nacionalitat espanyola són 41.731. Pel que fa a les nacionalitats en concret de les mares 
estrangeres, destaca que el  29,9% dels nadons són de mares marroquines (5.879), segui-
des amb molta distància pel nombre dels naixements de les mares romaneses (6,2% del 
total, amb 1.237 nadons), del de les mares paquistaneses (5,4%, 1.065 nadons) i els de les 
hondurenyes (4,4%, 878 nadons). (Vegeu el gràfic IV.1.A.G3 i les taules IV.1.A.T3 i 
IV.1.A.T4 de l’annex). 

La natalitat de mares de nacionalitat espanyola decreix, mentre que la de mares de 
nacionalitat estrangera creix 

Alhora, l’evolució de la natalitat és diferent segons la nacionalitat de la mare. Així, el nombre 
de nadons de mares de nacionalitat estrangera augmenta el 5,3% (1.001 nadons) mentre 
que el de mares de nacionalitat espanyola es redueix en -6,7% (-3.019 nadons).  

L’edat mitjana a la maternitat constitueix un dels aspectes que mostren més clarament l’evo-
lució demogràfica catalana. Pel que fa a l’edat mitjana, cal destacar que continua la tendèn-
cia ascendent fins als 32,3 anys, potenciada per un creixement del  nombre de naixements 
de mares de 35 anys i més, que concentren el 39,8% del total, si bé fa una dècada n’eren 
el 29,4%. L’efecte contrari s’aprecia en les edats inferiors, especialment en el grup de mares 
de 20 a 24 anys que, amb el 7,6% del total de naixements, veuen reduïdes les seves xifres 
respecte a fa 10 anys, quan concentraven el 9,2%. El retard en la nupcialitat o en la consti-
tució de les parelles, afegit als problemes econòmics, laborals i d’accés a l’habitatge que 
dificulten l’emancipació del jovent poden ser algunes de les causes que explicarien aquesta 
natalitat en edats més tardanes.  

Un altre tret que reflecteix el canvi demogràfic i social de la població catalana és el relatiu a 
l’estat civil de les mares. La proporció d’infants nascuts fora del matrimoni presenta una 
evolució de trajectòria ascendent. Si es comparen les dades registrades fa una dècada, 
s’observa que el pes relatiu dels naixements de mares no casades varia del 34,5% el 2009 
fins al 49,7% el 2019 (vegeu la taula IV.1.A.T4 de l’annex). 

A més dels naixements, les adopcions internacionals constitueixen una via d’increment dels 
efectius poblacionals en les franges inferiors de la piràmide poblacional. Catalunya és un 
dels països amb una llarga tradició en adopció a l’estranger, si bé els darrers anys el nombre 
de processos finalitzats ha patit una davallada intensa.4  

Quant a les xifres sobre adopcions, les darreres dades disponibles corresponen al 2020 i 
fan referència a 68 adopcions internacionals, xifra coincident amb la registrada el 2019. Pel 

 
3 L’any 1975 mostra el seu valor més àlgid, quan s’estimava una fecunditat de 2,86 fills per dona, però malgrat 
algunes fluctuacions provocades en gran part per l’arribada de dones estrangeres, els seus valors han anat 
descendint fins a l’actualitat.  
44 El 2002 el nombre d’adopcions ascendia a 1.056, si bé el 2005 va augmentar a 1.419, per contra el 2013 
n’eren ja només 251 i des d’aleshores ha descendit cada any.  
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que fa a la procedència dels infants adoptats destaca que la major part són de països asi-
àtics (el 47,1%), especialment d’infants del Vietnam (21 adopcions), i pels nacionals ameri-
cans (33,8% del total, amb 23 infants), xifra on destaquen les 15 adopcions d’infants de 
Colòmbia. (Vegeu la taula IV.1.A.T5 de l’annex).  

Altrament, cal esmentar que el nombre d’adopcions d’infants de Catalunya ha estat de 51, 
malgrat que s’han presentat 281 sol·licituds. El nombre d’acolliments preadoptius ha estat 
de 281, mentre que els acolliments simples en família aliena de caire provisional ascendeix 
a 911.5   

Nupcialitat i ruptures matrimonials  

La mateixa tendència decreixent registrada en la natalitat és extensiva a la nupcialitat, si bé 
amb una intensitat menor. El nombre de matrimonis registrats el 2019 ha estat de 26.939, 
799 menys que l’any anterior (el -2,7%). La taxa bruta de nupcialitat és de 3,51‰. 

Quant al sexe dels cònjuges segons les dades definitives del 2019, 26.016 matrimonis són 
de persones de diferent sexe, 499 de cònjuges dones i 424 de cònjuges homes. En relació 
amb els matrimonis on els cònjuges són homes destaca que per tercer any consecutiu re-
gistren un nombre menor que els matrimonis de cònjuges dones.   

Pel que fa a l’edat del cònjuges, un any més s’observa que la nupcialitat és cada cop més 
tardana, amb els conseqüents efectes sobre la natalitat, tal com s’ha esmentat. Respecte 
al 2018, l’edat mitjana al primer matrimoni augmenta lleugerament, en tant que per als ho-
mes se situa en els 36,1 anys i en 34,1 anys per a les dones. També creix l’edat mitjana al 
matrimoni on les xifres encara són una mica més altes, ja que per als homes se situa en 
38,3 anys i en 36,2 anys per a les dones. Aquestes edats suposen un increment del voltant 
de 3 anys respecte a les observades fa una dècada.  

Els efectes dels fluxos migratoris i l’estructura de la població també tenen el seu reflex en 
la nupcialitat. En l’anàlisi de la nupcialitat de les persones de diferent sexe segons la naci-
onalitat del cònjuges s’observa que el 78,8% dels matrimonis són de persones de naciona-
litat espanyola (21.241 matrimonis), seguits amb molta distància dels matrimonis mixtos on 
un des cònjuges és de nacionalitat estrangera (4.739 matrimonis, el 17,6% del total) i, en 
darrer terme, pels matrimonis on ambdós cònjuges són nacionals d’altres països (959 ma-
trimonis, el 3,6%). (Vegeu la taula IV.1.A.T6 de l’annex). 

Nou de cada deu matrimonis escullen la celebració civil 

Globalment la preferència per la celebració civil manté la seva preeminència (89,4% del 
total), si bé aquesta opció té més força en els matrimonis on un dels cònjuges és de nacio-
nalitat estrangera (91,2%), mentre que quan els dos cònjuges són de nacionalitat espanyola 

 
5  Acolliment preadoptiu: mesura de protecció al menor desemparat, com a pas previ per a l'adopció, acordada 
quan aquest és objecte de maltractaments físics o psíquics i quan els seus pares o tutors estan privats de la 
pàtria potestat, bé perquè renuncien als drets i deures inherents a la seva condició, o bé per determinació de 
l'autoritat judicial. 
Acolliment simple: mesura de protecció al menor desemparat acordada quan hagi de ser separat de la seva 
llar o entorn familiar. Pot ser confiat a una persona o a una altra família o bé a un centre públic o col·laborador 
a fi de substituir, provisionalment, el seu nucli familiar natural. 
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la proporció és lleugerament inferior (89,1%). Les celebracions catòliques concentren el 
10,2% del total (2.747) i les d’altres religions el 0,4% (118). (Vegeu la taula IV.1.A.T7 de 
l’annex). 

En el cas dels dos cònjuges de nacionalitat estrangera destaca que el pes de les celebra-
cions catòliques tenen valors superiors, en tant que absorbeixen el 12,1% del total, així com 
les celebrades per altres religions (el 2%), en detriment de les celebracions civils (el 86%).   

A part de la modalitat de celebració, un altre tret que posa de manifest els canvis socials és 
el pes de la proporció d’homes i dones casats/ades en segones núpcies o posteriors. Quant 
els matrimonis de diferent sexe, el 23,6% dels homes han estat casats amb anterioritat i el 
22,5% de les dones. En el cas dels matrimonis del mateix sexe les xifres són inferiors, ja 
que en el cas dels homes el pes relatiu dels casats amb anterioritat és del 13,0% i del 14,1% 
en el cas de les dones. Val a dir que, malgrat que no es disposi de dades estadístiques al 
respecte, cal tenir present que alguns dels matrimoni on l’estat civil previ és solter/a proce-
deixen de parelles de fet prèvies.  

Paral·lelament a la disminució de la nupcialitat, s’observa una reducció més accentuada  de 
les ruptures matrimonials, fet que representa el 5,6% menys (1.000 menys).  

Quasi la totalitat de les 16.705 ruptures corresponen a divorcis (16.129), que assoleixen el 
96,6% del total. En menor proporció hi ha els 548 registres de les separacions i les 28 
nul·litats matrimonials. Alhora, l’evolució respecte a l’any precedent no ha estat d’igual in-
tensitat en tots els casos. Pel que fa als divorcis, el seu nombre ha disminuït en el -5,4% 
(920 menys); les separacions, en el -12,9% (81 menys). Per contra, les nul·litats es mante-
nen estables. (Vegeu el gràfic IV.1.A.G4 de l’annex). 

Entre els trets característics dels 16.129 divorcis destaca que el 84% d’ells són consensuats 
i que en el 37,2% dels casos corresponen a matrimonis d’una durada inferior a 10 anys 
(seguits del 31,2% dels de durada de més de 20 anys). Entre els 15.880 divorcis de diferent 
sexe cal esmentar que en un de cada tres l’edat dels cònjuges oscil·la entre els 40 i els 49 
anys (39,2% per als marits i 39,6% per a les dones) i que en el 72,2% dels casos la demanda 
es presentada per ambdós cònjuges. (vegeu la taula IV.1.A.T8 de l’annex). 

Un altre aspecte rellevant en l’anàlisi de les ruptures és el referit als divorcis amb fills menors 
d’edat o dependents. En aquest cas cal tenir en compte que en el 45,2% dels casos de 
divorci no procedeix pensió alimentària per fills menors d’edat o dependents, però quan 
procedeix, la paga el pare en el 52,1% dels casos i en el 44,2% ambdós. Aquestes xifres 
són significatives perquè mostren una tendència consolidada sobre l’increment de les pen-
sions compartides i un decreixement de les pensions aportades pels pares.6 

Les custòdies compartides guanyen pes anualment i ja s’apropen al 55% 

Quant a la custòdia, en el 49,1% dels casos de divorci no procedeix, però quan sí que cal 
el nombre de les custòdies compartides superen les exercides per les mares per segon any 
consecutiu. Aquesta circumstància és rellevant ja que tradicionalment les custòdies exerci-
des per les mares eren les més nombroses. Concretament, la custòdia compatida s’exerceix 

 
6 En aquesta línia el 2012 els pagaments de les pensions alimentàries per part dels pares ascendia a 69,9%, 
mentre que les compartides eren molt menys freqüents, del 19,0%.  
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en 4.404 divorcis, dels 8.090 divorcis on sí procedeix; en 3.405 divorcis és de la mare i en 
264 del pare. L’evolució de les custòdies compartides mostra una procés molt ràpid, ja que 
el 2007, primer any amb dades estadístiques disponibles, la proporció de custòdia compar-
tida n’era del 5,8% i el 2019 absorbeixen el 54,4%. 

Mortalitat 

El darrer eix del moviment natural el constitueix la mortalitat. Tot i que en el procés d’enve-
lliment de la població són més determinants la caiguda de la natalitat i de la fecunditat, el 
descens de la mortalitat és un altre factor que hi influeix. A més, en virtut del descens de la 
mortalitat pels avenços científics i mèdics, la població catalana ha elevat la seva expectativa 
de vida en néixer, fet que propicia un increment més accelerat en els trams d’edats avan-
çades. 

A Catalunya el 2019 la mortalitat ha descendit lleugerament i s’han registrat 64.547 defun-
cions (2.075 menys que el 2018, el -3,0%), xifra que trenca la tendència ascendent dels 
darrers dos anys. La mortalitat dels homes i les dones quasi frega l’equilibri ja que hi ha 
32.489 defuncions d’homes i 32.049 de dones (vegeu el gràfic IV.1.A.G5 de l’annex). 

Ara bé, entre els homes una de cada dues defuncions (48,9%) es produeix en la forquilla 
d’edat entre els 78 i els 92 anys, mentre que en les dones l’edat s’ajorna i la forquilla d’edat 
és més estreta, entre els 84 i els 94 anys (50,9% de les defuncions de dones). Val a dir que 
les defuncions dels homes són més nombroses en totes les edats prèvies als 85 anys, 
moment a partir del qual la quantitat de defuncions de les dones és més elevada.  

GRÀFIC IV.1.G 3 Defuncions segons sexe i edat. Catalunya 2019 
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Unitat: nombres absoluts. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat i d’INE, Moviment natural de la població. 

Atenent a la nacionalitat de les persones s’observa que només el 2,8% de les defuncions 
registrades corresponen a persones de nacionalitat estrangera residents a Catalunya 
(1.803 morts, 90 més que el 2018). El 2019 destaquen les 272 defuncions de persones 
originàries del Marroc i les de persones d’alguna de les nacionalitats de la UE, que en con-
junt ascendeixen a 723 defuncions. Entre elles, s’han registrat 106 defuncions de persones 
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de nacionalitat romanesa, 103 italiana, 94 francesa i 90 del Regne Unit). L’agrupació de les 
defuncions de persones del Marroc i de absorbeix el 55,2% del total de defuncions de per-
sones d’altres nacionalitats a Catalunya (vegeu la taula IV.A.1.T9 de l’annex). 

El nombre de defuncions de nadons menors d’un any ha estat de 157 defuncions (154 el 
2018). Tot i així, s’observa un lleuger augment de la taxa bruta de mortalitat infantil (2,55‰ 
vers el 2,42‰ del 2018). Tot i l’ascens, en aquest cas les millores tècniques i sanitàries, 
entre d’altres, que han provocat el descens de la taxa són molt remarcables, perquè l’any 
2000 n’era del 3,48‰7 (vegeu la taula IV.A.1.T10 de l’annex). 

La taxa bruta de mortalitat (defuncions per cada 1.000 habitants) és de 8,41‰, lleugerament 
inferior a la del 2018 (8,78‰). A més, aquesta taxa és inferior a la registrada a Espanya 
(8,8‰) i a la UE-27 (10,4‰). Per comarques, el Priorat (15,84‰), la Terra Alta (14,41‰), 
el Ripollès (13,97‰), les Garrigues (13,36‰) i el Pallars Jussà (12,40‰) han estat les que 
han registrat els valors més elevats, mentre que la Aran, el Tarragonès i el Vallès Oriental 
han registrat els valors més baixos (6,70‰, 7,15‰ i 7,30‰, respectivament).  

L’esperança de vida en néixer, que estima el nombre d’anys que una persona pot viure si 
es veiés subjecte al llarg de la seva vida a les actuals condicions de mortalitat, ha augmentat 
considerablement els darrers anys, especialment en el cas dels homes. L’any 2019 és de 
81,0 anys en el cas dels homes i 86,5 anys en el de les dones, mentre que només quinze 
anys enrere n’eren 77,3 anys per als homes i 83,9 anys per a les dones (4 i 2 anys i mig 
més, respectivament, que el 2004). D’acord amb les condicions de mortalitat actuals, una 
persona que tingui més de 65 anys espera viure una mitjana de 19,6 anys, si és home, i 
23,6 anys si és dona. Les diferències entre les xifres entre els homes i les dones s’eleven 
a 5 anys i mig en el cas de l’esperança de vida en néixer i de 4 anys en l’esperança als 65 
anys (vegeu la taula IV.1.A.T11 i el gràfic IV.1.A.G6 de l’annex). 

Com l’esperança de vida, les causes més comunes de les defuncions també són diferents 
segons el sexe. Abans d’entrar en l’anàlisi de les dades, convé esmentar que per a l’any 

 
7 En relació amb la mortalitat, cal esmentar que l’Objectiu 3 de desenvolupament sostenible 2030, relatiu a 
“Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones a totes es edats”, fa referència en la 
fita 3.1 a què per a 2030 cal “Reduir la taxa mundial de mortalitat materna a menys de 70 per cada 100.000 
nascuts vius”, mentre que a la fita 3.2 estableix: “Per a 2030, posar fi a les morts evitables de nounats i dels 
menors de 5 anys, aconseguint que tots es països intentin reduir la mortalitat neonatal almenys fins a 12 per 
cada 1.000 nascuts vius, i la mortalitat dels menors de 5 anys almenys fins a 25 per cada 1.000 nascuts vius”.   
Entre els compromisos establerts en el Pla nacional per a la implementació de l’Agenda 2030 del Govern 
català s’estableix el compromís 72 relatiu a “Mantenir les taxes actuals de mortalitat materna a Catalunya de 
l’any 2014”.  Val a dir que en aquell moment la mortalitat materna registrada va ser de 0,03‰, mentre que el 
2018 (darrera dada disponible) en va ser de 0‰, segons s’indica a l’avaluació dels indicadors de l’Agenda 
2030 que elabora l’INE. Quant a la fita 3.2, entre els compromisos establerts en l’esmentat Pla nacional per a  
la implementació de l’Agenda 2030 cal destacar el compromís 75 que promou “Mantenir les taxes de mortalitat 
neonatal a Catalunya de l’any 2014” i el compromís 76 que en la mateixa línia promou “Mantenir les taxes de 
mortalitat de nens i nenes de menys de 5 anys a Catalunya de l’any 2014”.  En aquesta ocasió els compromi-
sos estan assolits parcialment, ja que els valors el 2014 van ser de 1,75‰ i 3,32‰, respectivament, enfront 
dels 1,87‰ i 2,91‰, respectivament del 2019. 
 

 

En objectius similars se situen els compromisos 73 i 77. Pel que fa al compromís 73, s’estableix la necessitat 
de “Preveure les desigualtat en la mortalitat materna per territori, classe social i nivell d’estudis mitjançant 
actuacions dirigides a grups vulnerables”, mentre que en el compromís 77 es manté la mateixa redacció, però 
en relació amb la mortalitat infantil.  
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2019 no es disposa de les dades anuals, ja que en aquesta ocasió l’INE ha publicat les 
dades relatives als mesos de gener a maig per tal que siguin comparables amb l’avenç de 
les dades d’aquests mesos de l’any 2020.  

Les dades de les defuncions segons la causa de la mort dels mesos de gener a maig de 
2019 a Catalunya mantenen les mateixes pautes detectades els anys precedents. Així, els 
tumors són la primera causa de mort entre els homes (4.451 defuncions, el 30,7% del total), 
les malalties del sistema circulatori són la segona causa i les del sistema respiratori la ter-
cera (3.589 i 1.960, respectivament). En el cas de les dones la primera causa de mort són 
les malalties del sistema circulatori (4.112 defuncions, el 28,6% del total), seguides dels 
tumors i de les malalties del sistema respiratori (2.961 i 1.666, respectivament). (Vegeu la 
taula IV.1.A.T12 de l’annex). 

L’impacte de la pandèmia de la COVID-19 sobre el moviment natural 

L’impacte de la pandèmia de la COVID-19 sobre els indicadors del moviment natural ha 
estat molt rellevant, tal com posen de manifest les primeres dades estadístiques publicades 
que es comenten a continuació.8   

La natalitat es reduirà l’any 2020 però serà el 2021 quan s’accentuï més 

Els efectes de la pandèmia en la natalitat, per raons obvies, no seran prou visibles fins a 
l’any 2021. Serà aleshores quan es podran constatar com influeixen les previsions econò-
miques i laborals derivades de la crisis del coronavirus en les decisions d’ajornament de la 
maternitat fins a altres moments menys crítics o els efectes de la reducció en l’accés als 
mètodes de reproducció assistida durant el 2020, mètodes especialment rellevants en les 
maternitats tardanes tan freqüents en els darrers anys.   

Atenent a les dades relatives al primer semestre del 2020 la tendència decreixent manté la 
seva trajectòria, en tant que mostren un descens del 3,4% respecte al mateix període de 
2019. En concret, els naixements en aquest període són 29.067, mentre que el primer se-
mestre del 2019 van ser 30.099 naixements. 

Tanmateix, l’estimació mensual del nombre de naixements que publica l’INE,9 i que com-
plementa les dades provisionals del primer semestre, posa de manifest un descens força 
accentuat els darrers mesos del 2020 i els primers de l’any 2021.  

Segons aquesta font, el mes de desembre de 2020 s’estima un descens del -20,4% per a 
Espanya respecte al mateix mes del 2019, si bé per a Catalunya aquesta reducció se situa 
en valors inferiors, del -18,8%. Tot i així, com la natalitat s’ha mantingut relativament estable 

 
8 Tal com s’ha esmentat, algunes xifres encara són provisionals, mentre que d’altres només fan referència al 
primer semestre de l’any 2020 o al període comprès entre els mesos de gener i maig del 2020. 
9 Aquesta és una estadística experimental que ofereix l’INE, anomenada Estadística mensual de naixements, 
com també ho és la relativa a l’estimació del nombre de defuncions setmanals durant el brot de COVID-19, 
que es comentarà seguidament en el punt relatiu a la mortalitat. Segons nota metodològica del propi INE, es 
consideren experimentals un conjunt de projectes perquè els continguts que es presenten no han assolit en-
cara la maduresa suficient quant a fiabilitat, estabilitat o qualitat de les dades, com per ser inclosos dins de 
l’estadística oficial. No obstant, els resultats disponibles s’ofereixen per la seva rellevància. La difusió d’esta-
dístiques experimentals forma part de l’Estratègia del Sistema estadístic europeu (SEE), a la qual també s’ha 
sumat Eurostat. 
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la resta de l’any 2020, la variació de l’acumulat anual s’estima que serà del -5,5% per a 
Catalunya (-5,8% a Espanya).  

Les xifres, però, són encara més preocupants en l’estimació del mes de gener 2021, segons 
la qual es preveu un descens del -24,7% de la natalitat en aquest mes, si bé el febrer la 
xifra se suavitza fins al -8,5% respecte del segon mes del 2020. D’aquesta forma, l’estimació 
de la variació anual acumulada és del -17,2%.  

Quant a la nupcialitat, les xifres també són concloents. La disminució en el nombre de 
matrimonis observada el 2019 encara serà més intensa l’any 2020 com a conseqüència 
dels efectes de la pandèmia per la COVID-19.  

Així ho apunten les dades provisionals relatives al primer semestre del 2020, que posen de 
manifest una reducció en el nombre de matrimonis respecte al mateix període del 2019 que 
ascendeix al 61,0%. En aquests sis mesos s’han registrat a Catalunya 5.116 matrimonis, 
enfront dels 13.114 registrats l’any 2019. 

La nupcialitat es redueix el 60% el primer trimestre 

En termes anuals el descens serà rellevant, si bé potser no serà tan intens com en el primer 
semestre. En els primers mesos de l’any va tenir lloc el confinament durant el primer estat 
d’alarma per la COVID-19 i es van decretar restriccions per a l’assistència a activitats socials 
i religioses. Per aquests motius, moltes de les celebracions previstes van haver de ser can-
cel·lades i/o ajornades. Malgrat que moltes d’aquestes restriccions s’han mantingut poste-
riorment, en ocasions han estat menys estrictes, de tal forma que, en el segon semestre és 
possible que, tal com ja s’apunta el mes de juny, alguns matrimonis s’hagin celebrat. Tot i 
així, el descens en les xifres del mes de juny respecte al mateix mes de l’any anterior pot 
respondre a què els cònjuges hagin decidit esperar a una millora de la situació sanitària i/o 
una eliminació total de les restriccions i, aleshores, fixar una nova data per a la celebració. 
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GRÀFIC IV.1.G 4 Nombre mensual de matrimonis durant el primer semestre. Catalunya 2018-
2020 
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Unitat: nombres absoluts. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE, Moviment natural de la població. 

La mortalitat registra un màxim històric 

Però, sens dubte, on els efectes de la pandèmia de la COVID-19 són més evidents és en 
la mortalitat registrada.  

Segons les dades estimades per l’INE sobre el nombre de defuncions setmanals durant el 
brot de la COVID-19, al llarg del 2020 s’han produït 82.753 defuncions. Aquesta xifra suposa 
que, de confirmar-se, hi ha 18.393 defuncions més que l’any anterior, el que percentualment 
denota un creixement de la mortalitat del 28,6%.  

La primera mort provocada pel virus SARS-COV-2 va ser registrada el 6 de març del 2020, 
data que s’inclou en la desena setmana, moment a partir del qual el nombre de defuncions 
s’incrementa de forma abrupta. Tal com s’observa en el gràfic anterior, les setmanes amb 
un nombre més elevat de defuncions s’inclouen en la franja temporal entre l’onzena set-
mana i la dinovena setmana, és a dir entre la segona setmana del mes de març i la primera 
setmana del mes de maig. En la catorzena setmana, la darrera setmana del mes de març, 
es dona el moment més àlgid de la mortalitat, quan es registren 4.148 defuncions, 2.648 de 
les quals són causades per la COVID-19. 

La irrupció de la pandèmia per COVID-19 resta molt clara en el gràfic anterior on, a més del 
nombre de casos confirmats o sospitosos de mortalitat per COVID-19, es veu clarament la 
diferència respecte a l’evolució de la mortalitat registrada l’any 2019. Segons les dades 
publicades pel Departament de Salut i explotades per l’Idescat, entre el mes de març i el 
desembre de 2020 s’han produït 17.716 defuncions de casos confirmats o sospitosos d’ha-
ver patit la COVID-19.  
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GRÀFIC IV.1.G 5 Evolució del nombre de defuncions per setmana. Catalunya 2019-2020 
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Unitat: nombres absoluts. 
Nota1: Les dades de defuncions globals explotades per l’INE són estimades a partir de la setmana 27 del 2020, mentre que les dades 
de l’any 2020 fins a la setmana 26 són provisionals. Les dades de 2019 i anteriors són definitives. 
Nota 2: Les dades de defuncions 2020 COVID-19 corresponen a casos confirmats o sospitosos de COVID-19 publicades pel Departament 
de Salut i explotades per l’Idescat.  
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE i d’Idescat, a partir de les dades del Departament de Salut. 

D’altra banda, l’estadística sobre les defuncions segons la causa de la mort ofereix més 
informació sociodemogràfica, ja que les dades es poden desagregar segons el sexe i l’edat. 
Val a dir que si bé la franja temporal està limitada als mesos de gener a maig del 2020, en 
ser aquest el període més crític de la pandèmia la desagregació aporta informació rellevant.  

Aquesta font assenyala, amb dades de moment provisionals, que entre gener i maig del 
2020 es van produir a Catalunya 39.665 defuncions.10 Les defuncions registrades en aquest 
període mantenen un cert equilibri entre els dos sexes, tot i que es decanten lleugerament 
cap a una mortalitat més alta de les dones. El 49,5% dels decessos són d’homes, dada que 
agrupa 19.637 defuncions, enfront els 20.028 de les dones.  

Entre els homes, el nombre de morts causades pel virus SARS CoV-2 s’eleven a 4.096, el 
20,9% del total. Ara bé quan s’afegeixen les morts no identificades com causades pel virus, 
però amb sospita de la seva presència (1.163, el 5,9% del total), el pes dels efectes de la 
pandèmia s’incrementa fins al 26,8% de les defuncions. En les dones, les xifres són similars, 
si bé el pes dels efectes de la pandèmia augmenta fins al 27,4%. El nombre de defuncions 
per COVID-19 identificades entre les dones és de 3.907 i el de les sospitoses de 1.588 (el 
7,9% del total). 

Pel que fa l’edat de les persones difuntes, destaca la incidència dels decessos provocats 
per la COVID-19 entre les persones de més edat, si bé en aquestes cohorts la mortalitat 
provocada per altres causes també és elevada.  

 
10 En 8.003 d’elles la causa identificada va ser el virus de la COVID-19, mentre que en unes altres 2.751 el 
virus no va ser identificat, però es va sospitar que podria ser el causant. En les 28.911 defuncions restants el 
diagnòstic de la mort identificava altres causes no relacionades amb la pandèmia.   
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GRÀFIC IV.1.G 6 Defuncions segons edat i causa. Catalunya gener-maig 2020 
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Unitat: nombres absoluts. 
Nota: les dades de gener a maig són provisionals. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE. 

Entre les persones d’edats compreses entre els 65 i els 74 anys les defuncions per COVID-
19, identificades o sospitoses, constitueixen una de cada quatre morts registrades (el 24,4% 
en la franja d’edat entre 65 i 69 i el 26,7% entre els 70 i els 74 anys). Amb tot, és entre les 
franges d’edat superiors on el virus ha causat una proporció més elevada de morts. Tal és 
el cas de les persones d’edats entre 75 i 84 anys, on el pes de les defuncions per COVID19 
s’eleva fins a assolir el 31% de les morts.  

La proporció de les morts per COVID-19 entre les persones de 85 a 89 anys descendeix 
lleugerament fins al 29,0%, entre les de 90 a 94 anys fins al 27,7% i entre les més grans de 
95 anys fins al 26,1%. Els efectes de la mortalitat elevada per la pandèmia de la COVID-19 
entre les persones de més edat sens dubte tindran una repercussió en l’esperança de vida. 
Per tant, si bé l’any 2019 es va produir un lleuger augment de les edats respecte a les 
calculades per a l’any anterior, els pronòstics per a l’any 2020 apunten que no es mantindrà 
aquesta tendència sinó que, més aviat, patirà un retrocés.  

Així ho constata Eurostat, que assenyala que l’esperança de vida ha augmentat durant la 
darrera dècada en la UE, en una proporció de 2 anys aproximadament per cada dècada 
des de 1960, però les dades disponibles relatives al 2020 mostren com aquesta s’ha estan-
cat o bé ha disminuït en la major part dels estats membres de la UE. Els descensos més 
pronunciats el 2020 s’han registrat a Espanya (-1,6 anys en comparació amb el 2019) i 
Bulgària (-1,5), seguits per Lituània, Polònia i Romania (tots ells amb un descens de -1,4 
anys).11  

Val a dir que, malgrat no disposar de dades relatives a Catalunya, és de preveure que els 
descensos se situïn al voltant de les dades d’Espanya. Alhora, cal tenir present el caràcter 

 
11 Aquesta mateixa font constata que les xifres de l’any 2020 posen de manifest que l’esperança de vida dels 
homes s’ha vist més afectada que la de les dones en la majoria dels estats. Les disminucions més elevades 
en aquesta ocasió corresponent a Bulgària (-1.7 anys), Letònia i Polònia (ambdós amb -1,5 anys), així com 
Espanya i Romania (ambdós amb -1,4 anys). 
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conjuntural d’aquestes xifres, atès que, una vegada les condicions de mortalitat per la pan-
dèmia de la COVID-19 es corregeixin amb la vacunació de la població, l’esperança de vida 
tornarà progressivament als valors previs al 2020.  

1.2.2. L'estructura de la població 

La població resident a Catalunya l’1 de gener de 2020 és de 7.780.479 persones, de les 
quals 3.953.515 són dones i 3.826.964 són homes. En conjunt s’observa que el 50,8% de 
la població són dones, ja que la seva presència en les cohorts de més edat és superior, 
assolint el 57,1% del total entre les persones de 65 i més anys, si bé en els trams de menys 
de 50 anys el seu pes relatiu és inferior al 50%.   

L’estructura per grups d’edat, tal com s’evidencia en la piràmide poblacional, posa de ma-
nifest una estructura típica dels països desenvolupats, en els quals la natalitat descendeix 
i la taxa de mortalitat també, propiciant una esperança de vida cada vegada més gran. En 
aquest context, la mitjana d’edat de la població és de 42,9 anys (40,1 anys el 1998), si bé 
s’observen diferències entre les dones (44,2 anys) i els homes (41,5). Les xifres segons la 
nacionalitat de la població són significatives en tant que la població de nacionalitat espa-
nyola té una edat mitjana de 44,5 anys (43 anys els homes i 46 anys les dones), que des-
cendeix fins als 34,3 en el cas de les persones de nacionalitat estrangera (34,1 els homes 
i 34,5 les dones). (Vegeu el gràfic IV.1.A.G7 de l’annex). 

GRÀFIC IV.1.G 7 Piràmide poblacional segons nacionalitats. Catalunya 2020 
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Unitat: nombres absoluts. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE. 

La distribució entres els grans grups d’edat mostra que hi ha 1.165.865 persones menors 
de 15 anys, 5.146.253 persones amb edats compreses entre els 15 i els 64 anys i 1.468.361 
persones amb 65 o més anys (vegeu la taula IV.1.A.T13 de l’annex).  

La població de 15 a 29 anys ha descendit les darreres dues dècades en 160.000 per-
sones 
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En una aproximació a la incidència de l’estructura de la població en el mercat laboral s’ob-
serva com la franja d’edat d’entre 60 i 64 anys, aquells que pròximament abandonaran el 
mercat laboral per edat, està dotada d’un gran nombre d’efectius en relació amb la franja 
d’entre 15 i 19 anys, aquells que previsiblement s’incorporaran en els propers anys al món 
laboral. Aquesta relació és la que recull l’índex de recanvi de la població en edats actives 
que el 2020 fixa 111 persones d’entre 60 i 64 anys per cada 100 persones entre 15 i 19 
anys. Territorialment, aquest índex mostra un comportament força diferenciat. N’és més 
elevat a les comarques més envellides com el Pallars Jussà (178,0), Ribera d’Ebre (178,6), 
el Priorat (176,7) i el Ripollès (175,7), mentre que destaca pels seus nivells inferiors al Gi-
ronès (89,8), a la Segarra (93,8), al Vallès Occidental (98,2), al Vallès Oriental (98,3) i al 
Baix Llobregat (98,6). 

GRÀFIC IV.1.G 8 Distribució de la població segons grups d'edat. Catalunya 2000-2020 
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Unitat: nombres absoluts. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE. 

També en l’àmbit laboral és interessant fer atenció al comportament dels diferents grups 
d’edat de la població potencialment activa. En aquesta línia el següent gràfic mostra com la 
població jove, d’entre 15 i 29 anys, ha descendit a partir de l’any 2012. L’any 2000 les per-
sones joves concentraven 22,5% de la població, mentre que el 2020 representen el 16,0%, 
xifra aquesta que se situa per sota del 18,9% de les persones de 65 anys i més (17,3% l’any 
2000). Amb tot, malgrat el descens en el seu nombre, la situació en el mercat laboral del 
col·lectiu de les persones joves presenta trets singulars com a conseqüència dels seus ni-
vells d’ocupació, de la temporalitat i de la parcialitat. A més, la situació econòmica provo-
cada per la pandèmia de la COVID-19 fa preveure que l’any 2020, i possiblement els anys 
següents, la situació laboral s’agreujarà considerablement per a aquest col·lectiu.12  

Altrament, la taxa de dependència reflecteix la incidència econòmica del procés d’envelli-
ment, ja que és l’índex demogràfic que expressa la relació existent, en termes d’edat, entre 
la població dependent i la població productiva de la que depèn. L’any 2020 hi ha 52 perso-
nes depenents, és a dir aquelles que tenen 65 anys i més i/o són menors de 15 anys, per 

 
12 Per a més informació, vegeu el capítol III d’aquesta Memòria.  
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cada 100 habitants de 15 a 64 anys, xifra que mostra un lleuger descens respecte a l’any 
anterior (52,5%). 

Val a dir que l’evolució de l’índex de dependència global respon a la reducció d’efectius en 
les cohorts d’edat inferior. Per contra, tal com mostren els índexs d’envelliment i de sobre-
envelliment de la població, presenten una tendència ascendent que no s’atura. L’índex d’en-
velliment se situa en 124,2‰ i el de sobreenvelliment en 17,1‰.  

GRÀFIC IV.1.G 9 Evolució dels índexs de sobreenvelliment i envelliment. 1991-2019 
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Nota: la taxa d'envelliment és el quocient entre el nombre de persones de 65 anys i més i el nombre de joves menors de 15 anys i la taxa 
de sobreenvelliment és el quocient entre el nombre de persones de 85 anys i més i el nombre de persones de 65 anys i més.  
Font: elaboració pròpia a partir d'Idescat, Indicadors demogràfics. 

Un altre tret interessant de l’estructura de la població catalana se’n desprèn de la distribució 
entre els grans grups d’edat segons la nacionalitat. Les cohorts de població de 65 anys i 
més són més nombroses entre la població de nacionalitat espanyola (el 21,7% del total). 
Entre les nacionalitats estrangeres residents a Catalunya destaca una alta proporció de 
població en edats actives (80,8%), mentre que el volum de les persones de 65 anys i més 
és força baix.  

La població de nacionalitat estrangera resident a Catalunya és d’1.260.619 persones, xifra 
que evidencia un augment respecte a l’any precedent de 101.792 persones (el 8,7% més). 
Un any més creix la proporció de població estrangera que representa el 16,2% del total 
poblacional. 
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TAULA IV.1.T 1 Estructura de la població segons nacionalitat i edat. Catalunya 2020 

Unitats Edats Espanyola 
Resta 

UE 

Resta 
d’Eu-
ropa 

Àfrica 
Amèrica 
del Nord 
i Central 

Amè-
rica del 

Sud 

Àsia i 
Ocea-

nia 
Total  

N. 
Abs. 

De 0-14  976.517 38.517 12.206 68.332 13.308 23.585 33.400 1.165.865 
De 15-29  948.475 60.516 16.440 68.311 36.190 63.021 48.402 1.241.355 
De 30-44  1.255.904 115.347 27.364 115.493 40.687 96.956 65.887 1.717.638 
De 45-64  1.922.900 74.432 21.407 63.706 17.651 49.888 37.276 2.187.260 
De 65 i més 1.416.064 20.947 4.774 8.427 3.277 11.356 3.516 1.468.361 
Total 6.519.860 309.759 82.191 324.269 111.113 244.806 188.481 7.780.479 

% 

De 0-14  15,0% 12,4% 14,9% 21,1% 12,0% 9,6% 17,7% 15,0% 
De 15-29 14,5% 19,5% 20,0% 21,1% 32,6% 25,7% 25,7% 16,0% 
De 30-44 19,3% 37,2% 33,3% 35,6% 36,6% 39,6% 35,0% 22,1% 
De 45-64 29,5% 24,0% 26,0% 19,6% 15,9% 20,4% 19,8% 28,1% 
De 65 i més 21,7% 6,8% 5,8% 2,6% 2,9% 4,6% 1,9% 18,9% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Unitats: nombres absoluts i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat, explotació del Padró continu d’habitants.  

La distribució en funció del continent d’origen mostra que el 31,1% són nacionalitats euro-
pees (24,5% del total són de la UE), el 28,2% de països americans (el 19,4% de l’Amèrica 
del Sud), el 25,7% són nacionalitats africanes i el 15% restant de països asiàtics o d’Ocea-
nia.  

El 50% de les persones estrangeres tenen el seu origen en alguna de les següents nacio-
nalitats: el Marroc (238.003 persones, el 18,9% del total de persones estrangeres), Romania 
(90.583 persones), Itàlia (69.316), Xina (65.048), Pakistan (54.571), Colòmbia (47.787), 
França (36.331) i Veneçuela (30.410). (Vegeu el gràfic IV.1.A.G8 de l’annex).  

El 38,6% de les persones de nacionalitat estrangera viu al Barcelonès 

Quant a la distribució arreu del territori destaca una alta concentració de les persones es-
trangeres al Barcelonès. Concretament, el 38,6% hi viu en aquesta comarca (37,7% el 
2019). Aquesta proporció és rellevant si es compara amb la proporció de població de naci-
onalitat espanyola que hi resideix, el 23,5%, o amb el pes de la comarca respecte a la 
població total de Catalunya, el 29,7%.   

A més, convé esmentar que 16 comarques superen la proporció mitjana de població es-
trangera respecte del seu total. Entre les comarques amb una xifra més elevada de perso-
nes estrangeres residents destaquen la Segarra (27,8%), l’Alt Empordà (24,7%), el Gironès 
(21,1%) i el Barcelonès (21,0%). Per contra, altres comarques registren valors molt més 
baixos de població estrangera. Tal és el cas del Moianès (9,2%), el Pallars Sobirà (9,2%), 
l’Anoia (9,3%), el Vallès Oriental (9,4%) i el Berguedà (9,9%). En l`àmbit municipal, desta-
quen algunes poblacions per tenir una proporció elevada, com ara Guissona (52,3%), Cas-
telló d'Empúries (44,0%), la Portella (40,8%) i Salt (39,3%). (Vegeu els gràfics IV.1.A.G9, 
IV.A.G10 i IV.1.A.G11 de l’annex). 
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Amb tot, en l’anàlisi en funció de la nacionalitat de les persones empadronades cal tenir 
present el procés de naturalització de la població estrangera. La proporció de població nas-
cuda a l’estranger és del 20,4% (1.584.855 persones), mentre que el pes relatiu de les 
persones de nacionalitat estrangera és del 16,2% (1.260.619 persones). La diferència 
d’efectius entre les dues variables ascendeix a 324.236, xifra que s’incrementa anualment 
de tal forma que hi ha 15.530 persones més que l’any 2019 amb nacionalitat espanyola 
però que no han nascut a Espanya (vegeu el gràfic IV.1.A.G12 de l’annex).   

És per això que un dels motius que explicarien aquesta diferència de dades entre el nombre 
de persones segons la nacionalitat i el lloc del naixement són els processos de naturalitza-
ció. L’any 2019 s’han resolt favorablement 53.084 concessions de nacionalitat, que han 
estat inscrites als registres civils catalans, xifra que compensa amb escreix el descens de 
l’any 2018 (18.952 processos). El nombre de concessions registrades a Catalunya concen-
tra el 32,6% de les concessions atorgades a Espanya.  

Una de cada tres concessions de nacionalitat espanyola ha estat registrada a Catalu-
nya 

Els motius de la concessió són diversos, però destaquen pel seu volum les concedides per 
l’acreditació de dos anys de residència (22.738 concessions), seguides de les atorgades a 
persones nascudes a Espanya (17.080). Altres dels grups més nombrosos són les relacio-
nades amb residències de deu anys (8.396) i les que acrediten el matrimoni amb una per-
sona de nacionalitat espanyola (4.494). Les nacionalitats d’origen més freqüents són: Mar-
roc (13.204), Bolívia (4.579), Colòmbia (2.889), Hondures (2.883), República Dominicana 
(2.815), Equador (2.579) i Pakistan (2.442). Aquestes set nacionalitats concentren aproxi-
madament el 60% de les concessions de nacionalitat espanyola. Per grups d’edat destaca 
que el 42,5% han estat concedides a persones d’edats compreses entre els 25 anys i els 
44 anys, sent més freqüents les corresponents a la franja d’edat d’entre 35 i 44 anys 
(13.455, el 25,3% del total), i el 21,8% són per a infants menors de 15 anys (16.904 con-
cessions).  

1.2.3. L'estructura de les llars  

L’any 2020 el nombre de llars a Catalunya va tornar a augmentar, assolint la xifra de 3.031,4 
milers de llars, fet que suposa 11,2 milers de llars més que l’any precedent (+0,4%). En 
comparació amb altres comunitats autònomes, només a Astúries i Castella i Lleó mostren 
increments més reduïts, del 0,2%, i Ceuta que no varia. La resta de les comunitats autòno-
mes presenten percentatges d’increments superiors al de Catalunya.  

Entre els trets més rellevants sobre les llars cal fer referència a la seva dimensió mitjana, 
que a Catalunya és de 2,50 persones per llar, la mateixa que a Espanya. En aquest marc 
cal tenir present que, si bé s’aprecia una certa estabilitat ja que el 2019 va ser de 2,49 
persones per llar, la dimensió és inferior a la registrada fa una dècada, quan se situava en 
2,74 membres (2001).   

  



 

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya Pàgina 23 

GRÀFIC IV.1.G 10 Estructura de les llars a Catalunya segons composició. 2020 
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Enquesta continua de llars, INE.  

La distribució de les llars en funció del nombre de persones que la composen mostra com 
el 31,5% estan formades per dues persones, el 26,0% per una, el 20,0% per tres, el 6,4% 
per quatre i el 6,3% per cinc persones o més  (vegeu la taula IV.1.A.T14 de l’annex). 

Les llars amb una estructura de parelles amb infants representen una de cada tres llars a 
Catalunya (31,2%, 944,6 milers de llars) i una altra cinquena part són de parelles sense 
fills/es (21,6%, 655,8 milers). Altrament, una altra quarta part de les llars són unipersonals 
(26,0%, 789,6 milers).  

El 52,8% de les llars estan formades per parelles amb o sense fills/es 

Entre la resta de tipus de llars se situen les llars monoparentals, que absorbeixen el 10,8% 
de les llars (328,7 milers), constituïdes principalment per mares, 258,8 milers de llars, i les 
llars d’altres tipus de nuclis, que concentren el 10,3% restant de les llars (312,8 milers). En 
aquesta darrera categoria s’inclouen les llars constituïdes per grups no familiars (97,3 mi-
lers) i, en major mesura, les que integren els nuclis familiars amb altres persones que no 
són part del nucli (143,9 milers), juntament amb les que es componen de dos o més nuclis 
familiars (71,6 milers).  

Quant a les parelles convé esmentar que les parelles casades suposen el 80,0% del total 
i les parelles de fet el 20% restant (en un 67,1% d’elles ambdós membres estaven solters). 
En concret, aquestes xifres fan referència a 1.449,3 milers de parelles de dret i a 363,3 
milers de parelles de fet.  

Ara bé, el percentatge de parelles de dret disminueix força entre les parelles del mateix 
sexe i se situen al voltant del 40% del seu total, 42,1% si la parella és de sexe masculí o 
40,2% si és de sexe femení, enfront del 80,6% de les parelles de diferent sexe.  

Atenent a la situació legal de convivència, les parelles de fet són més freqüents entre les 
parelles sense fills/es (el 25% del total, 187,9 milers de parelles) i, de forma rellevant, entre 
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les parelles que conviuen amb fills/es no comuns (el 55,1% del seu total, 49,8 milers de 
parelles). El 87,1% de les parelles que conviuen amb fills/es comuns són parelles de dret 
(844,7 milers). 

De la xifra de persones que viuen soles a Catalunya, les anomenades llars unipersonals, 
destaca que predominen les que tenen edats inferiors a 65 anys (55,0% del total) i les que 
estan compostes per dones (55,6% del total).  

Amb tot, la distribució en funció del sexe i de l’edat de les llars unipersonals mostra algunes 
diferències. Les edats en el 70,6% de les llars unipersonals dels homes són inferiors als 65 
anys i en el 70,3% dels casos estan solters. En les llars d’homes de més edat (65 anys o 
més) la proporció de vidus és del 40,5%. Per contra, en les llars unipersonals formades per 
dones hi ha un equilibri relatiu entre els dos grups d’edat. Amb tot, són majoritàries les 
corresponents a edats superiors (65 anys o més), que concentren el 57,4%. En relació amb 
l’estat civil de les dones de més edat les dades són concloents, ja que en tres de cada 
quatre llars hi viuen dones vídues (el 74,5%), mentre que en les llars d’edats inferiors més 
de la meitat de les dones declaren estar solteres (el 60,2%).  

Les llars monoparentals, és a dir, les formades per un de les persones progenitores amb 
fills/es estan majoritàriament integrades per una mare amb fills/es, el 78,7%. En aproxima-
dament la meitat de les llars de mares amb fills/es la dona té una edat compresa entre els 
35 i els 54 anys (46,8%), si bé hi ha un no menyspreable 30,9% de mares amb 65 anys o 
més. L’edat de les mares explica en gran mesura que el 37,2% de les dones siguin divorci-
ades, el 33,6% vídues, el 16,2% solteres, el 7,8% separades i el 5,1% casades. Entre les 
llars d’homes monoparentals també s’observa un percentatge elevat de divorciats (32,3%) 
i de vidus (24,9%). I també la major part de les llars corresponen a homes d’entre els 35 i 
els 54 anys (el 50,2%), si bé la proporció dels que tenen entre 55 i 64 anys en aquesta 
ocasió també és rellevant (26,3%). 

Creixen les llars unipersonals de persones de 65 anys i més i les llars monoparentals, 
mentre es redueixen les llars formades per parelles i les unipersonals de menys de 
65 anys 

En l’evolució respecte a l’any anterior destaca una reestructuració entre la tipologia de les 
llars. En conjunt, tal com s’ha esmentat, el nombre de llars s’incrementa en el 0,4% amb 
11,2 milers de llars més, però com s’agrupen aquestes llars segons el tipus de nucli varia 
considerablement entre un any i un altre. Així, s’observa com el nombre de les llars de 
parelles amb o sense infants, així com les unipersonals de les persones menors de 65 anys 
ha disminuït (-42,9 milers de llars i -25,8 milers de llars, respectivament). Per contra, la resta 
de categories s’incrementa de forma significativa, ja sigui en termes absoluts com les llars 
unipersonals de les persones majors de 65 anys (+28,9 milers de llars) i les llars monopa-
rentals (+28,6 milers) o en termes relatius com llars de persones que no formen cap nucli 
familiar entre sí (+15,1%).  
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1.3. Els moviments migratoris 

L’evolució demogràfica no es pot analitzar exempta dels efectes produïts per les tendències 
migratòries. Les estadístiques de les variacions residencials13 posen de manifest que els 
moviments migratoris que tenen lloc a Catalunya es caracteritzen per una arribada intensa 
en el ritme i extensa en el nombre de població d’origen estranger, amb xifres superiors al 
moviment emigratori, malgrat que els darrers anys aquest ha pres molta importància, espe-
cialment entre la població jove. 

El saldo migratori total per a Catalunya al llarg de l’any 2019 (darrera dada disponible) és 
de 113.897 entrades netes, xifra que representa un increment del 18,0% respecte a un any 
enrere. Aquest saldo és el resultat de l’aportació de la migració procedent de l’estranger 
(116.352) i de la resta d’Espanya (-2.455). A més, s’han registrat 265.466 canvis de resi-
dència entre municipis de Catalunya, un 3,9% més que el 2018. 

En relació amb les migracions internes dins de Catalunya convé destacar que el movi-
ment residencial intercomarcal mostra un augment de les migracions, de procedència i des-
tinació, a totes les comarques. Els fluxos entre les comarques dona com a resultat un saldo 
de signe positiu a vint-i-nou comarques, ja que les immigracions superen les emigracions. 
El 44% dels moviments interns a Catalunya són intracomarcals i el 56% intercomarcals. Les 
xifres més elevades en termes absoluts es donen al Barcelonès i en comarques limítrofes 
a ella, ja sigui com a comarques d’origen com de destí, en tant que són les àrees més 
poblades (vegeu taula IV.1.A.T15 de l’annex). 

En relació amb les migracions internes d’àmbit municipal s’observa que els municipis de 
grandària petita i mitjana són els receptors dels moviments de sortida dels municipis més 
grans (més de 100.000 habitants). Dins d’aquest procés de desconcentració urbana Barce-
lona és la ciutat amb una pèrdua més elevada de persones residents (-12.269 persones), 
seguida a molta distància de l’Hospitalet del Llobregat (-1.498) i de Santa Coloma de Gra-
menet (-656). Per contra, entre els municipis amb un saldo positiu destaca Sant Just Des-
vern (687 persones més), Pineda de Mar (460), Calafell (450) i Cunit (448).   

El saldo migratori amb l’estranger és positiu mentre que el saldo amb la resta d’Es-
panya és negatiu 

Si se situa el focus d’atenció en el flux migratori de Catalunya amb la resta de l’Estat, 
s’observa que els fluxos migratoris són de signe positiu per a la població estrangera (1.849 
persones més entren que les que surten), mentre que en el cas de la població de naciona-
litat espanyola són de signe negatiu (4.304 persones més surten que les que entren). Glo-
balment, l’any 2019 han tingut lloc 52.379 immigracions procedents de la resta d’Espanya i 
54.834 emigracions cap a la resta d’Espanya, fet que genera un moviment de sortida de 
2.455 persones. Andalusia, la Comunitat Valenciana i la Comunitat de Madrid agrupen la 
meitat dels fluxos migratoris entre Catalunya i la resta d’Espanya.  

 
13 Les estadístiques de variacions residencials de Catalunya que publica l’Idescat s'elaboren a partir de les 
altes i baixes padronals per canvi de residència, ofereixen informació sobre les migracions internes, amb la 
resta de l’Estat espanyol i amb l’exterior.   
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El saldo migratori amb l’estranger14 assoleix el valor més elevat registrat amb anterioritat 
a Catalunya, amb 203.843 immigracions procedents de l’estranger registrades, el 15% més 
que el 2018. Destaquen les procedents d’Amèrica perquè són les més nombroses (el 42% 
del total) i també les que més han augmentat en relació amb l’any anterior (25%). En canvi, 
les procedents de la resta de la UE, que són el segon grup més nombrós d’immigracions 
(el 15%), són les que menys han augmentat (3,4%). D’altra banda, s’han comptabilitzat 
87.491 emigracions amb destinació l’estranger, el 12,2% més que l’any 2018. El saldo net 
resultant és de 116.352 moviments. El saldo migratori amb l’estranger és positiu a totes les 
comarques, excepte a l’Alt Urgell.  

Una altra via d’anàlisi que ofereix informació sobre els processos immigratoris15 són les 
xifres del Padró continu d’habitants. Així, el Padró municipal registra a 1 de gener del 2020 
un augment de 101.192 persones de nacionalitat estrangera (+8,7%) i manté la tendència 
creixent iniciada cinc anys enrere (vegeu la taula IV.1.A.T16 de l’annex). 

La població d’origen americà és la que ha registrat un creixement més alt (14,9%), si bé cal 
destacar que el 38,9% d’aquest augment correspon a l’aportació de la població d’Amèrica 
del Sud. Quant a l’evolució interanual de les nacionalitats en concret convé destacar que 
els increments en nombres absoluts més importants són els de la població originària del 
Marroc (14.344 persones) i de Colòmbia (11.253), mentre que en termes relatius els incre-
ments més alts són els de la població veneçolana (un 32,6%) i el de la colombiana (un 
30,9%). 

  

 
14 En relació amb els processos migratoris cal esmentar que l’Objectiu 10 de desenvolupament sostenible 
2030, relatiu a reduir les desigualtats en i entre països, fa referència en la fita 10.7 a què cal “Facilitar la 
migració i la mobilitat ordenades, segures, regulars i responsables de les persones, inclòs mitjançant l’aplica-
ció de polítiques migratòries planificades i ben gestionades”. En aquesta línia el Pla nacional per a la imple-
mentació de l’Agenda 2030 a Catalunya estableix diversos compromisos en aquesta línia. Entre ells, esmentar 
el compromís 545 que promou “Ordenar els fluxos migratoris en es països d’origen, quan tenen una finalitat 
laboral” o el compromís 546 que promou “Avançar en el coneixement de fet migratori a Catalunya, per mitjà 
de l’adopció d’instruments internacionals”.  
15 Entre es compromisos relatius a la immigració derivats de a fita 10.7 anteriorment esmentada, convé tenir 
present el compromís 543 relatiu a “Facilitar l’acolliment de es persones nouvingudes –llengua, coneixement 
de l’entorn social, laboral- per tal d’apoderar-les en el seu procés cap a l’autonomia i la inclusió social i laboral 
i el reagrupament laboral”; el compromís 548 que té com objectiu “Regular i gestionar íntegrament els permi-
sos d’acolliment, residència i treball” i el compromís 549 que promou  “Promoure accions preventives en els 
països d’origen adreçades a menors immigrants no acompanyats”. 



 

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya Pàgina 27 

GRÀFIC IV.1.G 11 Evolució dels països que concentren el 75% de la població estrangera re-
sident. Catalunya 2018-2020 
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Unitats: nombres absoluts i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat, explotació del Padró continu d’habitants. 

Pel que fa als processos emigratoris,16 les dades mostren com un any més creix el nombre 
de persones residents a l’estranger, si bé amb menor intensitat. La població catalana resi-
dent a l’estranger a 1 de gener del 2021 és de 340.514 persones.17  

Aquesta xifra representa un increment anual del 2,8% (9.325 persones més), el més baix 
des del 2009 quan es va iniciar la sèrie estadística. Sens dubte, en l’alentiment de la ten-
dència ascendent de l’emigració han influït de forma significativa les restriccions a la mobi-
litat que s’han fixat a Catalunya, a Espanya i a molts països del nostre entorn al llarg de 
l’any 2020 com a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19.  

Els processos emigratoris mantenen una tendència creixent, però de menor intensi-
tat 

Territorialment totes les comarques, amb l’excepció de l’Alt Urgell i el Pallars Sobirà, aug-
menten el nombre de persones residents a l’estranger. Percentualment, destaquen els in-
crements registrats al Moianès (6,4%), el Montsià (6,3%), la Garrotxa i el Solsonès (ambdós 
amb el 6,2%), si bé en termes absoluts són rellevants els creixements del Barcelonès (3.501 
persones), el Vallès Occidental (761) i el Baix Llobregat (659).  

Atenent al lloc de naixement d’aquestes persones, cal tenir en compte que un terç d’elles 
(el 33,3%) va néixer a Catalunya (113.288 persones). El 62,5% de les persones residents 
en altres països va néixer a l’estranger. D’elles, el 47,8% va néixer en el mateix país de 
residència actual (162.811), mentre que el 14,6% viu en països diferents al de naixement 

 
16 Entre els compromisos sobre l’emigració continguts en el Pla nacional per a la implementació de l’Agenda 
2030 destaca el compromís 547 relatiu a “Mantenir el vincle amb les persones catalanes o d’origen català 
residents a altres països i oferir-les suport en cas que vulguin retornar”. 
17 Les dades analitzades són del Padró d’habitants residents a l’estranger que és el registre administratiu on 
consten les persones que viuen habitualment a l’estranger, amb nacionalitat espanyola (tant si és l’única que 
tenen com si no) i l’últim municipi en el qual han estat inscrits és Catalunya. 
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(49.858). La resta de persones emigrades va néixer en altres comunitats autònomes (4,2%, 
14.139). (Vegeu el gràfic IV.1.A.G13 de l’annex). 

Pel que fa a la distribució per edats s’observa una proporció elevada del grup d’edat de les 
persones de menys de 15 anys, que absorbeix el 20,1% de les inscripcions de persones 
residents a l’estranger, si bé el pes més important és el relatiu a les persones de 16 a 64 
anys, que concentren el 65,4% de les persones residents a l’estranger, malgrat que en 
aquest cas la forquilla d’edats és molt àmplia (vegeu la taula IV.1.A.T17 de l’annex). L’edat 
mitjana a de la població resident a l’estranger és de 38,5 anys (3,4 anys més jove que la 
del conjunt de Catalunya que se situa en 42 anys).  

Per continents, la destinació escollida per les persones residents a l’estranger mostra dos 
focus principals: el continent europeu, on resideixen 50,5% del total (el 32,2% d’ells a la 
UE), i el continent americà (amb el 44,3%). La presència a Àsia, Àfrica i Oceania és molt 
reduïda (2,6%, 1,5% i 1,0%, respectivament). 

GRÀFIC IV.1.G 12 Destinació del 84% de la població catalana resident a l’estranger 2020-2021 
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(*) Les dades es refereixen a l’1 de gener de cadascun dels anys. 
Font: elaboració pròpia a partir d'Idescat, Padró d’habitants a l’estranger. 

Val a dir que en funció del lloc de naixement s’observen algunes diferències. La població 
nascuda a Catalunya que viu a l’estranger resideix fonamentalment a Europa (65,%). 
Aquest també és el cas dels nascuts a Espanya (72,4%) i a altres països (67,7%), mentre 
que la població nascuda al mateix país on viuen ara es són residents majoritàriament del 
continent americà (62,1%).  

En la distribució per països, França es consolida com l’elecció preferent per un gran nombre 
de persones (48.057, el 14,1%), seguida d’Argentina (31.542, el 9,3%). França, Argentina, 
Alemanya, Regne Unit, EUA, Mèxic, Suïssa i Andorra concentren el 61,2% de la població 
de Catalunya resident a l’estranger. I si a aquests vuit països esmentats s’afegeixen Brasil, 
Bèlgica i Equador s’obté el destí escollit pel 71,4% de la població resident a l’estranger. 
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Altrament, cal esmentar que l'any 2021 s’han registrat 19.173 noves inscripcions al registres 
consulars, altes produïdes per naixement, nacionalització, omissió o emigració a l'estranger. 
Aquesta xifra reflecteix un descens del 31,8% menys d’inscripcions, si bé la reducció és 
més intensa a Amèrica (-47,5%) i Àfrica (-37,3%) i més suau a Àsia (-27,2%) i Europa (-
20,2%). (Vegeu el gràfic IV.1.A.G14 de l’annex).  

La major part de les noves inscripcions s’ha registrat a Europa (59,7% del total, 11.451 
inscripcions), sent el 36,1% corresponents a la UE (6.912). Per països destaquen França 
(3.080 inscripcions), Regne Unit (2.848), Alemanya (1.728) i els EUA (1.254). 
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2. Salut 

Tot i tractar-se de la Memòria socioeconòmica i laboral del 2020 (MSEL 2020), cal tenir 
present que la una part important de les dades de salut disponibles durant l’elaboració d'a-
quest document fan referència a l'any 2019. 

Enguany, l’apartat de salut de l’MSEL es complementa amb un subapartat específic dedicat 
a la pandèmia de COVID-19. En aquest subapartat es comenta l’aproximació a la crisi sa-
nitària per part de l’OMS durant la primera onada, l’afectació de la pandèmia sobre els sis-
temes sanitaris segons l’OMS i l’OCDE i, finalment, una selecció d’indicadors epidemiolò-
gics per a Catalunya des de la perspectiva de la salut pública.  

De manera addicional, al llarg de l’apartat de salut es comenta l’impacte epidemiològic i 
assistencial de la COVID-19 en aquells àmbits d’atenció sanitària pels quals hi ha informació 
disponible relativa al 2020: mortalitat, trasplantaments i llistes d’espera. 

2.1. La pandèmia de COVID-19 

2.1.1. La declaració de la pandèmia de COVID-19 

El 9 de gener de 2020 les autoritats xineses determinen que el conglomerat de casos 
de pneumònia vírica notificat el 31 de desembre de 2019 està provocat per un nou 
coronavirus. 

El brot de malaltia infecciosa per SARS-CoV-2 (COVID-19) va ser notificat per primera ve-
gada a Wuhan (Xina) el 31 de desembre de 2019. Tant el virus com la malaltia que provoca 
eren desconeguts abans de l’esclat del brot que, finalment, va evolucionar fins a convertir-
se en pandèmia. 

D’acord amb la darrera actualització de la cronologia consultable en el lloc web de l’OMS 
(consulta: maig de 2021), el 31 de desembre de 2019 la Comissió Municipal de Salut de 
Wuhan (província de Hubei, Xina) notifica un conglomerat de casos de "pneumònia vírica" 
a la ciutat. L’endemà, l'OMS sol·licita a les autoritats xineses més informació, posa l'Orga-
nització en estat d'emergència i activa l'Equip de Suport a la Gestió d'Incidents (IMST).  

El 5 de gener de 2020, l’OMS publica per primera vegada informació sobre els casos en el 
Butlletí de brots epidèmics, una plataforma pública per compartir informació tècnica amb les 
comunitats científiques i de salut pública, així com amb els mitjans de comunicació mundi-
als. El 9 de gener, l'OMS informa que les autoritats xineses han determinat que el brot està 
provocat per un nou coronavirus. L'endemà l'OMS celebra la primera reunió del Grup Con-
sultiu Estratègic i Tècnic sobre Perills Infecciosos (STAG-IH) a l’entorn del brot del nou 
coronavirus i comença a publicar un conjunt integral de documents amb orientacions per 
als països. 

El 13 de gener el Ministre de Salut Pública de Tailàndia notifica el primer cas de coronavirus 
registrat fora de la Xina. El 22 de gener de 2020, la missió de l’OMS a la Xina emet una 
declaració en la qual s'afirma que les dades científiques apunten cap a la transmissió entre 
éssers humans a Wuhan, si bé es necessiten més investigacions per comprendre plena-
ment la magnitud d'aquesta transmissió. Després de no assolir un consens els dies 22 i 23 

https://www.who.int/es/news/item/29-06-2020-covidtimeline
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de gener sobre si el brot constitueix una emergència de salut pública d’importància interna-
cional (ESPII), el Comitè d’Emergència arriba a la conclusió el dia 30 que el brot constitueix, 
en efecte, una ESPII i així ho declara l’OMS.  

El de 3 de febrer, l'OMS publica el Pla estratègic de preparació i resposta, centrat en millorar 
la capacitat de detecció del brot i de preparació per donar-li resposta a nivell nacional i 
internacional. Des de finals de gener i duran tot el mes de febrer, l'OMS insta els estats 
membres a intensificar la preparació, la detecció precoç de casos sospitosos, l'activació de 
mesures no farmacològiques (aïllament de casos, rastreig i seguiment de contactes, qua-
rantenes) i la col·laboració comunitària.  

El dia 24 de febrer, els caps d'equip de la Missió Conjunta OMS-Xina sobre la COVID-19 
adverteixen que gran part de la comunitat mundial encara no està preparada, ni en mentalitat ni 
materialment, per aplicar les mesures que s'han executat a la Xina per contenir la COVID-19 i for-
mulen recomanacions adreçades a la comunitat internacional. 

L’11 de març de 2020 l’OMS determina que la COVID-19 s’ha convertit en una pandè-
mia. 

L’11 de març de 2020, l'OMS determina en la seva avaluació que la COVID-19 pot caracte-
ritzar-se com una pandèmia atesos 1) els nivells alarmants de propagació de la malaltia, 2) 
la seva gravetat i 3) la inacció de molts països. Dos dies després, el Director General de 
l'OMS declara que Europa s'ha convertit en l'epicentre de la pandèmia, amb més casos i 
morts notificades que la resta del món, al marge de la Xina. El 4 d'abril, l'OMS informa que 
ja s'han confirmat més d'un milió de casos de COVID-19 a tot el món. És a dir, el nombre 
de casos s'ha multiplicat per deu en menys d'un mes. 

Quant als aspectes generals de la malaltia, l'informe de l'OMS (14 d'abril de 2020), Actuali-
zación de la estrategia frente a la COVID-19, explica que el brot localitzat de COVID-19 es 
va convertir en una pandèmia mundial amb tres “característiques definitòries”:  

▪ En primer lloc, rapidesa i escala: la malaltia s'ha propagat ràpidament per tots els racons del 
món i la seva capacitat de propagació explosiva ha desbordat fins i tot els sistemes sanitaris 
més resilients 

▪ En segon lloc, gravetat: en general, el 20% dels casos són greus o crítics, amb una taxa de 
letalitat bruta dels casos clínics que actualment supera el 3%, i que és encara més gran en grups 
d'edat avançada i en aquells amb certes malalties subjacents 

▪ I, en tercer lloc, pertorbació social i econòmic: els trastorns als sistemes sanitaris i 
d'assistència social i les mesures preses per controlar la transmissió han tingut grans i profundes 
conseqüències socioeconòmiques  

La ràpida propagació del virus ha desbordat sistemes sanitaris i afligit sistemes econòmics 
i socials. La pandèmia és molt més que una crisi sanitària i està requerint una resposta 
global per part dels governs, el sector públic, les organitzacions privades, les famílies i la 
ciutadania en el seu conjunt. 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid-strategy-update-14april2020_es.pdf?sfvrsn=86c0929d_10
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid-strategy-update-14april2020_es.pdf?sfvrsn=86c0929d_10
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2.1.2. Els impactes en els sistemes sanitaris 

L’OMS constata el fort impacte de la pandèmia de la COVID-19 en els sistemes sani-
taris. 

A finals d'agost del 2020, l'OMS publica els resultats de la seva primera enquesta indicativa 
sobre els efectes de la COVID-19 en els sistemes de salut (consulta: maig de 2021), basada 
en la informació proporcionada per 105 països. Gairebé tots els països (el 90%) han patit 
interrupcions en els seus serveis de salut, especialment els d'ingressos baixos i mitjans, 
que són els que informen de les dificultats més grans.  

Tal com s'explica en el resum executiu de l'informe Pulse survey on continuity of essential 
health services during the Covid-19 pandemic de l’OMS, tots els serveis sanitaris s'han vist 
afectats, inclosos els serveis essencials per a malalties transmissibles i no transmissibles, 
la salut mental, la salut reproductiva, materna, neonatal, infantil i adolescent, i els serveis 
de nutrició. Els serveis d’emergència han estat els menys afectats, tot i que 16 països infor-
men d’alteracions greus.  

Les causes de les alteracions han estat una barreja de factors de demanda i oferta. Pel que 
fa a la demanda, la major part dels països (el 76%) informa de disminucions en l'activitat 
d'assistència ambulatòria, de confinaments que han obstaculitzat l'accés al sistema sanitari 
i de dificultats financeres. Pel que fa a l'oferta, el factor més freqüentment reportat és la 
cancel·lació d'atencions programades (el 66% dels països). Altres factors mencionats inclo-
uen la redistribució del personal per proporcionar ajuda en relació amb la COVID-19, la 
indisponibilitat dels serveis a causa del tancament (temporal) d'algunes instal·lacions i les 
dificultats en la cadena de subministrament. 

A l'octubre del 2020, l'OMS també comunica els resultats d'una enquesta (consulta: maig 
de 2021) que mostra que la pandèmia de la COVID-19 ha pertorbat o paralitzat els serveis 
de salut mental essencials en el 93% dels 130 països analitzats, alhora que s'incrementava 
la demanda d'aquests serveis. Concretament, més de l'60% dels països assenyala altera-
cions dels serveis de salut mental destinats a les persones vulnerables; el 67% en els ser-
veis d'orientació psicològica i de psicoteràpia; el 65% en els serveis essencials de reducció 
de riscos; el 45% en els tractaments de manteniment amb agonistes d'opiacis; el 35% en 
les intervencions d'emergència; el 30% en l'accés als medicaments destinats a tractar tras-
torns mentals, neurològics i derivats del consum de drogues; i a l'entorn de tres quartes 
parts en els serveis de salut mental de les escoles i els llocs de treball (el 78 i el 75%, 
respectivament). 

Aquell mateix mes, l'OMS publica els resultats del seu Informe mundial sobre la tuberculosi 
de 2020, en el qual es destaca una reducció preocupant en la notificació de casos d'aquesta 
malaltia, i al desembre l'OMS commemora el Dia Mundial de la Sida i recorda, entre altres 
coses, que 12 de 24 països que havien notificat un subministrament d'antiretrovirals inferior 
a tres mesos al juny continuaven tenint una reserva críticament baixa d'aquests medica-
ments degut a l'impacte de la pandèmia. 

Els països -entre ells Catalunya- han intentat adaptar els sistemes sanitaris als envits de la 
pandèmia de diverses maneres, com ara el triatge de serveis de salut, el desplegament de 
la telemedicina o els canvis en la dispensació de medicaments. Tanmateix, el Secretari 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/334048?locale-attribute=es&
https://apps.who.int/iris/handle/10665/334048?locale-attribute=es&
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334048/WHO-2019-nCoV-EHS_continuity-survey-2020.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334048/WHO-2019-nCoV-EHS_continuity-survey-2020.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.who.int/es/news/item/05-10-2020-covid-19-disrupting-mental-health-services-in-most-countries-who-survey
https://www.who.int/publications/i/item/9789240013131
https://www.who.int/publications/i/item/9789240013131
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General de l'OCDE, Ángel Gurría, i la Comissaria Europea de Salut i Protecció del Consu-
midor, Stella Kyriakides, consideren que la pandèmia de la COVID-19 ha posat de manifest 
que les vulnerabilitats dels sistemes sanitaris tenen implicacions profundes en la salut de 
les persones, l'economia dels països, la confiança en els governs i la cohesió social (vegeu 
el pròleg de Health at a glance: Europe 2020: state of health in the EU cycle). 

En el Recull normatiu del CTESC hi ha resums de la normativa relacionada amb la salut 
durant l’any 2020 per fer front als envits de la pandèmia de la COVID-19 a Catalunya. Entre 
les normes, una de les més rellevants és el Decret llei 12/2020, de 10 d'abril, pel qual s'a-
dopten mesures pressupostàries, en relació amb el Sistema sanitari integral d'utilització pú-
blica de Catalunya, en l'àmbit tributari i en l'estructura de l'Administració de la Generalitat, 
per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19. En virtut d’aquest Decret 
llei, s’atribueixen al Departament de Salut les competències en l’àmbit dels centres de serveis 
socials de caràcter residencial.  

L'OCDE constata l'impacte desigual de la pandèmia de la COVID-19 en els sistemes 
sanitaris i les persones. 

L'edició d'enguany del Health at a Glance es divideix en dues parts. La primera part de 
l’informe té dos capítols temàtics: un sobre la resiliència dels sistemes sanitaris europeus 
davant de la pandèmia de la COVID-19 i la capacitat per contenir i donar resposta a la pitjor 
emergència sanitària d'aquest segle, i un altre sobre l'impacte de la contaminació atmosfè-
rica en la salut i el benestar dels països de la UE i la necessitat de reduir els nivells de 
contaminació per mitigar el seu impacte. La segona part de l’informe es divideix en els cinc 
capítols habituals d'aquesta publicació, els quals ofereixen una visió sobre els factors claus 
de la salut i els sistemes sanitaris dels 27 estats membres, els 5 països candidats i els 3 
països de l'Associació Europea de Lliure Comerç (EFTA en les seves sigles en anglès) més 
el Regne Unit. 

En relació amb el primer capítol de la primera part, l'OCDE destaca que la COVID-19 ha fet 
visibles les fragilitats del sistemes sanitaris europeus, els quals no havien variat significati-
vament la seva perspectiva sobre el concepte de salut i continuaven destinant els pressu-
postos a l'acció curativa més que no pas a la preventiva. És més, tal com s'ha comentat en 
anteriors MSEL, les polítiques de salut públiques no estaven suficientment desenvolupades. 
El fet que l'afectació i la mortalitat per COVID-19 tingui un gradient social clar ha posat de 
manifest més que mai la importància dels determinants socials de la salut. 

Pel que fa a la resiliència dels sistemes sanitaris, l'OCDE argumenta que només uns pocs 
països han tingut èxit a l'hora de minimitzar els impactes de la COVID-19 en l'economia i la 
salut. L'organització és prudent a l'hora d'avaluar, atès que la pandèmia encara està activa 
a tot el món, però destaca que la primera onada va ser especialment intensa a països com 
Bèlgica, Espanya, França, Itàlia, els Països Baixos, el Regne Unit i Suècia. En sentit positiu 
menciona Corea i Nova Zelanda (perquè han pogut controlar la pandèmia a través de me-
sures ràpides efectives), així com Finlàndia, Noruega i Estònia (gràcies a factors geogràfics, 
a la ràpida activació de mesures específiques de contenció i a la confiança i el compliment 
de les mesures per part de les poblacions). 

Quant a l'impacte de la COVID-19 en la salut de les persones, l'OCDE constata que el nou 
coronavirus ha colpejat desproporcionadament les persones grans i les persones amb 

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/82129230-en.pdf?expires=1620663817&id=id&accname=guest&checksum=D873C7097C5F601C75B96023BE1845CF
https://ctesc.gencat.cat/scripts/recull_cont.asp?any=2020&tema=50
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malalties subjacents. A més a més, en molts països la major part de les defuncions s'han 
produït en persones ateses en dispositius de llarga durada (centres sociosanitaris, residèn-
cies per a la gent gran, etc.). L'OCDE assenyala que en alguns països es va trigar més de 
dos mesos entre el primer cas registrat de COVID-19 i la publicació de directrius per preve-
nir les infeccions en aquests espais. A una quarta part dels països per als quals hi ha infor-
mació disponible, les restriccions a les visites en les residències es van adoptar amb dues 
setmanes de retard en comparació amb els espais públics. 

Finalment, l'OCDE adverteix que les persones pobres, les persones que viuen en zones 
desafavorides i les minories ètniques també han estat desproporcionadament afectades per 
la COVID-19. En aquest sentit, considera que cal abordar els determinants socials de la 
salut, és a dir, les causes de les desigualtat socials. 

L’OCDE creu que en absència de canvis importants, la pandèmia de la COVID-19 no 
representarà l'única crisi sanitària global del segle XXI. 

i Kyriakides adverteixen que en absència de canvis importants en els àmbits social i sanitari, 
la COVID-19 no representarà l'única crisi sanitària global del segle XXI: la pandèmia actual 
no redueix la probabilitat de noves pandèmies causades per patògens emergents o ja coneguts. 
Tampoc disminueix la probabilitat que altres riscos afectin els sistemes de salut, les economies i les 
societats en un futur proper. De fet, crisis imminents, com ara el canvi climàtic i la degradació 
ambiental, poden augmentar les probabilitats d'impactes en la salut pública. És per això que ani-
men a construir la resiliència dels sistemes sanitaris i a promoure una "recuperació verda" 
a través del / de la: 

▪ Reconeixement de la importància dels esforços nacional, europeu i internacional per 
acabar amb la pandèmia 

▪ Digitalització de la gestió de la salut pública 

▪ Priorització de la prevenció de les malalties no transmissibles 

▪ Promoció d'una recuperació econòmica que millori la salut de les persones i el medi 
ambient 

▪ Promoció d'uns sistemes de salut més resilients a través del multilateralisme 

En l'Informe d'activitat 2019, el CatSalut reconeix que la gestió de la pandèmia de la COVID-
19 ha deixat un empremta en el sistema sanitari que hauria de servir per millorar la seva 
resiliència. En aquest sentit, s'anuncia que l'any 2019 ha estat l'any d'arrencada d'un Pla 
d'acció que, a nivell intern, pretén reforçar l'estructura del sistema sanitari per donar res-
posta a noves funcions en l'àmbit professional, de les organitzacions i de la innovació en 
l'atenció a través de la digitalització i, a nivell extern, pretén posar en valor l'estratègia co-
muna i coordinada del conglomerat d'actors que integren el sistema sanitari català. 

https://scientiasalut.gencat.cat/bitstream/handle/11351/5515/servei_catala_salut_informe_activitat_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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2.1.3. Indicadors 

Aquest subapartat ofereix un conjunt bàsic de "dades COVID-19" relacionades amb la situ-
ació epidemiològica –més que no pas assistencial- viscuda a Catalunya des de la perspec-
tiva de la salut pública. Les fonts consultades són el lloc web "Dades actualitzades SARS-
CoV-2" i l’Observatori de les Desigualtats en Salut de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sa-
nitàries de Catalunya (AQuAS), els Informes tècnics de resum de casos de COVID-19 de 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), el lloc web “S/ Coronavirus SARS-CoV-
2” del Departament de Salut i el Sistema de Monitorització de la Mortalitat diària (MoMo) de 
l’Institut de Salut Carlos III (consulta: maig de 2021).  

Cal tenir present que la definició dels fenòmens de salut que s'estudien ha variat al llarg 
dels darrers mesos, així com la metodologia de recollida i anàlisi de les dades. És més que 
probable que es duguin a terme nous exercicis de revisió, depuració i harmonització de les 
dades, la qual cosa no qüestiona l'oportunitat que representa aquesta MSEL com a mitjà 
per oferir una breu composició de lloc de la pandèmia a Catalunya. Per a una informació 
més detallada, podeu consultar els llocs webs mencionats més a dalt. 

El sentit i la mesura de l’afectació de la COVID-19 (casos i defuncions) varien entre el 
primer i el segon període (abans i després de l’inici del desconfinament l’11 de maig). 

D'acord amb l'Informe tècnic núm. 37 - 21.12.2020: anàlisi dels casos de la COVID-19 a 
Catalunya de la Secretaria de Salut Pública, el primer cas confirmat d'infecció pel nou co-
ronavirus a Catalunya es va notificar el 25 de febrer de 2020 al Servei d'Urgències de Vigi-
lància Epidemiològica de Catalunya (SUVEC). Més endavant, a partir de la mitjanit del 12 
de març, el Govern va confinar els municipis d’Igualada, Vilanova del Camí, Òdena i Santa 
Margarida de Montbui davant del brot de coronavirus detectat a la Conca d’Òdena. 

L'informe tècnic núm. 37 destaca que durant la primera fase de la pandèmia, anomenada 
"fase de contenció”, la Xarxa de Vigilància Epidemiològica (XVEC) va aplicar mesures 
restrictives quant a la limitació de moviments dels contactes propers dels casos. Aquesta mesura 
va ser pionera a tot l’Estat, atès que Catalunya va mantenir la transmissió limitada a cadenes 
localitzades durant un temps abans de passar a la transmissió comunitària; amb aquesta mesura 
es va aconseguir limitar la transmissió durant un temps. 

Posteriorment, els casos van augmentar fins arribar a la situació de transmissió comunitària 
generalitzada, la qual cosa va donar lloc a la “fase de mitigació” a partir del 14 de març. 
Durant aquella primera onada de la pandèmia, la mortalitat per COVID-19 es va disparar 
fins a assolir la xifra màxima de 417 defuncions en un sol dia (el 30 de març), tal com queda 
recollit al lloc web “S/ Coronavirus SARS-CoV-2” del Departament de Salut (consulta: maig 
de 2021). 

Els casos van disminuir de manera lenta i progressiva i a partir del 11 de maig es va entrar 
en la “fase de desconfinament”, en la qual, segons l’Informe tècnic núm. 37, era fonamental 
la detecció precoç de casos sospitosos, els diagnòstics en estadis inicials de la malaltia, 
l’aïllament dels casos, la detecció dels contactes estrets per fer la quarantena i el seguiment 
pertinent, així com la identificació de focus de transmissió en col·lectius específics. 

https://aquas.gencat.cat/ca/actualitat/ultimes-dades-coronavirus
https://aquas.gencat.cat/ca/actualitat/ultimes-dades-coronavirus
http://observatorisalut.gencat.cat/ca/observatori-desigualtats-salut/
https://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/vigilancia_salut_publica/resposta-rapida-a-alertes/Alertes-i-brots-actius-destacats/Dades-actualitzades-COVID-19/informes-tecnics-resum-de-casos/
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOGIyNjgzYjctYjA0Ny00ZDRmLWIxNjctM2RkZWZhMDQ0ZjRiIiwidCI6IjNiOTQyN2RjLWQzMGUtNDNiYy04YzA2LWZmNzI1MzY3NmZlYyIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOGIyNjgzYjctYjA0Ny00ZDRmLWIxNjctM2RkZWZhMDQ0ZjRiIiwidCI6IjNiOTQyN2RjLWQzMGUtNDNiYy04YzA2LWZmNzI1MzY3NmZlYyIsImMiOjh9
https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/MoMo/Paginas/default.aspx
https://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/vigilancia_salut_publica/vigilancia_covid19/informes_tecnics_covid19/37-informe-tecnic-covid-19.pdf
https://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/vigilancia_salut_publica/vigilancia_covid19/informes_tecnics_covid19/37-informe-tecnic-covid-19.pdf
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOGIyNjgzYjctYjA0Ny00ZDRmLWIxNjctM2RkZWZhMDQ0ZjRiIiwidCI6IjNiOTQyN2RjLWQzMGUtNDNiYy04YzA2LWZmNzI1MzY3NmZlYyIsImMiOjh9
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Durant el mes d’octubre de 2020, però, es va produir un nou increment en la incidència i es 
van entrar en la segona onada de la pandèmia a Catalunya. Aquest fet va comportar tornar 
a la fase de mitigació i l’aplicació de mesures restrictives, fet que va permetre reduir nova-
ment les xifres. La xifra màxima de defuncions en un sol dia d’aquella segona fase fou de 
89 persones (el 5 de novembre), d’acord amb la informació disponible en el lloc web “S/Co-
ronavirus SARS-CoV-2”. 

L’Informe tècnic núm. 37 explica amb prudència que a finals del 2020 s’observa un nou 
increment del nombre de casos confirmats, però puntualitza que un percentatge d’aquestes 
proves positives pertany a casos asimptomàtics en el marc de cribratges en àmbits concrets. Més 
endavant, passades les festes de Nadal, es confirmaria l’evolució de la pandèmia cap a una 
tercera onada, ja al 2021.  

D’acord amb les sèries estadístiques del lloc web “S/Coronavirus SARS-CoV-2” (consulta: 
maig de 2021), fins al 31 de desembre de 2020 el nombre de casos positius de COVID-19 
a Catalunya ha estat 400.270 (el 54,4% dones i el 45,6% homes) i el nombre de defuncions 
17.430 (el 50,59% dones i el 49,41% homes).  

El gràfic següent mostra la taxa d’incidència acumulada per 100.000 habitants (IA) dels 
casos confirmats de la COVID-19 per territoris de la Xarxa de Vigilància Epidemiològica de 
Catalunya entre l’11 de maig (inici de la fase de desconfinament) i el 21 de desembre de 
2020. Segons l’Informe tècnic núm. 37, la IA va ser més elevada a la Catalunya Central fins 
a l’inici de la fase de desconfinament. A partir d’aquell moment, però, es va mantenir molt 
més elevada al Servei de Vigilància Epidemiològica (SVE) de Lleida, fins arribar a la situació 
finals de desembre, en què les diferències són menys accentuades degut a l’increment de 
les IA de la resta de territoris. 

GRÀFIC IV.2.G1 Taxes d’incidència acumulada per 100.000 habitants dels casos confirmats 
de la COVID-19 per territoris. Catalunya, 11 de maig - 21 de desembre de 2020 
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Unitat: taxes per 100.000 habitants. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Informe tècnic núm. 37 -21.12.2020. Anàlisi dels casos de la COVID-19 a Catalunya, Secretaria de 
Salut Pública. 
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Pel que fa a la distribució dels casos acumulats per edat al llarg del 2020, l’Informe tècnic 
núm. 37 explica que en les primeres fases de la pandèmia es constata una afectació més 
gran en els grups de més edat mentre que, posteriorment, la proporció més gran de casos 
es desplaça cap a edats més joves. Així, en el gràfic següent s’observa que les persones 
de 15 a 29 anys concentren la proporció més elevada de casos acumulats (el 18,6%) i que 
les persones de 15 a 59 anys superen els grups de més edat. 

Aquests canvis temporals en la distribució dels casos acumulats per edats s’expliquen, en 
bona mesura, perquè la COVID-19 va afectar molt intensament les residències per a la gent 
gran durant la primera onada de la pandèmia, per l’adopció posterior de mesures de miti-
gació i contenció en aquestes llars, i per la recuperació parcial de la mobilitat i l’activitat en 
els grups d’edats centrals a partir de l’inici de la fase de desconfinament. 

GRÀFIC IV.2.G2 Distribució proporcional per grups d’edat dels casos acumulats de la COVID-
19. Catalunya, 25 de febrer - 21 de desembre de 2020 
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Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Informe tècnic núm. 37 -21.12.2020. Anàlisi dels casos de la COVID-19 a Catalunya, Secretaria de 
Salut Pública. 

Quant a la distribució dels casos acumulats per gènere, l’Informe tècnic núm. 37 constata 
una més gran afectació en les dones joves (sobretot de 15 a 39 anys) i de més edat (sobre-
tot de 90 i més anys) que en els homes d’aquestes franges durant les primeres fases de la 
pandèmia, mentre que posteriorment l’afectació ha estat similar en ambdós gèneres, tal 
com s’observa en el gràfic de més a baix.  

Probablement, el grau d’exposició al nou coronavirus en entorns professionals relacionats 
amb la cura de les persones –molt elevat en els moments inicials de la pandèmia, entre 
d’altres raons, per la manca de mesures adequades de protecció personal- podria explicar 
el grau més elevat d’afectació en les dones joves que en els homes.  



Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2020 

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya Pàgina 38 

De la mateixa manera, l’esperança de vida més elevada de les dones, juntament amb la 
seva institucionalització en residències per a la gent gran, podria explicar el grau més elevat 
d’afectació en les dones més grans (de 90 anys i més) que en els homes d’aquestes edats 
durant les primeres fases de la pandèmia.  

Molt probablement, la publicació de directrius per prevenir les infeccions en aquests entorns 
i l’adopció generalitzada de mesures de protecció personal en els entorns professionals de 
cura han permès atenuar aquestes diferències en moments posteriors de la pandèmia. 

GRÀFIC IV.2.G3 Distribució per grups d’edat i gènere dels casos de la COVID-19 abans i des-
prés de l’11 de maig (inici de la fase de desconfinament). Catalunya, 25 de febrer - 21 de 
desembre de 2020 
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Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Informe tècnic núm. 37 -21.12.2020. Anàlisi dels casos de la COVID-19 a Catalunya, Secretaria de 
Salut Pública. 

Al mateix temps, l’Informe tècnic núm. 37 ressenya breument el perfil de salut dels casos 
confirmats i constata que en el 3% d’aquests s’ha notificat l’existència d’antecedents de risc, 
un percentatge que augmenta fins a l’11% en les persones de més de 70 anys i fins al 30% 
en les persones que han perdut la vida a conseqüència de la COVID-19. Segons relata 
l’informe, els antecedents de risc més freqüents són la hipertensió arterial, la malaltia car-
diovascular, la diabetis i la malaltia pulmonar crònica.  

A més, tal com s’observa en el gràfic següent, la distribució dels factors de risc ha variat en 
les diferents fases de la pandèmia, de manera que els percentatges de persones amb fac-
tors de risc que comprometien la seva salut són inferiors en la fase posterior, llevat del cas 
de les persones amb hipertensió arterial que han perdut la vida (21 vs. 28%).  

Aquesta variació en la presència de factors de risc podria estar relacionada amb l’adquisició 
de nous hàbits de comportament per part de les persones més vulnerables (limitació de la 
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mobilitat i la vida social, ús de mesures de protecció personal, etc.), però també amb l’ele-
vada mortalitat registrada en la primera fase de la pandèmia entre les persones més fràgils 
des del punt de vista de la seva salut.  

En aquest sentit, l’ASPCAT informa en el seu lloc web “Revisió de la vigilància de la COVID-
19 en residències per a la gent gran” (consulta: maig de 2021) que amb data 30 d’abril [de 
2020], del total de defuncions vinculades a la COVID-19 notificades oficialment pel Ministeri de 
Sanitat (24.543), un 67,5 % (16.580) es trobaven en aquests centres [residències per a la gent gran, 
persones amb discapacitat o altres centres de serveis socials de naturalesa anàloga]. Són moltes 
les CA, en les quals els morts en aquests centres superen el 50 % del total. 

GRÀFIC IV.2.G4 Antecedents de risc en els casos confirmats de la COVID-19 abans i després 
de l’11 de maig (inici de la fase de desconfinament). Catalunya, 25 de febrer - 21 de desembre 
de 2020 
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En termes generals, s’observa l’existència d’un gradient socioeconòmic en el grau 
d'afectació de la COVID-19. 

L’informe Desigualtats socioeconòmiques en el nombre de casos i la mortalitat per COVID-
19 a Catalunya de l’Observatori de les Desigualtats en Salut de l’AQuAS (maig de 2020) 
ofereix algunes dades addicionals sobre l’afectació de la COVID-19 des del punt de vista 
socioeconòmic individual i de l’Àrea Bàsica de Salut (ABS) de residència (ABS).  

Tal com s’explica a la introducció, malauradament, i com tantes altres malalties i determinants 
de la salut, la COVID-19 no afecta tothom de la mateixa manera i ja han sortit a la llum alguns 

https://salutpublica.gencat.cat/ca/detalls/Article/revisio-vigilancia-de-la-COVID-19-en-residencies-per-a-la-gent-gran
https://salutpublica.gencat.cat/ca/detalls/Article/revisio-vigilancia-de-la-COVID-19-en-residencies-per-a-la-gent-gran
https://aquas.gencat.cat/web/.content/minisite/aquas/publicacions/2020/desigualtats_socioeconomiques_covid19_aquas2020.pdf
https://aquas.gencat.cat/web/.content/minisite/aquas/publicacions/2020/desigualtats_socioeconomiques_covid19_aquas2020.pdf
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estudis que constaten l’existència de desigualtats, en diferents eixos, enfront de la COVID-19, i 
posa com a exemple de la ciutat de Nova York, on les persones afroamericanes tenen més 
risc d’infecció i mortalitat per COVID-19 que la resta. 

A grans trets, l’Observatori constata l’existència de desigualtats econòmiques en el grau 
d’afectació de la COVID-19 en terme de casos detectats i de mortalitat. Pel que fa als casos, 
s’observen desigualats econòmiques en les persones 65 anys i més, de manera que a més 
baix nivell socioeconòmic individual més elevades són les taxes de casos i de mortalitat, 
tant en les dones com en els homes. No s’observa el mateix patró en la distribució territorial 
de les taxes de casos per nivell socioeconòmic de les ABS, tot i que algunes ABS amb 
nivells socioeconòmics baixos sí registren taxes elevades de casos de COVID-19. 

Pel que fa a la mortalitat, s’observen desigualtats econòmiques en forma de gradient, de 
manera que les persones que tenen un nivell socioeconòmic més baix presenten unes taxes 
de mortalitat més elevades que les persones amb un nivell més alt, tant en les dones com 
en els homes i en tots els grups d’edat. Tampoc no es constata un patró de desigualtat en 
la distribució territorial de les taxes de mortalitat per nivell socioeconòmic de les ABS, però 
algunes ABS amb nivells socioeconòmics baixos tenen taxes elevades de mortalitat. 

L’Observatori destaca, per la seva rellevància, les taxes elevades de casos i la mortalitat en 
els homes dels nivells socioeconòmics més baixos, així com el fet que les dones presentin 
unes taxes de casos de COVID-19 més elevades que els homes però que, en canvi, els 
homes tinguin unes taxes de mortalitat més elevades en tots els grups d’edat. 

A l’informe es reconeix que l’agrupació en septils [de les ABS] pot no haver captat les desigualtats 
territorials en deixar agrupacions amb força heterogeneïtat dintre de cada grup, com pot ser la 
barreja d’ABS rurals amb urbanes o amb diferents densitats poblacionals. De fet, hi ha estudis 
geogràfics sobre la mortalitat per COVID19 realitzats a la ciutat de Barcelona segons seccions 
censals, on sí que s’han trobat desigualtats socioeconòmiques. Al mateix temps, l’informe adver-
teix que el grup d’edat de menys de 65 anys inclou el personal sanitari i de cures, un col·lec-
tiu especialment afectat durant la primera fase de la pandèmia, i que aquest fet podria haver 
influït en els resultats de la distribució territorial segons nivell socioeconòmic. 

Finalment, els resultats obtinguts a través del Sistema de Monitorització de la Mortalitat 
diària (MoMo) de l’Institut de Salut Carlos III estimen que a Catalunya s’han produït cinc 
períodes d’excés de mortalitat per a totes les causes durant l’any 2020. Segons l’informe 
Vigilancia de los excesos de mortalidad por todas las causas: MoMo: situación a 29 de 
diciembre de 2020, a Catalunya es van produir 15.549 defuncions més de les esperades 
l’any 2020. Aquesta xifra és inferior al total de defuncions per COVID-19 atesa la reducció 
d’altres causes, com ara els accidents de trànsit i les infeccions respiratòries agudes, grà-
cies al confinament i l’ús de mascaretes. 

El període amb l’excés de mortalitat més elevat va tenir lloc entre el 13 de març i el 8 de 
maig, amb 11.928 morts més de les estimades, és a dir, un excés de mortalitat del 120,4%. 
Segueix el període comprès entre el 6 d’octubre i el 17 de desembre, amb 2.977 morts més 
de les estimades (el 23,5%). 

https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/MoMo/Documents/informesMoMo2020/MoMo_Situacion%20a%2030%20de%20diciembre_CNE.pdf
https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/MoMo/Documents/informesMoMo2020/MoMo_Situacion%20a%2030%20de%20diciembre_CNE.pdf
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2.2. La salut de la població catalana 

2.2.1. Esperança de vida i mortalitat 

L'esperança de vida ha evolucionat favorablement al llarg dels últims anys. 

La salut de la població engloba diversos aspectes i es pot conceptualitzar i mesurar de 
maneres molt diferents. L'esperança de vida és un indicador que compta amb molt de 
consens en tant que aproximació a la qualitat de vida i l'estat de salut de la població, tot i 
que en tractar-se d'una mitjana podria ocultar desigualtats importants.  

Tal com s'indica a l'apartat IV.1. sobre dinàmica demogràfica, l'any 2019 l'esperança de vida 
en néixer (EV) a Catalunya és de 83,83 anys (86,52 anys en el cas de les dones i 81,02 en 
el dels homes). A grans trets, l'evolució de l'EV ha estat positiva en les dues darreres dèca-
des, període de temps al llarg del qual ha crescut uns quatre anys.  

L'esperança de vida lliure de discapacitat (EVLD) i l'esperança de vida en bona salut (EVBS) 
ofereixen l'avantatge de considerar els fenòmens de mortalitat i morbiditat. En aquest sentit, 
són indicadors que informen de la qualitat de vida de la població des del punt de vista de la 
salut percebuda i declarada.18 

L'esperança de vida lliure de discapacitat s’estanca i l’esperança de vida en bona 
salut experimenta un cert empitjorament. 

De manera global, tant l'EVLD com l'EVBS han evolucionat positivament des de l'any 1994. 
Cal posar de relleu, però, que l’EVLD s’ha mantingut estable al llarg dels últims anys (tot i 
que durant el 2018 va millorar lleugerament en el cas dels homes), mentre que l’EVBS ha 
experimentat una certa regressió (tot i que durant el 2018 també va millorar en el cas dels 
homes). (Vegeu el gràfic següent). Aquests canvis podrien estar informant, entre altres co-
ses, de modificacions en la percepció subjectiva de la salut per part de les persones  

Les últimes dades disponibles per a ambdós indicadors són del 2018, any en què les dones 
tenen una EVLD de 72,20 anys i una EVBS de 65,73, mentre que els homes tenen una 
EVLD de 71,58 anys i una EVBS de 67,21. Com que les dones viuen de mitjana més anys 
que els homes, s’observa, d’una banda, que la proporció d’anys viscuts en bona salut sobre 
el conjunt de l’EV és inferior en les dones (el 76,2%) que ens els homes (el 83,2%) i, de 
l’altra, que de mitjana les dones viuen lliures de discapacitat el 83,7% dels anys de l’EV i 
els homes el 88,6%.19 

  

 
18 Per a més informació, vegeu Esperança de vida, lliure de discapacitat i en bona salut a Catalunya. Barce-
lona: Generalitat de Catalunya, Departament de Salut, 2014. 
19 Per a més informació, vegeu Resum de l'anàlisi de la mortalitat a Catalunya 2018: avanç de resultats. 
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Salut, 2020, p. 10-11. 

http://observatorisalut.gencat.cat/web/.content/minisite/observatorisalut/ossc_dades_estadistiques/estat_salut_estils_vida/mortalitat/fitxers_estatics/Esperanca_vida_bona_salut.pdf
https://salutweb.gencat.cat/web/.content/_departament/estadistiques-sanitaries/dades-de-salut-serveis-sanitaris/mortalitat/documents/mortalitat-2018.pdf


Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2020 

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya Pàgina 42 

GRÀFIC IV.2.G5 Esperança de vida lliure de discapacitat (EVLD) i esperança de vida en bona 
salut (EVBS) per gènere. Catalunya, 2012, 2014 i 2016-2018 
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Unitats: anys. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Salut. 

La mortalitat és un altre indicador complementari de l'EV que proporciona informació sobre 
l'estat de salut de la població i l'evolució dels fenòmens epidemiològics (vegeu l’apartat IV.1. 
sobre dinàmica demogràfica). A diferència d'altres anys, l'Institut Nacional d'Estadística 
(INE), no ha actualitzat les dades relatives a les causes principals de defunció per comuni-
tats autònomes. En el moment d'elaboració d'aquesta MSEL, només es disposa de les da-
des analitzades en l'edició anterior, corresponents a l'any 2018.  

Les primeres causes de mort continuen sent les malalties per càncer i les malalties 
del sistema circulatori. Els cinc primers mesos del 2020, les morts per malalties in-
feccioses augmenten considerablement. 

A mode de recordatori, val a destacar que les causes principals de defunció a Catalunya 
l'any 2018 són les derivades del càncer (el 26,53%), de les malalties de l'aparell circulatori 
(el 26,04%), les malalties del sistema respiratori (11,92%) i les malalties del sistema nerviós 
i dels òrgans dels sentits (7,01%). 

L'INE sí que informa, amb dades provisionals, però, de les defuncions segons causa de 
mort entre els mesos de gener i maig de 2019 i 2020 en el conjunt de l'Estat. Les dues 
conclusions principals són les següents:  

▪ En primer lloc, que el nombre de defuncions va baixar el 4,3% el durant els mesos de gener i 
febrer [del 2020] respecte al mateix període del 2019 (amb 3.568 menys) mentre que en el 
període de març a maig del 2020 el nombre de morts es va incrementar el 44,8% (amb 47.105 
més) 

▪ En segon lloc, que el 23,0% de les defuncions en els cinc primers mesos del 2020 van ser 
causades per malalties del sistema circulatori. Les malalties infeccioses, que inclouen la COVID-
19 virus identificat i la COVID-19 sospitosa, van ser la segona causa de mort (el 20,9% del total), 
i superaven els tumors (el 20,4%) 
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De fet, tal com informa l’INE, les morts per malalties infeccioses van augmentar el 1.687,7% 
respecte als cinc primers mesos de 2019. Cal destacar que el 67,5% de les defuncions d'aquest 
grup va correspondre a COVID-19 virus identificat i el 26,9% a COVID- 19 sospitós.20 

Pel que fa a la mortalitat prematura, l'any 2018 els tumors ocasionen el 52,2% dels anys 
potencials de vida perduts (APVP) en les dones i el 38,8% en els homes. De les quinze 
primeres causes de mort, aquelles que l'any 2018 provoquen la pèrdua més elevada d'anys 
potencials de vida en les dones són els accidents de trànsit (27,86 anys), els suïcidis 
(20,35), el tumor maligne d'encèfal (14,52) i el de mama (14,40), a banda de les malalties 
mal definides (17,03). En els homes són els accidents de trànsit (27,31 anys), els suïcidis 
(21,71), la categoria "resta de tumors malignes especificats" (17,95) i les malalties mal de-
finides (16,45).21 

La mortalitat evitable mitjançant la rehabilitació i el tractament mostren una tendència 
descendent. La mortalitat evitable a través la promoció i la prevenció dibuixen una 
tendència ascendent que s’estabilitza al 2018. 

La mortalitat evitable (ME) fa referència a l'efecte sobre la mortalitat d'un conjunt de pro-
blemes de salut que es consideren susceptibles de ser minimitzats mitjançant la intervenció 
del serveis d'assistència sanitària (ISAS) (rehabilitació i tractament) o de les polítiques sa-
nitàries intersectorials (IPSI) (promoció i prevenció).  

L'any 2018, el tumor maligne de mama femenina i la malaltia cerebrovascular són les cau-
ses de mortalitat evitable ISAS que generen el nombre més elevat de defuncions en les 
dones (534 i 230, respectivament). En els homes són la cardiopatia isquèmica (860) i la 
malaltia cerebrovascular (408). Al mateix temps, la "resta de causes externes" i el tumor 
maligne de pulmó són les causes de mortalitat evitable IPSI amb el nombre més elevat de 
defuncions en les dones (909 i 469, respectivament). En els homes són el tumor maligne 
de pulmó (1.644) i la "resta de causes externes" (990). 

Allò més destacable és que les causes ISAS decreixen des de l'any 1999, mentre que les 
causes IPSI mostren una tendència creixent a partir del 2008 que només s'estabilitza el 
darrer any de la sèrie (el 2018). Tal com s'assenyala en l'Anàlisi de la mortalitat a Catalunya 
2016: avanç de resultats, l'any 1999 el 50% de totes les defuncions considerades evitables 
ho eren per causes ISAS. Aquest percentatge, però, ha anat baixant gradualment en tots 
dos sexes i l'any 2018 les causes ISAS representen el 28,15% de la ME enfront del 71,85% 
de les causes IPSI.  

Els resultats són congruents amb edicions anteriors de l’MSEL, on any rere any es posa de 
manifest l'existència d'amplis marge de millora en les polítiques de salut pública i comuni-
tària i, més concretament, en els hàbits i els estils de vida de la població (vegeu també el 
subapartat 2.2.4.). El Pla de salut 2016-2020 es proposa millorar els indicadors de risc re-
lacionats amb el tabaquisme, el sedentarisme, els mals hàbits alimentaris i el consum ex-
cessiu d’alcohol, entre altres coses. 

 
20 Vegeu Defunciones según la Causa de Muerte. Avance enero-mayo de 2019 y 2020. Notas de prensa, 10 
de desembre de 2020. Madrid: Instituto Nacional de Estadística. 
21 Per a més informació, vegeu Resum de l'anàlisi de la mortalitat a Catalunya 2018: avanç de resultats. 
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Salut, 2020, p. 12-13. 

https://www.ine.es/prensa/edcm_ene_may_19_20.pdf
https://salutweb.gencat.cat/web/.content/_departament/estadistiques-sanitaries/dades-de-salut-serveis-sanitaris/mortalitat/documents/mortalitat-2018.pdf
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2.2.2. Morbiditat 

Per primera vegada es poden consultar els resultats de l’Enquesta de salut de Catalunya 
corresponents a l’any de l’MSEL en curs (2020). Tal com s’indica a Caracterització de la 
població, de la mostra i metodologia de l’Enquesta de salut de Catalunya. Direcció General 
de Planificació en Salut, 2020, degut a la pandèmia de la COVID-19, el treball de camp s’ha hagut 
d’aturar en diverses ocasions. Es van fer entrevistes del 9 de gener al 13 de març i del 31 d’agost 
al 30 d’octubre de 2020. 

Vuit de cada deu persones valora positivament el seu estat de salut, però la percepció 
varia en funció del gènere, la classe social i el nivell d'estudis. 

Vuit de cada deu persones fa una valoració positiva del seu estat de salut. La prevalença 
de l'autopercepció positiva de l'estat de salut s'ha estabilitzat a l'entorn d’aquesta pro-
porció des de l'any 2010. Concretament, l'any 2020, el 80,3% de la població de més de 14 
anys considera que la seva salut és “bona”, “molt bona” o “excel·lent” enfront del 19,7% 
restant, que la valora com a "regular" o "dolenta".  

El percentatge de dones que declara un bon estat de salut és més baixa que el dels homes 
(77,2 vs. 83,6%). Per classe social, el grup que manifesta en menor mesura tenir un bon 
estat de salut són les dones de la classe social III (baixa) (només ho declara el 73,6%), 
mentre que en l'extrem oposat s'hi troben els homes de classe social I (alta) (el 89,7%). Per 
nivell d'estudis, el grup que manifesta en menor mesura tenir un bon estat de salut són les 
dones amb estudis primaris o sense estudis (només ho declara el 56,4%), mentre que els 
homes amb estudis universitaris constitueixen el grup que manifesta en més gran mesura 
tenir un bon estat de salut (el 90,6%). 

  

https://salutweb.gencat.cat/web/.content/_departament/estadistiques-sanitaries/enquestes/Enquesta-de-salut-de-Catalunya/Resultats-de-lenquesta-de-salut-de-Catalunya/documents/2020/metodologia-ESCA-2020.pdf
https://salutweb.gencat.cat/web/.content/_departament/estadistiques-sanitaries/enquestes/Enquesta-de-salut-de-Catalunya/Resultats-de-lenquesta-de-salut-de-Catalunya/documents/2020/metodologia-ESCA-2020.pdf
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GRÀFIC IV.2.G6 Autopercepció positiva (bona, molt bona i excel·lent) de l'estat de salut en la 
població de més de 14 anys per gènere, classe social i nivell d'estudis. Catalunya, 2020 
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Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Salut. 

Alguns problemes de salut, la cronicitat i el suport social varien en funció del gènere, 
la classe social i el nivell d'estudis. 

En relació amb els problemes de salut, la pressió alta i la diabetis afecten el 24,7 i el 8,0% 
de la població de més de 14 anys. No s'observen desigualtats de gènere, però sí de classe 
social i nivell d'estudis: la prevalença d'aquestes condicions de salut és més elevada en les 
persones de les classes socials més desafavorides i en les que tenen un nivell d'estudis 
més baix, amb diferències de fins a 26 punts percentuals en el cas de la pressió alta.  

El malestar emocional, la depressió (major o major severa) i el dolor o malestar són proble-
mes de salut que presenten un gradient de gènere, de classe social i de nivell d'estudis, de 
manera que són més prevalents en les dones i en les persones de les classes socials més 
desafavorides i en les que tenen un nivell d'estudis més baix. Les diferències assoleixen els 
31 punts percentuals en el cas del malestar emocional i els 29 en el cas del dolor o males-
tar.22 

La cronicitat en salut o els trastorns crònics són un fenomen relativament freqüent degut a 
l'envelliment poblacional, les millores diagnòstiques i els avenços terapèutics, els quals 

 
22 Per a més informació, consulteu l'informe L'estat de salut, els comportaments relacionats amb la salut i l'ús 
de serveis sanitaris a Catalunya, 2020: resum executiu dels principals resultats de l'ESCA del 2020. Barce-
lona: Departament de Salut, 2021, així com les taules Excel amb la informació desagregada al lloc web Re-
sultats de l'Enquesta de salut de Catalunya (ESCA) (consulta: març de 2021). 

https://salutweb.gencat.cat/web/.content/_departament/estadistiques-sanitaries/enquestes/Enquesta-de-salut-de-Catalunya/Resultats-de-lenquesta-de-salut-de-Catalunya/documents/2020/resum-executiu-ESCA-2020.pdf
https://salutweb.gencat.cat/web/.content/_departament/estadistiques-sanitaries/enquestes/Enquesta-de-salut-de-Catalunya/Resultats-de-lenquesta-de-salut-de-Catalunya/documents/2020/resum-executiu-ESCA-2020.pdf
https://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/estadistiques_sanitaries/enquestes/esca/resultats_enquesta_salut_catalunya/
https://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/estadistiques_sanitaries/enquestes/esca/resultats_enquesta_salut_catalunya/
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allarguen l'EV de les persones amb malalties. L'any 2020, el 37,8% de la població de més 
de 14 anys manifesta tenir alguna malaltia o problema de salut crònic, entès com aquell que 
dura o s'espera que tingui una durada superior a sis mesos. El percentatge de població amb 
malalties o problemes de salut crònics es va incrementar entre els anys 2010 (31,2%) i 2013 
(38,6) i a partir de llavors s'ha mantingut relativament estable.  

Com és d'esperar, la prevalença de la cronicitat augmenta amb l'edat, però si es deixa de 
banda aquesta característica, les persones que manifesten tenir més problemes de salut 
crònics son les dones i els homes amb estudis primaris o sense estudis (el 61,5 i el 48,4%, 
respectivament). Les limitacions a causa d'un problema de salut, la discapacitat i la manca 
d'autonomia personal (o dependència) són condicions de salut més prevalents en les dones 
que en els homes i també es distribueixen desigualment en funció d’un gradient de classe 
social i nivell d'estudis. 

A més, cal tenir present que les dones, les persones de les classes socials més desafavo-
rides i les que tenen un nivell d'estudis més baix són els grups amb el percentatge més 
elevat de suport social deficient o pobre, segons l'ESCA 2020. En aquest sentit, el pro-
grama Vida als Anys (1986) ja plantejava la planificació i coordinació de l’atenció social i 
sanitària adreçada a les persones grans malaltes. Més endavant, l'any 2012, el Programa 
de prevenció i atenció a la cronicitat de Catalunya (PPAC) facilita que el Departament de 
Salut comenci a impulsar, planificar i coordinar actuacions en els àmbits de la prevenció i 
l’atenció a les malalties cròniques.  

El PPAC és el precedent més immediat del Pla interdepartamental d'atenció i interacció 
social i sanitària (PIAISS), creat l'any 2014 amb la voluntat de canalitzar les actuacions 
necessàries per fer realitat un sistema d'atenció integrada social i sanitària centrat en la 
persona. El 25 de juny del 2019 es crea un nou Pla d’atenció integrada social i sanitària 
(PAISS) que substitueix el PIAISS.  

El 17 de desembre de 2018 el Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya 
va aprovar l’informe Integració de l’atenció social i sanitària. 

2.2.3. Malalties de declaració obligatòria 

La taxa de nous diagnòstics de VIH roman per sobre de la mitjana europea. 

D'acord amb l'informe Vigilància epidemiològica del VIH i la SIDA a Catalunya: informe 
anual 2019. Departament de Salut, 2020, el nombre de nous diagnòstics de VIH a Catalunya 
l'any 2019 és de 471, xifra que representa una taxa de 6,1 casos per 100.000 persones 
(11,04 en homes i 1,52 en dones). El 87,5% de les notificacions corresponen a homes, el 
40,34% a persones nascudes fora de l'Estat espanyol i el 61,36% a homes que tenen sexe 
amb homes (HSH).  

El nombre de nous diagnòstics de VIH per 100.000 persones ha disminuït gradualment du-
rant el període 2010-2019. El percentatge de canvi més pronunciat s'observa en el període 
2016-2019, amb una disminució del 32,2%. A la pràctica, això significa que Catalunya s'està 
aproximant a poc a poc als valors del conjunt de la Unió Europea i l'Espai Econòmic Euro-
peu (UE/EEE), on la taxa de nous diagnòstics de VIH per 100.000 persones és de 5,6 l'any 
2018.  

https://ctesc.gencat.cat/doc/doc_16249881_1.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/S/sida/enllasos/anual_VIH.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/S/sida/enllasos/anual_VIH.pdf
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L'informe de vigilància epidemiològica atribueix aquesta forta tendència a la baixa a l'aug-
ment de l'ús de la profilaxi preexposició, però també, en relació amb l'any 2019, a la dismi-
nució o retràs de les notificacions durant l’any 2020 degut a l’impacte de la pandèmia de la 
COVID-19 en el sistema sanitari. 

El 16,16% dels casos dels quals es disposa d’informació compleixen criteris de diagnòstic 
tardà (DT) i el 17,55% presenten diagnòstic tardà avançat (DTA). La proporció de DT i de 
DTA és més alta en els homes que en les dones, en el grup d'edat de 30 a 39 anys que a 
la resta de grups, en les persones nascudes a l'Estat espanyol respecte de la resta i en els 
HSH en comparació amb altres grups de transmissió. La proporció de DT i DTA presenta 
un descens mantingut en els darrers deu anys, però el diagnòstic precoç del VIH continua 
sent susceptible de millora. De fet, el 87,5% dels casos concomitants han estat diagnosti-
cats de SIDA no més enllà dels 90 dies posteriors al diagnòstic de VIH. 

Pel que fa a la SIDA, el nombre de casos declarats l'any 2019 és de 56, el que representa 
una taxa de 0,7 per 100.000 persones (0,6 a la UE/EEE). La raó home:dona és de 6. El 
nombre de diagnòstics de SIDA continua en descens des dels anys 1996-1998. Al 2019, el 
nombre de persones diagnosticades disminueix el 30,8% respecte de l'any anterior. 

D’altra banda, segons l'informe Vigilància epidemiològica de les Infeccions de Transmissió 
Sexual (ITS) a Catalunya: informe anual 2019. Departament de Salut, 2020, es manté el 
creixement de les ITS iniciat al finals dels anys 90. Aquesta tendència s'explica per una 
combinació de factors: la millora dels sistemes de vigilància epidemiològica, l’ús de tècni-
ques més sensibles per al seu diagnòstic i l’increment real de la incidència d’aquestes in-
feccions. 

Continua augmentant la incidència de les infeccions de transmissió sexual.  

L'any 2019 el nombre d’ITS notificades als sistemes de vigilància és de 22.447, xifra que 
representa un augment del 37,28% respecte de l’any anterior, molt semblant al mantingut 
els últims tres anys. Totes les ITS llevat de l'herpes (que disminueix el 22%) s'incrementen 
per sobre del 25% tant en nombre de casos com en taxa per 100.000 persones. Preocupa 
especialment la gonocòccia o gonorrea per la possible aparició de resistències antimicrobi-
anes, així com l'elevada coinfecció de les ITS amb el VIH. 

La incidència de la tuberculosi continua sent superior a la dels països industrialitzats 
del nostre entorn. 

La tuberculosi (TB) és un problema de salut pública que afecta milions de persones al 
món, sobretot de països amb ingressos baixos o mitjans. Tanmateix, la TB continua sent 
una amenaça persistent en els països amb ingressos alts. A "La tuberculosi a Catalunya 
l'any 2018". Butlletí epidemiològic de Catalunya, juny de 2019, se cita l'informe Global tu-
berculosi report 2018. OMS, 2019, segons el qual l'any 2017 van contraure la TB uns deu 
milions de persones a tot el món i 1,6 milions va morir a causa d'aquesta malaltia. La TB és 
una de les deu causes principals de mortalitat mundial i la difusió de la tuberculosi multire-
sistent (TB-MDR) representa, de fet, una amenaça per al control d'aquesta malaltia. 

L'any 2017, els països de la UE/EEE tenien una taxa d'incidència (TI) de la TB de 10,2 
casos per 100.000 persones. L'Estat espanyol, amb 9,4 casos per 100.000 persones, ocupa 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/S/sida/enllasos/anual_ITS.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/S/sida/enllasos/anual_ITS.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_Actualitat/Butlletins/Promocio_proteccio_salut/bec_butlleti_epidemiologic_de_catalunya/2019/bec-juny-19.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_Actualitat/Butlletins/Promocio_proteccio_salut/bec_butlleti_epidemiologic_de_catalunya/2019/bec-juny-19.pdf
https://apps.who.int/iris/handle/10665/274453
https://apps.who.int/iris/handle/10665/274453
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la vuitena posició entre els països més afectats després de Romania (62,7), Lituània (44,5), 
Letònia (27,8), Bulgària (19,8), Portugal (17,1), Polònia (14,6) i Estònia (13,0).  

Per la seva banda, l'any 2020 no s'han publicat els butlletins epidemiològics mensuals de 
Catalunya (BEC), per la qual cosa en el moment d'elaboració d'aquesta MSEL no es dis-
posa de dades actualitzades sobre la TB a Catalunya. De forma sintètica, val a recordar 
que l'any 2018 es van notificar 991 casos de TB, una xifra que correspon a una incidència 
de 13,2 casos per 100.000 habitants. Es tracta d’una taxa inferior a la de l’any anterior, però 
encara superior a la dels països industrialitzats del seu entorn.  

La precarietat social va estar gairebé nou vegades més present en els casos de TB regis-
trats en la població nascuda a l'estranger que en la població autòctona (40,3% vs. 4,7%). A 
més, en comparació amb l’any 2017, al 2018 es va incrementar la proporció de casos de 
TB en situació de precarietat i amb problemes d’alcoholisme.  

L'estancament en la reducció de la TI en els darrers anys significa que, per alinear-se amb 
els objectius de l’OMS, Catalunya hauria d'augmentar el ritme del descens, particularment 
a través d’actuacions intersectorials i de la coordinació entre les atencions social i sanitària. 

2.2.4. Hàbits i estils de vida 

D'acord amb l'OMS, les actuacions comunitàries de promoció i prevenció de la salut són 
més rendibles que les actuacions de tractament de les malalties i restauració de la bona 
salut. L'activitat física al llarg del dia i integrada en la rutina diària i l'alimentació saludable -
concretament la dieta mediterrània- són de gran valor per a la promoció de la salut i la 
prevenció i el control de malalties.  

Com s'ha indicat en MSEL anteriors, el desplegament de les actuacions de salut pública a 
Catalunya i el conjunt de l'Estat va coincidir en el temps amb una caiguda dels recursos 
originàriament previstos per a aquesta finalitat. Tanmateix, el Pla de salut de Catalunya 
vigent fins a l'any 2020, a diferència del seu predecessor, es proposa reforçar l’àmbit de la 
salut pública i per això el convertia en una línia estratègica d’actuació. 

El sedentarisme, la manca d'hàbits alimentaris saludables i l'excés de pes varien en 
funció del gènere, la classe social i el nivell d'estudis de la població. 

Segons els resultats de l'ESCA del 2020, el 16,8% de la població catalana de 15 a 69 anys 
és sedentària, és a dir, no assoleix el nivell d'activitat física que es considera saludable. 
En les dones d'aquestes edats, la prevalença del sedentarisme és del 17,4% i en els homes, 
del 16,2%. Pel que fa a la població infantil de 3 a 14 anys, només el 27,2% té un estil d'oci 
actiu, en el sentit de practicar com a mínim una hora al dia d'activitat física extraescolar 
esportiva o de joc al parc o al carrer. Aquest percentatge s'incrementa fins al 29,3% en el 
cas dels nens, però decau fins al 24,9% en el de les nenes. 

En relació amb els hàbits alimentaris, el 42,5% de la població de més de 14 anys no fa un 
compliment adequat de la dieta mediterrània. Aquesta manca d'hàbit saludable és més gran 
en els homes (el 46,2%) que en les dones (el 39,1%). Al mateix temps, el 30,2% de la 
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població infantil de 3 a 14 anys fa un consum freqüent de productes hipercalòrics. Concre-
tament, el 27,4% de les nenes i el 32,7% dels nens consumeixen aquests productes més 
de tres vegades a la setmana. 

És rellevant posar de manifest que les dades obtingudes a través de les diferents onades 
de l'ESCA mostren l'existència d'una relació persistent entre, d’una banda, els hàbits d'ac-
tivitat física i alimentació de les persones i, de l’altra, característiques com el gènere, la 
classe social i/o el nivell d'estudis. Aquest gradient socioeconòmic està present tant en la 
població de més de 14 anys com en la població infantil de 3 a 14 anys. 

La meitat de la població de 18 a 74 anys té excés de pes (sobrepès o obesitat). L'excés 
de pes varia en funció del gènere, la classe social i el nivell d'estudis. 

Els hàbits no saludables (sedentarisme i mala alimentació) poden causar un dels problemes 
de salut més preocupants al mon segons l'OMS: l'obesitat. D'acord amb l'ESCA 2020, el 
17,0% de la població catalana de 18 a 74 anys té obesitat (el 17,2% de les dones i el 16,8% 
dels homes) i el 33,7% sobrepès (el 25,2% de les dones i el 42,0% dels homes). Això sig-
nifica que la meitat de la població catalana d'aquestes edats té excés de pes.  

Tots tres indicadors augmenten amb l’edat, així com en les persones de la classe menys 
afavorida i les persones amb estudis primaris o sense estudis, tant en homes com en dones, 
però el gradient és més accentuat en les dones.  

Pel que fa a la població infantil de 6 a 12 anys, el 35,9% té excés de pes. Més concretament, 
l'11,7% té obesitat i el 24,2% sobrepès. L'obesitat i el sobrepès són més freqüents en els 
nens que en les nenes (14,1% vs. 9,3% i 30,5% vs. 17,8%, respectivament). Alhora, tal com 
s’observa en el gràfic següent, l'excés de pes és més freqüent en la infància de les famílies 
de la classe social més desafavorida. La població infantil amb un percentatge més elevat 
de sobrepès i obesitat són els nens de la classe social III (baixa) (el 34,4% i el 17,0%, 
respectivament). 
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GRÀFIC IV.2.G7 Sobrepès i obesitat en la població infantil de 6 a 12 anys per classe social 
segons l’ocupació de la persona de referència de la llar i gènere Catalunya, 2020 
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Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Salut. 

No es detecten millores significatives a l'entorn de l'activitat física ni l'alimentació 
saludable. 

En general, no s'identifiquen millores significatives a l'entorn de determinats comporta-
ments, com l’activitat física i la dieta, que estan estretament relacionats amb la salut de les 
persones. Aquest fet pot tenir conseqüències negatives a mitjà i llarg termini en el benestar 
de les persones i els sistemes de salut (vegeu la glossa de l'MSEL 2018 sobre la projecció 
de l'excés de pes i els costos sanitaris extres associats al tractament d'aquesta condició de 
salut al conjunt de l'Estat espanyol l’any 2030). 

Tal com s'indica al Canal Salut de la Generalitat de Catalunya (consulta: abril de 2021), el 
consum de tabac és la primera causa de pèrdua de salut i de mortalitat prematura i evitable. A 
més, l’exposició involuntària de les persones no fumadores al fum ambiental del tabac incrementa 
el risc de càncer de pulmó en les persones no fumadores i d’altres malalties del sistema respiratori, 
sobretot en els infants.  

El 24,6% de les persones de més de 14 anys es declaren fumadores diàries i ocasio-
nals. L'hàbit tabàquic varia en funció de la classe social i el nivell d'estudis. 

D'acord amb l'ESCA 2020, el consum de tabac (diari i ocasional) ha disminuït al llarg del 
període 1994-2017 i a partir de llavors s'estabilitza. L'any 2020, la prevalença del consum 

https://ctesc.gencat.cat/doc/doc_29314003_1.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/t/tabac/
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diari i ocasional de tabac se situa en el 24,6% de la població de més de 14 anys (el 21,6% 
en les dones i el 27,8% en els homes).  

L'hàbit tabàquic és més elevat en les persones de menys de 65, en els homes (indepen-
dentment de la classe social i el nivell d'estudis), en les persones de la classe social més 
desafavorida i en les persones amb estudis secundaris.  

Al mateix temps, el 7,7% de les persones no fumadores habituals està exposada al fum 
ambiental del tabac a la llar (el 9,6% de les dones i el 5,6% dels homes) i el 10,9% dels 
nens i les nenes de fins a 14 anys conviu amb una o més persones que fumen dins de casa. 
Aquesta exposició és més elevada en els infants de la classe social menys afavorida 
(12,4%) i quan la mare té estudis primaris o no té estudis (14,9%). 

El 5,7% de les persones de més de 14 anys practica un consum de risc d'alcohol. 
Aquesta pràctica varia en funció del gènere. 

En relació amb l'alcohol, l'ESCA detecta que l'any 2020 el 5,7% de la població de més de 
14 anys practica un consum de risc d'aquesta substància (és a dir, un consum que busca 
la intoxicació). El consum de risc d'alcohol és més elevat en els homes que en les dones 
(7,8% vs. 3,7%) i en el grup de persones de 15 a 55 anys (el 7,1%), però no hi ha diferències 
significatives en funció de la classe social ni del nivell d'estudis. 

El projecte DESKcohort 

Tal com s'explica en el seu lloc web, DESKcohort (consulta: abril de 2021) és 
una enquesta panell sobre aspectes socials, d'educació i de salut d'estudiants 
de secundària, cicles formatius i batxillerat a la Catalunya central amb l'objectiu 
de detectar i abordar les desigualtats socials. La DESKcohort és un projecte li-
derat per la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya amb el suport 
de la Subdirecció General de Drogodependències de l’Agència de Salut Pública 
de Catalunya i el Departament d’Ensenyament. 

En el projecte col·laboren l’Agència de Salut Pública de Catalunya, la Universitat 
Oberta de Catalunya, el Centre d’Estudis Epidemiològics sobre les infeccions de 
transmissió sexual i sida de Catalunya i l’Ajuntament de Manresa. El panell d'en-
questes multidisciplinari es durà a terme cada dos anys, de manera que es pugui 
fer un seguiment de l'alumnat al llarg de sis anys. S'espera que la informació 
obtinguda sigui d'utilitat per planificar, implementar i avaluar accions relaciona-
des amb la salut pública, la millora de la salut i la reducció de les desigualtats 
socials. 

Al lloc web sobre drogues de la Generalitat de Catalunya hi ha disponible un 
resum dels primers resultats del projecte DESKcohort (consulta: abril de 2021), 
segons el qual la posició econòmica i el gènere condicionen la salut i els 
comportaments vers la salut de les persones adolescents entre 12 i 18 anys.  

D’entrada, la percepció de l’estat de salut i de l’estat d’ànim varia segons un 
gradient de gènere i socioeconòmic, de manera que les noies i els/les adoles-
cents de nivells socioeconòmics desafavorits reporten estats de salut i d’ànim 

http://deskcohort.cat/
https://drogues.gencat.cat/ca/inici/
https://drogues.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/DESKcohort
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pitjor que els nois i els/les adolescents de nivells socioeconòmics alts. Altres cir-
cumstàncies també afecten negativament l’estat de salut (el consumi diari de ta-
bac i una alimentació no adequada) i l’estat d’ànim (el consum de risc d’alcohol 
o cànnabis i no complir amb els requisits d’activitat física recomanats per l’OMS). 

A més, el consum de risc d’alcohol (reportat pel 24% dels i les adolescents) és 
lleugerament més elevat en les noies que en els nois (24,8% vs. 23,2%), i s’ac-
centua 1) a mesura que avança el curs escolar, 2) en els i les adolescents amb 
un rendiment escolar baix, 3) quan s’ha patit bullying i 4) en cas de consumir 
substàncies psicoactives com el tabac o el cànnabis.  

Finalment, en l’àmbit de les tecnologies, és destacable que el 5,3% dels i les 
adolescents tenen problemes amb el mòbil (el 7,0% de les noies i el 3,4% del 
nois), una prevalença que augmenta a mesura que empitjora l’estat d’ànim re-
portat. 

A l’MSEL 2019 es cridava l’atenció sobre el fet que, l’any 2018, Catalunya havia deixat de 
situar-se per primera vegada en molts anys entre els països europeus amb un nombre més 
baix de víctimes mortals en accident de trànsit per milió de persones a 30 dies. Un any més 
tard, l’Anuari estadístic d’accidents de trànsit 2019 del Departament d’Interior reporta un 
lleuger descens del 6,7% en el nombre de víctimes per accident de trànsit a 30 dies i situa 
Catalunya en la catorzena posició de la UE, amb 40 persones mortes en accident de trànsit 
per milió de persones, darrera del conjunt de l’Estat espanyol, amb 36. 

Encara s'està lluny d'assolir el compromís de rebaixa del 50% en la sinistralitat en 
accidents de trànsit entre el 2010 i el 2020.  

Els cinc països amb els índex més baixos l’any 2019 són Noruega (20), Suècia (22), Suïssa 
(22), el Regne Unit (28) i Irlanda (29). Tanmateix, com afirma el Director del Servei Català 
de Trànsit a l’Anuari, aquesta reducció del -6,7% respecte de l’any passat i aquest -20,2% respecte 
de l’inici de la dècada l’any 2010 encara ens situa lluny del compromís de rebaixa del -50% que vam 
subscriure d’acord amb el mandat de la Unió Europea [en referència al Programa europeu de 
seguretat viària i al Pla estratègic de seguretat viària de Catalunya 2014-2020, o PESV]. 

Així, l’any 2019 es tanca amb 304 víctimes mortals a 30 dies, 22 menys que l’any anterior 
però per sobre del mínim assolit els anys 2012 i 2013 (272). A partir de llavors, la millora de 
la sinistralitat s’estanca, primer, i empitjora, després, en línia de continuïtat amb la recupe-
ració de l’activitat econòmica i l’increment de la mobilitat. Aquesta evolució planteja pregun-
tes a l’entorn de les causes que hi ha al darrera de la disminució de la sinistralitat a la xarxa 
viària catalana entre els anys 2010 i 2012-2013 i del paper que hi van jugar les mesures de 
seguretat viària vs. el context econòmic. Al mateix temps, el nombre de víctimes mortals i 
persones ferides greus es redueix el 3,3% en passar de 1.996 a 1.931. 

Per tal d’assolir els objectius establerts al PESV, el Pla de seguretat viària 2017-2019 esta-
blia accions específiques per a la millora de la seguretat viària basades en els marges po-
tencials de millora detectats a la xarxa viària catalana: col·lectius vulnerables, riscos  detec-
tats i àmbits destacats de treball (per exemple, accidentalitat en zona urbana i en trànsit 
laboral -vegeu l’apartat III.4 sobre prevenció de riscos i sinistralitat laboral). 

http://transit.gencat.cat/web/.content/documents/seguretat_viaria/anuari_2019_cat.pdf
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Els dos gràfics següents mostren l’evolució del nombre de persones mortes i ferides greus 
per vehicles de dues rodes i zona. El Pla de seguretat viària 2017-2019 destacava les per-
sones motoristes i ciclistes, així com les zones urbanes, en tant que col·lectius vulnerables 
i àmbits destacats de treball, respectivament, amb marges de millora importants pel que fa 
a la seguretat viària.  

Es detecta un empitjorament preocupant de la sinistralitat relacionada amb la bici-
cleta i la motocicleta. 

Tant a la zona interurbana com a la urbana, s’observa un empitjorament preocupant de la 
sinistralitat relacionada amb la bicicleta i la motocicleta a partir de l’any 2017. En el cas de 
la bicicleta, aquesta evolució és paral·lela a l'increment del nombre de persones que opten 
per aquest tipus de mobilitat activa. En canvi, la sinistralitat relacionada amb el ciclomotor 
millora a poc a poc, amb algun daltabaix, a partir del 2015 (a zona interurbana) i del 2014 
(a zona urbana). 

GRÀFIC IV.2.G8 Nombre de persones mortes i ferides greus per vehicle de dues rodes a zona 
interurbana. Catalunya, 2010-2019 
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Font: elaboració pròpia a partir del Servei Català del Trànsit. 
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GRÀFIC IV.2.G9 Nombre de persones mortes i ferides greus per vehicle de dues rodes a zona 
urbana. Catalunya, 2010-2019 
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Unitats: nombre de persones. 
Font: elaboració pròpia a partir del Servei Català del Trànsit. 

L'any 2019, a les acaballes del PESV, es posa en marxa el Pacte nacional per a la mobilitat 
segura i sostenible, un acord que, tal com explica el Conseller d’Interior a l’Anuari, compro-
met Govern, diputacions, món local i societat civil i econòmica a col·laborar i sumar sinergies 
per construir una resposta de país als reptes de la mobilitat segura, sostenible, saludable, i 
connectada en línia amb els objectius de la Unió Europea, tant pel que fa a la Visió Zero com a la 
lluita contra el canvi climàtic i tots aquells efectes nocius derivats de la mobilitat. 

2.3. Els recursos del sistema sanitari 

La informació d'aquest subapartat fa referència al Sistema Sanitari Integral d'Utilització Pú-
blica de Catalunya (SISCAT). Llevat que s'indiqui el contrari, les dades sobre els recursos 
del sistema sanitari (personal i infraestructures) provenen de les Memòries d'activitat anual 
del Servei Català de Salut (CatSalut) (consulta: abril de 2021). El finançament de la salut 
s’analitza més endavant (al subapartat 2.6) en base a les dades de l’any 2020. 

A la introducció de l'Informe d'activitat 2019 del CatSalut s'indica que des del març de 2020 
hem viscut un període marcat pel coronavirus SARS-COV-2 i la malaltia que desenvolupa i que els 
efectes els veurem reflectits en el balanç d’activitat que es faci un cop acabat l’any. Malaurada-
ment, però, la centralització, depuració i anàlisi de les dades requereix un cert temps i en el 
moment d’elaboració d’aquesta MSEL no ha estat possible analitzar l’empremta de la pan-
dèmia en el sistema sanitari llevat d’algunes excepcions. 

2.3.1. Atenció primària 

L'atenció primària és el primer nivell d'accés a l'assistència sanitària. S'articula a partir de 
les àrees bàsiques de salut (ABS), unitats territorials elementals que concentren el nucli 
fonamental de l'activitat assistencial en el centre d'atenció primària (CAP). A cada ABS hi 
ha un equip d'atenció primària (EAP), que és el conjunt de professionals sanitaris i no sani-
taris que dirigeix i desenvolupa les seves activitats al CAP. De vegades, l'EAP presta els 
seus serveis en més d'un CAP. En localitats petites on no hi ha CAP, l'atenció primària 

https://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/presentacio/informes-memories-activitat/anual-catsalut/
https://scientiasalut.gencat.cat/bitstream/handle/11351/5515/servei_catala_salut_informe_activitat_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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s'ofereix des dels consultoris locals (CL). Alguns CAP ofereixen atenció continuada les 24 
hores del dia per garantir la continuïtat assistencial de determinats tractaments i per atendre 
urgències de complexitat baixa i mitjana. Són els anomenats centres d'urgències d'atenció 
primària (CUAP) o, segons el territori, en altres dispositius, de vegades integrats en els 
hospitals.   

Per segon any consecutiu, l’Informe d’activitat del CatSalut no publica les dades relatives al 
nombre de llocs de treball de metges i metgesses i d’infermeres i infermers per 10.000 
persones a l'atenció primària. Tanmateix, val a destacar que després d'un període d'estan-
cament i reducció, ambdues ràtios van experimentar un creixement conjunt, almenys fins 
l'any 2017, quan hi havia 8,2 metges i metgesses i 7,4 infermeres i infermers per 10.000 
persones. Alhora, l'any 2019 hi ha 377 EAP (dos més que l'any anterior), els quals desple-
guen la seva activitat en 430 CAP, 791 CL i 29 CUAP.  

La ràtio de personal mèdic del conjunt del sistema sanitari català se situa per sobre 
de la ràtio de l’Estat, la UE-27 i l’OCDE-36. La ràtio de personal d’infermeria es manté 
per sobre de la de l’Estat, però per sota de la ràtio de la UE-28 i l’OCDE-36. 

Pel que fa al conjunt del sistema sanitari (i no només a l'atenció primària), el nombre de 
metges i metgesses per 1.000 persones a Catalunya l'any 2017 és 4,8 en comparació amb 
4,0 al conjunt de l'Estat espanyol (any 2018), 3,8 a la UE-27 (any 2018) i 3,5 a l'OCDE-36 
(any 2017). Alhora, el nombre d'infermeres i infermers per 1.000 persones a Catalunya l'any 
2017 és 6,1 enfront de 5,9 al conjunt de l'Estat (any 2018), 8,2 a la UE-27 (any 2018) i 8,8 
a l'OCDE-36 (any 2017).23 

2.3.2. Atenció hospitalària 

A l'atenció hospitalària la xarxa de proveïdors està constituïda pels centres hospitalaris 
d'internament d'aguts integrats en el SISCAT. Aquesta xarxa està ordenada en diferents 
nivells d'estructura, que garanteixen un poder resolutiu diferencial i permeten el trasllat de 
pacients quan la patologia així ho requereix. L’atenció hospitalària constitueix el segon nivell 
d’atenció sanitària (darrera de la promoció de la salut, la prevenció de la malaltia i l’atenció 
primària) i ofereix els serveis següents: atenció especialitzada ambulatòria (consultes ex-
ternes), internament, urgències, hospital de dia, intervencions quirúrgiques i proves di-
agnòstiques.  

L'any 2019, el nombre de centres de la xarxa hospitalària d'internaments d'aguts és 67, 
incloent l'Hospital de Puigcerdà, amb activitat finalitzada a efectes comptables, però pen-
dent d'eliminar de l'annex del Decret 196/2010, de 14 de desembre, del sistema sanitari 
integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT) i ordres successives d’actualització de 
l’annex del decret on consta la relació de centres. Aquesta xifra no ha variat respecte del 
2018, però és inferior a la dels anys immediatament anteriors, quan el CatSalut contractava 
activitat a la Clínica del Vallès i a l'Hospital General de Catalunya. 

 
23 Per a més informació, vegeu els informes següents: Construïm la salut del futur. I fòrum de diàleg professi-
onal: situació actual i diagnosi de necessitats professionals de la salut. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 
Departament de Salut, 2018; OCDE (2020). Health at a glance: Europe 2020: state of health in the EU cycle. 
París: OECD Publishing, 2020; i OCDE (2019). Health at a glance 2019: OECD indicators. París: OECD Pu-
blishing. 

https://salutweb.gencat.cat/web/.content/_departament/lineas-estrategiques/1r_forum_dialeg_professional/documents/diagnostic.pdf
https://salutweb.gencat.cat/web/.content/_departament/lineas-estrategiques/1r_forum_dialeg_professional/documents/diagnostic.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/82129230-en.pdf?expires=1618503786&id=id&accname=guest&checksum=6BF9C0BE342985F797B4555C579D292E
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/4dd50c09-en.pdf?expires=1618507862&id=id&accname=guest&checksum=65085F32DDF4CB3FFD49C3001967E58A
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La taxa de llits hospitalaris del SISCAT baixa per segon any consecutiu. 

L'any 2019, la taxa de llits hospitalaris per 10.000 persones assegurades baixa per segon 
any consecutiu i se situa en 16,9. A diferència d'altres anys, les xifres del 2018 i el 2019 són 
comparables perquè en ambdós casos s'inclou el nombre total de llits estables i temporals 
i s'exclou el de llits inactius i psiquiàtrics. 

Per a una informació més detallada sobre els recursos en l’atenció hospitalària, vegeu la 
taula IV.2.A.T1 de l’annex. 

GRÀFIC IV.2.G10 Taxa de llits hospitalaris per 10.000 persones assegurades. Catalunya, 
2011-2019 
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Nota 1: l'any 2017 s'inclouen per primera vegada els llits de l'Institut Guttmann i els llits penitenciaris. 
Nota 2: al 2018 i al 2019, el nombre de llits d'internament d'aguts del SISCAT es refereix al total de llits estables i temporals, sense 
incloure-hi els llits inactius ni els psiquiàtrics. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Salut. 

Com s'ha indicat en edicions anteriors de l'MSEL, el paper que té el llit hospitalari com a 
indicador de la dimensió i la capacitat resolutiva dels sistemes sanitaris s'ha anat reduint al 
llarg del temps. La influència positiva del nombre de llits en les admissions hospitalàries 
està àmpliament documentada, però la variabilitat d'aquest indicador entre països pot estar 
relacionada amb l'existència de diferències en les pràctiques clíniques i en els recursos 
assistencials previs o alternatius a l'ingrés hospitalari.  

La taxa global de llits hospitalaris (centres públics i privats) es manté per sota de la 
taxa de la UE-27 i de l’OCDE-36. 

Dit això, s'ha de subratllar que la taxa global de llits hospitalaris (centre públics i privats) per 
10.000 persones s'ha anat reduint a Catalunya al llarg dels últims anys, de manera que l'any 
2018 se situa per sota de la mitjana de la UE-27 (45,7 vs. 50,0). En comparació amb 
l'OCDE-36, aquesta taxa també era més baixa a Catalunya l'any 2017 (46,1 vs. 47,0). 

Les taxes globals de llits hospitalaris de Catalunya s'han calculat a partir dels Catàlegs na-
cionals d'hospitals (nombre de llits hospitalaris instal·lats -incloent les incubadores- en dis-
posició de ser utilitzats, encara que una part no ho estigui) i dels informes Dades de població 

https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/prestaciones/centrosServiciosSNS/hospitales/
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/prestaciones/centrosServiciosSNS/hospitales/
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de referència que tenen com a font el Registre Central d'Assegurats del CatSalut (RCA) 
(consulta: abril de 2021). Per la seva banda, la taxa de llits hospitalaris de la UE-27 i la de 
l'OCDE-36 apareixen als informes de l'OCDE anteriorment mencionats (OCDE 2020 i 
OCDE 2019, respectivament)  

2.3.3. Atenció sociosanitària 

L'atenció sociosanitària comprèn el conjunt de cures destinades a aquelles persones 
malaltes, generalment amb caràcter crònic, i persones amb discapacitat que, per les seves 
característiques, poden beneficiar-se de l'actuació simultània dels serveis sanitaris i socials 
per potenciar la seva autonomia, pal·liar les seves limitacions o sofriments i facilitar la seva 
reinserció social. Inclou l'atenció a les persones amb demència, l'atenció a les persones 
amb malaltia neurològica que pot cursar amb discapacitat, l'atenció a la gent gran i l'atenció 
a les persones amb malaltia avançada terminal i les cures pal·liatives. En l’àmbit sociosani-
tari, a més de la diferent tipologia de centres, és molt rellevant la diferent tipologia d’equips 
de suport. L’atenció sociosanitària es facilita mitjançant l'internament o bé mitjançant un 
conjunt de dispositius ambulatoris.   

A l'atenció sociosanitària amb internament, el nombre oficial de centres l'any 2019 és 
98. Aquesta xifra no és del tot exacta: el nombre de centres d’atenció sociosanitària amb 
internament l’estableix el Decret 196/2010, de 14 de desembre anteriorment mencionat, 
però l’actualització del llistat l’any 2019 podria estar afectada pel còmput de centres amb 
activitat finalitzada encara pendents d’eliminar de l’annex, així com de centres que tot i estar 
operatius tenen tràmits pendents.  

La taxa de llits sociosanitaris disminueix per onzè any consecutiu. 

Tal com s’observa en el gràfic següent, el nombre de llits sociosanitaris disponibles per 
10.000 persones grans continua disminuint i se situa en 57,3 en comparació amb els 71,5 
de l’any 2011 (o els 73,9 del 2008). Aquesta taxa es calcula en relació amb el nombre de 
persones de més de 64 anys que hi ha a Catalunya l'any 2019 d'acord amb el Padró muni-
cipal d'habitants (consulta: abril de 2021).  

En els últims anys s'ha anat produint una reconversió de serveis de llarga estada (tracta-
ment rehabilitador, cures de manteniment i atenció a persones amb malalties cròniques de 
llarga evolució) en serveis de mitjana estada (estabilització cínica, recuperació funcional i 
tractament de malalties en fase terminal).  

En aquest sentit, l'any 2019 finalitza amb una nova reducció del nombre de llits dels serveis 
de llarga estada (4.294, 40 unitats menys que al 2018 i 102 menys que al 2017) i amb un 
nou increment dels de mitjana estada (4.026, 94 unitats més que al 2018 i 168 més que al 
2017). Aquest fet es tradueix en una disminució de la taxa de llits sociosanitaris de llarga 
estada per 10.000 persones grans i en un increment de la de llits sociosanitaris de mitjana 
estada. 

  

https://catsalut.gencat.cat/ca/proveidors-professionals/registres-catalegs/registres/central-poblacio/
https://www.idescat.cat/pub/?id=pmh
https://www.idescat.cat/pub/?id=pmh
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GRÀFIC IV.2.G11 Taxa de llits sociosanitaris per 10.000 persones de 65 anys i més. Catalu-
nya, 2011-2019 
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Unitat: taxa per 10.000 persones de 65 anys i més. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Salut. 

Per a una informació més detallada sobre els recursos en l’atenció sociosanitària amb in-
ternament, vegeu la taula IV.2.A.T2 de l’annex. 

La taxa de places d’hospitals de dia sociosanitaris torna a baixar. La resta de recur-
sos ambulatoris es manté estable, llevat dels equips d'avaluació integral ambulatòria, 
els quals augmenten un any més. 

Quant a l'atenció sociosanitària ambulatòria, el nombre d’hospitals de dia sociosanitaris 
(75) roman estable respecte de l'any anterior i el nombre de places s'incrementa en 8 unitats 
(de 1.929 a 1.937). Tal com s’observa en el gràfic següent, però, les places disponibles per 
10.000 persones grans experimenten una lleugera baixada entre els anys 2017-2018 i el 
2019 (de 13,6 a 13,4), en línia de continuïtat amb el que ha succeït al llarg dels últims anys. 

GRÀFIC IV.2.G12 Taxa de places d'hospital de dia sociosanitari per 10.000 persones de 65 
anys i més. Catalunya, 2011-2019 
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Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Salut. 
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Més enllà d'aquestes xifres generals, la situació de la resta de recursos sanitaris alternatius 
a l'internament roman estable, llevat dels equips d'avaluació integral ambulatòria (EAIA), 
els quals augmenten en una unitat (de 86 a 87), donant així continuïtat a una tendència a 
l’alça. Els programes d'atenció domiciliària-equips de suport (PADES) s'estabilitzen en 135 
(incloent 6 equips de teràpia d'observació directa ambulatòria, o ETODA) després d'haver 
crescut de manera notable i sostinguda al llarg dels últims anys. Els PADES realitzen aten-
ció directa especialitzada al domicili i són un element de suport per als i les professionals 
de l'atenció primària i de les unitats bàsiques d'assistència social. 

Per a una informació més detallada sobre els recursos en l’atenció sociosanitària ambula-
tòria, vegeu la taula IV.2.A.T3 de l’annex. 

2.3.4. Atenció a la salut mental 

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. Combina diverses possibilitats 
d'atenció en l'àmbit ambulatori, comunitari de rehabilitació, d'internament i d’atenció a les 
addiccions. L'any 2017 es va posar en marxa un nou model d'atenció que, com s’indicava 
a l’MSEL 2018, té com a eix la intervenció comunitària i el reforç de l'atenció a la salut 
mental, principalment des de l'atenció primària. Aquest fet va comportar la reordenació dels 
recursos. Així, els centres de dia van finalitzar al llarg d’aquell any la seva transformació en 
serveis de rehabilitació comunitària, els quals integren l'atenció individual, grupal, familiar i 
comunitària, i es posa en marxa l'hospitalització domiciliària o "hospitalització alternativa a 
domicili" (HAD). 

Dins de l'atenció a la salut mental amb internament, l'any 2019 es redueix el nombre 
d'hospitals monogràfics i de centres que ofereixen serveis d'internament psiquiàtric (serveis 
de psiquiatria dels hospitals generals i dels centres sociosanitaris autoritzats), els quals 
passen de 41 a 40. Cal tenir en compte, però, que aquesta xifra exclou els centres que 
només ofereixen hospitalització parcial (de manera que la seva activitat no es comptabilitza 
com a internament) i els centres d’internament de salut mental que tenen inclosa la seva 
activitat en la contractació com a centres d’internament d’aguts (per la qual cosa es computa 
juntament amb la dels hospitals d’internament monogràfic).  

Creix per segon any consecutiu la taxa de llits d’hospitalització psiquiàtrica. 

El nombre de llits d’hospitalització psiquiàtrica augmenta un any més (de 3.659 a 3.805) i la 
disponibilitat d'aquest recurs per 10.000 persones assegurades passa de 4,9 a 5,0, és a dir, 
la mateixa que hi havia al 2016, tal com s’observa en el gràfic següent. 
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GRÀFIC IV.2.G13 Taxa de llits d'hospitalització psiquiàtrica per 10.000 persones assegura-
des. Catalunya, 2011-2019 
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Unitat: taxa per 10.000 persones assegurades. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Salut. 

Per a una informació més detallada sobre els recursos en l’atenció a la salut mental amb 
internament, vegeu la taula IV.2.A.T4 de l’annex. 

Destaca l’increment del nombre de serveis de rehabilitació comunitària i de centres 
de salut mental, alhora que disminueix de manera important el d’hospitals de dia psi-
quiàtrics. 

Pel que fa l'atenció a la salut mental alternativa a l’internament, es pot destacar, a grans 
trets, el creixement del nombre de serveis de rehabilitació comunitària (els antics centres 
de dia de salut mental) (de 68 a 70) i de centres de salut mental (CSM) (de 128 a 129), 
l’estabilitat del nombre de consultes perifèriques (23) i la important disminució del nombre 
d’hospitals de dia psiquiàtrics (de 64 a 57). 

En funció del grup d’edat que atenen aquests dispositius, val a dir que, en termes generals, 
el nombre de recursos per a la població infantil i juvenil tendeix a augmentar en els últims 
anys, mentre que el nombre de recursos per a la població adulta roman més aviat estable. 
Tanmateix, es fa difícil definir tendències a mitjà termini en base a la sèrie històrica, atès 
que el nombre de centres, consultes, hospitals i serveis sembla pujar o baixar en funció de 
les capacitats del sistema i/o de les necessitats de la població. 

El resultat en termes relatius per als dispositius amb informació disponible és que, entre els 
anys 2018 i 2019, el nombre de places per 10.000 infants i joves es manté estable tant en 
els hospitals de dia psiquiàtrics (4,0) com en els serveis de rehabilitació comunitària (1,6), 
mentre que el nombre de places per 10.000 persones adultes es redueix d’1,5 a 1,3 i de 3,0 
a 2,5, respectivament. Aquesta disminució s’explica perquè baixa el nombre absolut de pla-
ces i perquè creix el volum de població adulta (més de 18 anys), segons l’explotació esta-
dística del Padró municipal d’habitants de l’Idescat. 

Per a una informació més detallada sobre els recursos en l’atenció a la salut mental alter-
natius a l’internament, vegeu la taula IV.2.A.T5 de l’annex. 
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2.4. Activitat del sistema sanitari 

Les dades que s’analitzen en aquest apartat corresponen exclusivament a l’activitat finan-
çada pel CatSalut i no a aquella que, preceptivament, han de notificar als registres del Con-
junt mínim bàsic de dades (CMBD) els centres, públics o privats, pertanyents o no a la Xarxa 
SISCAT. Les dades sobre l’activitat del sistema sanitari provenen de les memòries d’activi-
tat anual del CatSalut (consulta: maig de 2021). 

2.4.1. Atenció primària 

L'any 2019 s'han notificat 49.345.055 visites d'atenció primària, el 4,1% més que l'any 
anterior. Aquestes xifres fan referència a l'atenció primària finançada pel CatSalut que s’ha 
proporcionat a persones residents a Catalunya a través dels centres de salut, els domicilis, 
el telèfon, les TIC i "altres".  

Tal com s'observa en el gràfic següent, entre els anys 2018 i 2019 s'incrementa la freqüen-
tació en el conjunt de serveis d'atenció primària per part de la ciutadania de 6,3 a 6,5 visites 
o atencions per persona assegurada (segons població de referència del CatSalut). També 
ho fa la freqüentació dels i les pacients realment atesos, de 7,2 a 8,2 visites o atencions per 
persona. Aquests increments se sumen al d'anys anteriors, als quals també hi contribueix 
la comptabilització de les atencions realitzades en els Punts d'atenció continuada (PAC) a 
partir del 2014 i a través de les TIC a partir del 2017. 

Disminueixes les visites i la freqüentació als centres d’atenció primària alhora que 
augmenten les atencions a través de les TIC. 

Pel que fa específicament a l’atenció en els centres de salut, s’han notificat 39.584.087 
visites, el 0,3% menys que al 2018. A diferència d'altres anys, enguany no es disposa de la 
informació necessària per calcular la freqüentació en els centres de salut per persona as-
segurada i/o pacient. L’atenció domiciliària creix el 0,8%. 

Paral·lelament, l'atenció no presencial (telefònica, a través de les TIC i "altres") suma 
7.984.159 notificacions, és a dir, el 35,2% més que l'any anterior. Aquest creixement global, 
però, és fruit de dues tendències internes oposades: l’atenció telefònica disminueix el 12,4% 
mentre que l’atenció a través de les TIC i “altres” augmenta el 117,6%. L’any 2019, doncs, 
es produeix un salt molt important en l’ús de les TIC com a mitjà d’accés al sistema per part 
dels usuaris i usuàries de l’atenció primària. 

  

https://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/presentacio/informes-memories-activitat/anual-catsalut/
https://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/presentacio/informes-memories-activitat/anual-catsalut/
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GRÀFIC IV.2.G14 Freqüentació en l'atenció primària per habitant i per pacient. Catalunya, 
2011-2019 
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Unitats: nombre mitjà de visites per persona assegurada o pacient. 
Nota: la freqüentació total inclou les visites fetes en els centres de salut i les atencions dutes a terme a través d'altres mitjans (atenció 
domiciliària, telefònica, TIC, etc.), segons les observacions següents: fins l'any 2014 no s'inclouen les visites realitzades en atenció 
continuada i fins l'any 2017 no s'inclou l'atenció a través de les TIC. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Salut. 

El nombre de derivacions des de l'atenció primària cap a l'especialista és de 2.278.494 
visites, el 2,5% més que al 2018. La principal especialitat derivada és la cirurgia ortopèdica 
i traumatologia. 

En total, s'han atès 5.985.571 persones (el 79,1% de la població de referència) i la major 
part de les visites han estat practicades pels metges i metgesses de família (el 55,6%) i les 
infermeres i els infermers (el 33,0%), seguit dels i les pediatres (el 7,9%), els odontòlegs i 
odontòlogues (el 2,3%) i els treballadors i treballadores socials (l'1,2%). 

Per a una informació més detallada sobre l'activitat de l'atenció primària, vegeu la taula 
IV.2.A.T6 de l’annex. 

2.4.2. Atenció hospitalària 

Creix tota l'activitat de l'atenció hospitalària, llevat dels contactes de cirurgia major 
ambulatòria. 

L’activitat de l’atenció hospitalària el 2019 creix en tota la seva diversitat (contactes, visi-
tes, sessions, intervencions i urgències), llevat de la cirurgia major ambulatòria (CMA), que 
es redueix el 4%. Aquest fet fa disminuir lleugerament el nombre de contactes (hospitalit-
zació convencional, CMA i hospitalització domiciliària) en el seu conjunt: 832.273 contactes, 
el 0,7% menys que al 2018. 

El concepte “contacte” designa cada vegada que una persona malalta accedeix a un hos-
pital general d’aguts per rebre qualsevol assistència en l’àmbit de hospitalització convenci-
onal (HC), la CMA i l’hospitalització domiciliària (HDOM). La durada mitjana dels contactes 
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es va reduir progressivament entre els anys 2011 (4,8 dies per persona) i 2016 (4,4), però 
des de llavors s’ha estabilitzat a l’entorn dels 4,3 (2017 i 2018) i 4,4 dies (2019). 

La tendència generalitzada envers la implementació de dispositius alternatius a l'HC -l'acti-
vitat de la qual continua creixent- s’ha traduït al llarg dels anys en un increment sostingut 
de l’activitat de la CMA i l’HDOM. La CMA són procediments no urgents duts a terme en 
situació d'ingrés no superior a dotze hores, incloent la recuperació postquirúrgica L’HDOM 
consisteix a dispensar un conjunt d'atencions i cures mèdiques i d'infermeria de rang hos-
pitalari en els domicilis dels i de les pacients sota dos esquemes: el "d'alta precoç" de l'HC 
i el "d'evitació de l'ingrés" (vegeu la glossa “L'hospitalització domiciliària” a l’MSEL 2018).  

L’activitat de l’HDOM és, un any més, l’activitat hospitalària que més creix (l’11,2%). El nivell 
d’implementació de l’HDOM a Catalunya encara és relativament baix malgrat el ràpid crei-
xement que va experimentar durant el període 2010-2014 (el 31,7%). Contràriament, com 
s’ha indicat més a dalt, l’activitat de la CMA disminueix al 2019 després de la desacceleració 
observada en el seu creixement durant l’any anterior. 

Pel que fa a la resta de modalitats d'atenció hospitalària -consultes externes, hospitals de 
dia, cirurgia menor ambulatòria (CmA), i urgències- les dades no sempre han estat compa-
rables al llarg del temps. En els últims anys, sí que ho són quant a sessions d’hospitals de 
dia i intervencions de CmA (procediments quirúrgics de baixa complexitat amb anestèsia 
local o sense anestèsia, sense necessitat de reanimació ni observació postquirúrgica), les 
quals experimenten un creixement del 5,2 i el 6,2%, respectivament, entre els anys 2018 i 
2019. 

Quant a les visites de consultes externes, les xifres del 2019 sobre primeres visites i visites 
successives de la taula IV.2.A.T7 de l’annex corresponen a la darrera actualització d'a-
quests indicadors proporcionada pel CatSalut al mes de maig del 2021. La diferència res-
pecte de les dades publicades a la Memòria del CatSalut té a veure amb la millora posterior 
en la notificació d'aquest tipus d'activitat hospitalària. Tanmateix, el canvi de criteri en la 
definició de les primeres visites i les visites successives de consultes externes fa que les 
dades d'activitat del 2019 no siguin del tot comparables amb les xifres dels anys anteriors 
de la sèrie estadística.   

Finament, les urgències hospitalàries creixen el 3,2%, per sobre del que ho havien fet els 
darrers tres anys. 

Per a una informació més detallada sobre l'activitat de l'atenció hospitalària, vegeu la taula 
IV.2.A.T7 de l’annex. 

2.4.3. L'atenció sociosanitària 

Creix, un any més, l'activitat de l'atenció sociosanitària amb internament. 

L'activitat de l'atenció sociosanitària amb internament continua, un any més, la seva ten-
dència creixent però de manera més suau. Així, l'any 2019 es registren 77.268 episodis 
assistencials, l'1,0% més que al 2018. El concepte "episodi assistencial" designa l'atenció 
que es proporciona a una persona malalta per una mateixa causa en una mateixa unitat o 
per part d'un mateix equip assistencial, de manera que les persones reingressades es 

https://ctesc.gencat.cat/doc/doc_29314003_1.pdf
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comptabilitzen com a un nou episodi. Cal tenir en compte que en el cas de les unitats de 
cures pal·liatives i de subaguts només es recull informació retrospectiva dels episodis as-
sistencials de les persones donades d'alta. 

Com s'ha comentat en memòries anteriors, aquesta tendència a l’alça de l’atenció sociosa-
nitària amb internament és paral·lela al procés de reconversió de serveis de llarga durada 
en serveis de mitjana durada. En relació amb aquests, destaca la potenciació al llarg dels 
darrers anys de les unitats d'atenció a subaguts.  

L'any 2019, el nombre d’episodis assistencials de llarga durada cau el 3,3%, mentre que el 
de mitjana durada puja el 2,4%. Les unitats d'atenció a subaguts abans mencionades ate-
nen persones amb una malaltia crònica coneguda i evolucionada que necessiten una inten-
sitat de recursos intermedis per tal d’evitar l’ingrés en hospitalització d’aguts. Al 2018, l’in-
crement dels episodis assistencials de pacients subaguts se suavitza en comparació amb 
l'any anterior (1,7% vs. 13,4%), però al 2019 s'accelera de nou fins al 4,4%. 

Per a una informació més detallada sobre l'activitat de l'atenció sociosanitària amb interna-
ment, vegeu la taula IV.2.A.T8 de l’annex. 

L'increment de l'activitat, sumat a la reducció de la taxa de llits disponibles, dona com a 
resultat una intensificació en l'ús de les instal·lacions i els recursos sociosanitaris. Cal tenir 
present també que els avenços tecnològics possibiliten intervencions menys invasives i re-
cuperacions més ràpides per part dels i les pacients. En qualsevol cas, el temps mitjà d'es-
tada de les persones malaltes en unitats de llarga estada s'ha escurçat progressivament 
des dels 206 dies de l'any 2011 als 110,0 del 2019, el dels i les pacients en unitats conva-
lescents ha disminuït des dels 44,7 dies als 35,3 i el dels i les pacients tributaris de cures 
pal·liatives des dels 18,4 dies als 13,8. L'estada mitjana dels episodis dels/de les pacients 
en unitats de subaguts és de 8,9 dies, també inferior als 10,4 dies registrats a l'inici de la 
sèrie estadística l'any 2013. 

En general, se suavitza o, fins i tot, es reverteix la tendència vers la reducció dels 
temps mitjans d’estada a l’atenció sociosanitària amb internament.  

Tal com s’observa en el gràfic següent, les dades posen de manifest una certa moderació 
i, fins i tot, estancament i reversió –de moment puntual- en la tendència a la baixa dels 
temps mitjans d’estada de les diferents unitats de l'atenció sociosanitària amb internament. 
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GRÀFIC IV.2.G15 Estada mitjana dels episodis donats d'alta a l'atenció sociosanitària amb 
internament. Catalunya, 2011-2019 
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Unitat: nombre de dies. 
Nota: escala logarítmica. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Salut. 

L’activitat de l’atenció sociosanitària ambulatòria es redueix majoritàriament. 

Quant a l'atenció sociosanitària ambulatòria, el nombre d'episodis assistencials de les 
diferents unitats ha crescut considerablement des de l’inici de la sèrie estadística l’any 2011, 
llevat dels PADES, on s’han mantingut relativament estables. L’any 2018, però, la tendència 
expansiva es modera i al 2019 es redueix majoritàriament. 

En negatiu, destaca la reducció del nombre d’episodis assistencials tant als PADES (-
11,1%) com a les unitats funcionals interdisciplinàries sociosanitàries (UFISS) (-9,3%), es-
pecialment les de geriatria (-13,3%). Tanmateix, cal tenir present que les variacions intera-
nuals dels PADES són habituals, amb alternança d'anys de creixement i de decreixement, 
i que el nombre d’episodis assistencials a les UFISS va experimentar increments molt in-
tensos en el període 2016-2018. (A diferència de la resta d’unitats, en el cas de les UFISS 
només es recull informació retrospectiva dels episodis assistencials de les persones dona-
des d'alta.)  

En positiu, l'any 2019 només destaca l'increment de l'activitat de les UFISS de cures pal·li-
atives (el 2,4%). 

Per a una informació més detallada sobre l'activitat de l'atenció sociosanitària ambulatòria, 
vegeu la taula IV.2.A.T9 de l’annex. 

Aquesta reducció del nombre d’episodis assistencials conviu i, de fet, s’alinea amb l’incre-
ment dels temps mitjans d’estada de les persones malaltes en diferents unitats d’atenció 
sanitària ambulatòria entre els anys 2018 i 2019. Així, els temps mitjans d'estada passen 
de 200,1 dies a 204,5 en els hospitals de dia sociosanitaris, de 80,7 a 85,2 en els PADES, 
de 206,4 a 223 en els ETODA i de 5,5 a 5,6 en les UFISS de geriatria. Contràriament, els 
episodis assistencials de les UFISS de cures pal·liatives i les mixtes experimenten uns 
temps mitjans d'estada més reduïts al 2019: de 15,0 a 12 i de 5,4 a 4,5, respectivament. 
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En general, se suavitza o, fins i tot, es reverteix la tendència vers la reducció dels 
temps mitjans d’estada a l’atenció sociosanitària ambulatòria.   

De tota manera, tal com s’observa en el gràfic següent, els temps mitjans d’estada de les 
diferents unitats de l'atenció sociosanitària ambulatòria tendeixen a disminuir des de l’any 
2011, amb alguns daltabaixos.  

GRÀFIC IV.2.G16 Estada mitjana dels episodis donats d'alta a l'atenció sociosanitària ambu-
latòria. Catalunya, 2011-2019 
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Unitat: nombre de dies. 
Nota: escala logarítmica. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Salut. 

2.4.4. Salut mental 

Cau per primera vegada en vuit anys el nombre de contactes en atenció a la salut 
mental amb internament.  

Tot i l'esforç per prioritzar la intervenció comunitària en salut mental, les dades disponibles 
entre els anys 2011 i 2018 posaven de manifest un creixement moderat i sostingut de l'ac-
tivitat amb internament. L'any 2019, el nombre total de contactes de l’atenció a la salut 
mental amb internament (hospitals psiquiàtrics i hospitals generals) es redueix el 9,6% 
després de molts anys de creixement sostingut. Així, el nombre de contactes de l’atenció a 
la salut mental en els hospitals psiquiàtrics (unitats d’aguts i de subaguts) disminueix 
l’11,1% i el dels hospitals generals ho fa el 6,0%. Pel que fa a la durada mitjana de les 
estades, no hi ha informació disponible per al 2019. 

Per a una informació més detallada sobre l'activitat de l'atenció a la salut mental amb inter-
nament, vegeu la taula IV.2.A.T10 de l'annex. 

Es redueix el nombre d’infants i joves atesos als centres de salut mental.  
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Per la seva banda, l'activitat de l’atenció a la salut mental alternativa a l'internament re-
lativa als centres de salut mental (CSM) s'estabilitza a l'entorn del -0,3% després de la suau 
contracció de l'any anterior (-1,0%). Val a destacar, però, la reducció del 3,7% en el nombre 
d’infants i joves atesos en els CSM, que se suma a la de l'1,9% del 2018.  

Per a una informació més detallada sobre l'activitat de l'atenció a la salut mental alternativa 
a internament, vegeu la taula IV.2.A.T11 de l'annex.  

En salut mental amb internament, les tres categories diagnòstiques més freqüents dels con-
tactes són l'"esquizofrènia i altres trastorns psicòtics" (el 35,1%), els "trastorns de l'estat 
d'ànim" (el 21,8%) i els "trastorns relacionats amb altres drogues [diferents a l'alcohol]" (el 
8,4%).  

En salut mental alternativa a l’internament, les tres categories diagnòstiques més freqüents 
en l'atenció proporcionada a la població infantil i juvenil són els "trastorns per dèficit d'aten-
ció, de la conducta i per comportament perjudicial" (el 27,6%), els "trastorns habitualment 
diagnosticats en la lactància, infància o adolescència" (el 20,3%) i els "trastorns d'adaptació" 
(el 13,4%). En població adulta, les tres categories principals són els "trastorns de l'estat 
d'ànim" (el 31,2%), l'"esquizofrènia i altres trastorns psicòtics" (el 18,4%) i els "trastorns 
d'ansietat" (el 15,4%). Pràcticament no s'observen diferències en aquestes distribucions al 
llarg dels últims anys. 

2.4.5. Trasplantaments 

L’activitat de donació i trasplantament d’òrgans sòlids experimenta una caiguda im-
portant com a conseqüència de l’afectació de la pandèmia de la COVID-19 sobre el 
sistema sanitari. 

L'any 2020, la situació de pandèmia causada per la COVID-19 ha afectat de manera impor-
tant l'activitat de donació i trasplantament, sobretot durant els mesos de març i abril. D'acord 
amb l'informe Balanç 2020: resultats d'activitat de donació i trasplantament a Catalunya: un 
any diferent. Organització Catalana de Transplantaments, 2021, al 2020 s'han dut a terme 
un total de 997 trasplantaments d'òrgans sòlids, el 23% menys que l'any anterior. Això sig-
nificat que a Catalunya s'han practicat 128,1 trasplantaments per milió de població (pmp) 
en comparació amb els 169,0 de l'any anterior.  

Tot i la bona evolució dels anys anteriors, la pressió assistencial continuava sent molt ele-
vada i no s'aconseguia reduir de manera significativa la llista d'espera per a trasplantaments 
(al voltant dels 1.200 pacients en el període 2017-2019). Tanmateix, la disminució de l'acti-
vitat de consultes externes i derivacions durant el 2020 ha provocat una reducció de la llista 
d'espera fins als 1.073 pacients. 

  

http://trasplantaments.gencat.cat/web/.content/minisite/trasplantament/registres_activitat/registre_de_donacio_i_trasplantament/arxius/OCATT-Balanc-DTx-2020-def.pdf
http://trasplantaments.gencat.cat/web/.content/minisite/trasplantament/registres_activitat/registre_de_donacio_i_trasplantament/arxius/OCATT-Balanc-DTx-2020-def.pdf
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GRÀFIC IV.2.G17 Trasplantaments i llista d'espera d'òrgans sòlids. Catalunya, 2011-2020 
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Unitats: nombre de trasplantaments i nombre de pacients. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Salut. 

Com s'ha comentat en altres memòries, Catalunya i Espanya encapçalen la taxa pmp de 
trasplantaments i de donació d'òrgans al món. En el moment d'elaboració d'aquest docu-
ment no s’ha tingut accés a les dades d’altres països per al 2020, però se sap que a Cata-
lunya la donació ha caigut el 29,2% respecte de l'any anterior (34,3 vs 49,0). 

El ritme en l'activitat de trasplantaments d'òrgans sòlids també s'explica per la predisposició 
de la població envers la donació. L'any 2018 es va produir un increment sobtat en les ne-
gatives a la donació d'òrgans i el 19,1% de les famílies no en van donar el seu consentiment 
Al 2019 i al 2020 el percentatge de negatives es redueix, però continua sent elevat (17,3% 
i 16,5%, respectivament) i encara superior al del 2017 (13,7%). 

Quant a les característiques de la donació, destaca la reducció que s'ha produït al llarg dels 
darrers anys en el percentatge de persones donants en mort encefàlica i l'increment en el 
percentatge de persones donants en mort en asistòlia i vives. La donació en mort encefàlica 
representa el 37,3% del total, però aporta un nombre més elevat d'òrgans.  

De la mateixa manera, entre els anys 2000 i 2020 s'observa una tendència vers la reducció 
del percentatge de morts per traumatisme cranioencefàlic (TCE) en les persones donants 
vàlides, particularment en el cas dels accidents de trànsit. Aquesta evolució s'havia moderat 
i, fins i tot, revertit en els darrers anys, però al 2020 les donacions TCE per accident de 
trànsit baixen significativament i se situen en el 2,6% del total. L'edat mitjana de les perso-
nes donants vàlides de més de 14 anys s'ha incrementat progressivament i en l'actualitat 
és de 59,9 anys (51,7 al 2000). 

Tal com s’indica en el lloc web de l’Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT) 
(consulta: maig de 2021), més enllà dels trasplantaments d’òrgans, existeixen diversos tras-
plantaments que es poden realitzar amb teixits procedents de persones donants vives o 
cadàvers. Aquests trasplantaments estan indicats en una àmplia diversitat de malalties o 
disfuncions que si bé en alguns casos no comprometen la vida dels/de les pacients, redu-
eixen de forma significativa la seva qualitat. L’any 2020 la donació de teixits baixa el 32,9% 
respecte del 2019 i els teixits obtinguts ho fan el 34,0%. 

http://trasplantaments.gencat.cat/ca/trasplantament/trasplantament_de_teixits/
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2.4.6. Llistes d’espera 

El 21 d'abril del 2015 es van aprovar les ordres SLT/101/2015, per la qual s'actualitza la 
relació d'intervencions quirúrgiques que tenen garantit un termini màxim d'accés, i 
SLT/102/2015, per la qual s’estableixen els terminis de referència per a l’accessibilitat a les 
prestacions sanitàries que són a càrrec del CatSalut. Per a una informació més detallada, 
consulteu la pàgina 42 del capítol IV. Condicions de vida de la MSEL 2019, la normativa 
sobre les llistes d'espera al lloc web de la Generalitat i la informació sobre les intervencions 
garantides, l'accés a les llistes d'espera i els terminis de referència al lloc web del CatSalut 
(consulta: maig de 2021). 

Un any després, a l'abril del 2016, el Departament de Salut presenta un Pla integral per a 
la millora de llistes d’espera sanitàries. Aquest pla de xoc va permetre incrementar l'activitat 
entre el maig del 2017 i el maig del 2018 gràcies a una partida addicional de 57 milions 
d'euros i el resultat va ser la reducció del nombre de pacients i dels temps mitjans d'espera 
per a les operacions, les proves diagnòstiques (demanades per primera vegada) i les pri-
meres visites de consultes externes (a especialistes). 

Tanmateix, tal com es va comentar a la MSEL 2019, un cop passat el pla de xoc els resultats 
van empitjorar ràpidament. Així, entre el desembre de 2018 i el desembre de 2019 tornen 
a créixer les llistes d'espera, tant pel que fa al nombre de pacients pendents d'intervencions 
quirúrgiques (el 6,7%), proves diagnòstiques (el 25,7%) i primeres visites de consultes ex-
ternes (el 8,7%), com a alguns temps mitjans d'espera. 

L'any 2020, la situació de pandèmia causada per la COVID-19 també afecta de manera 
important les llistes d'espera. Les dades que es presenten i comenten a continuació fan 
referència al mes de desembre de 2020 i es comparen amb les del mes de desembre del 
2019. Cal tenir en compte, però, que les llistes d'espera han variat al llarg d'aquests mesos 
depenent de la pressió assistencial causada a cada moment per la COVID-19. 

La disminució de l’activitat de consultes externes i derivacions durant les successi-
ves onades de la pandèmia de la COVID-19 planteja la qüestió de l’infradiagnòstic. 

Així, la disminució de l'activitat de consultes externes i derivacions durant la primera onada, 
però també durant les següents, hauria constret el flux de pacients demandants d’atenció 
que altrament haurien accedit a les llistes d’espera. Aquest fet planteja la qüestió de l’infra-
diagnòstic i les seves conseqüències epidemiològiques i assistencials a curt i mitjà termini. 
Per posar un exemple, l’Organització Europea del Càncer (ECO per les seves sigles en 
anglès) (consulta: maig de 2021) calcula que des de l’inici de la pandèmia fins a l’abril del 
2021 s’ha deixat de diagnosticar un milió de casos de càncer a tot Europa. 

Es redueixen llistes d'espera de proves diagnòstiques demanades per primera ve-
gada, primeres visites de consultes externes i intervencions quirúrgiques com a con-
seqüència de l’afectació de la COVID-19 en l’activitat del sistema sanitari. 

Tal com s’observa a la taula següent, entre el desembre de 2019 i el de 2020 es redueixen 
les llistes d'espera mesurades en termes de nombre de pacients pendents de a) proves 
diagnòstiques demanades per primera vegada (el -5,4%), b) primeres visites de consultes 

https://ctesc.gencat.cat/doc/doc_34789796_1.pdf
http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/servei_fitxa.jsp?codi=9723
http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/servei_fitxa.jsp?codi=9723
https://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/acces-sistema-salut/llistes-espera/intervencions-quirurgiques/informacio/
https://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/acces-sistema-salut/llistes-espera/intervencions-quirurgiques/informacio/
https://www.europeancancer.org/resources/201:time-to-act.html
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externes (el -28,2%) i c) intervencions quirúrgiques amb temps d'espera garantits i amb 
terminis de referència segons priorització (el -20,2%). 

TAULA IV.2.T1 Pacients en llista d'espera per a proves diagnòstiques demanades per primera 
vegada, per a primeres visites de consultes externes i per a intervencions quirúrgiques. Ca-
talunya, desembre 2015-desembre 2020 

 Llistes d’espera 
Desem-
bre 2015 

Desem-
bre 2016 

Desem-
bre 2017 

Desem-
bre 2018 

Desem-
bre 2019 

Desem-
bre 2020 

Variació 
desembre 

2019-
desembre 

2020 

Proves diagnòstiques 117.235 135.809 105.290 116.923 146.999 139.123 -5,4 
Primeres visites 656.924 532.229 421.841 456.627 496.559 356.502 -28,2 
Intervencions quirúrgiques 159.483 164.828 163.809 170.458 181.264 144.652 -20,2 

 
Unitats: nombre de persones. 
Nota: les intervencions quirúrgiques fan referència tant a les intervencions amb temps d'espera garantits com a les intervencions amb 
terminis de referència segons priorització. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Salut. 

Més concretament, en relació amb les intervencions quirúrgiques amb temps d'espera ga-
rantits, baixa el volum de pacients pendents de procediments quirúrgics oncològics (el -
14,5%) i el d'operacions de cataractes, pròtesis de maluc i pròtesis de genoll agrupades en 
una sola categoria (el -21,5%), però augmenta el de pacients pendents de cirurgia cardíaca 
(el 7,5%). Quant a les intervencions quirúrgiques amb terminis de referència segons priorit-
zació, el nombre de pacients en llista d'espera disminueix (el -20,1%). 

TAULA IV.2.T2 Pacients en llista d'espera per a intervencions quirúrgiques amb temps d'es-
pera garantits i amb terminis de referència segons priorització. Catalunya, desembre 2015-
desembre 2020 

 Llistes d’espera 
Desem-
bre 2015 

Desem-
bre 2016 

Desem-
bre 2017 

Desem-
bre 2018 

Desem-
bre 2019 

Desem-
bre 2020 

Variació 
desembre 

2019-
desembre 

2020 

Cirurgia oncològica 1.761 1.771 1.586 1.684 1.995 1.705 -14,5 
Cirurgia cardíaca 330 361 270 278 239 257 7,5 
Cataractes, pròtesis 
de maluc i pròtesis de 
genoll 

31.018 30.075 29.100 29.077 30.545 23.986 -21,5 

Intervencions amb ter-
minis de referència 
segons priorització 

126.374 132.621 132.853 139.419 148.485 118.704 -20,1 

 
Unitats: nombre de persones. 
Nota: la cirurgia oncològica, la cirurgia cardíaca, les cataractes, les pròtesis de maluc i les pròtesis de genoll són les intervencions qui-
rúrgiques amb temps d'espera garantits. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Salut. 

El fet que també s’incrementin els temps d’espera dels i les pacients pendents d’al-
gunes intervencions indica l’existència de problemes d’accessibilitat al sistema. 
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La reducció del nombre de pacients pendents d'intervencions quirúrgiques conviu en alguns 
casos amb l’augment dels temps mitjans d’espera, un fet que indica l’existència de proble-
mes d’accessibilitat al sistema degut a la pandèmia. 

Així, entre els mesos de desembre de 2019 i 2020 s’incrementa el temps mitjà d’espera 
dels i les pacients pendents d'intervencions de cataractes, pròtesi de maluc i pròtesi de 
genoll agrupades en una sola categoria (13 dies), tot i que amb diferències internes: dismi-
nueix en 9 dies el de les intervencions de cataractes i s'incrementa en 46 el de les pròtesis 
de maluc i en 62 el de les de genoll. Alhora, s’incrementa el temps mitjà d’espera dels i les 
pacients pendents d’intervencions quirúrgiques amb terminis de referència segons priorit-
zació (39 dies). 

Per la seva banda, es redueix el temps mitjà d'espera dels i les pacients pendents d'inter-
vencions de cirurgia oncològica (2 dies) i cardíaca (1 dia). 

TAULA IV.2.T3 Temps mitjans d'espera dels i les pacients pendents d'intervencions quirúrgi-
ques amb temps d'espera garantits i amb terminis de referència segons priorització. Catalu-
nya, desembre 2015-desembre 2020 

 Llistes d’espera 
Desem-
bre 2015 

Desem-
bre 2016 

Desem-
bre 2017 

Desem-
bre 2018 

Desem-
bre 2019 

Desem-
bre 2020 

Variació 
desembre 

2019-
desembre 

2020 

Cirurgia oncològica 20 19 22 23 22 20 -2 
Cirurgia cardíaca 41 43 34 31 36 35 -1 
Cataractes, pròtesis 
de maluc i pròtesis 
de genoll 

108 99 81   82 95 13 

Cataractes     73 78 75 66 -9 
Pròtesis de maluc     83 93 87 133 46 
Pròtesis de genoll     116 107 110 172 62 
Intervencions amb 
terminis de referencia 
segons priorització 

191 188 144 163 167 206 39 

 
Unitats: nombre de persones. 
Nota: la cirurgia oncològica, la cirurgia cardíaca, les cataractes, les pròtesis de maluc i les pròtesis de genoll són les intervencions qui-
rúrgiques amb temps d'espera garantits. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Salut. 

En el moment d’elaboració d’aquesta MSEL no hi ha dades disponibles sobre els temps 
mitjans d’espera dels i les pacients pendents de proves diagnòstiques i primeres visites 
externes. 

Cal tenir en compte que les dades globals contenen variacions internes i que els temps 
mitjans d'espera fan referència als i les pacients pendents d'intervenció, i no pas als i les 
pacients que han estat intervinguts -un criteri que donaria com a resultat uns temps d'espera 
encara més grans. 

Al mateix temps, no s’ha de deixar de banda el fet que es produeixen incompliments espe-
cífics dels temps màxims i de referència i que existeixen diferències territorials i/o entre 
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centres pel que fa als temps mitjans d'accés a les prestacions. Per posar un exemple, al 
desembre de 2020, el temps mitjà d'espera dels pacients pendents d'intervencions de prò-
tesi de genoll varia entre els 21 de l'Hospital de la Cerdanya  o els 36 de l'Hospital de 
Terrassa i els 385 de la Clínica Terres de l'Ebre o els 368 de l'Hospital Residència Sant 
Camil. 

Finament, és d'esperar que a mesura que s'avanci envers un context de demanda i activitat 
assistencial postpandèmica, també augmenti la pressió assistencial en els dispositius d'a-
tenció primària i especialitzada, proves diagnòstiques, primeres visites de consultes exter-
nes i intervencions quirúrgiques. 

2.5. Satisfacció amb el sistema 

S’incrementa el nombre de reclamacions respecte dels anys anteriors.  

D'acord amb l'Informe d'activitat 2019 del CatSalut, l'any 2019 es registren 53.224 expedi-
ents de reclamacions a l'aplicació de Gerència d'Atenció Ciutadana (GRE), el 7,6% més 
que l'any anterior i el 13,6% més que al 2017. Per línia d'atenció, la major part de les recla-
macions s'han interposat contra l'atenció hospitalària (el 61,7%) i l'atenció primària (el 
29,8%). Destaca l'elevat percentatge de reclamacions presentades per motius agrupats a 
la categoria "organització i tràmits" (demora excessiva per llista d’espera, demora excessiva 
per llista d’espera per a consulta/cita prèvia, demora excessiva per llista d’espera per a 
ingrés hospitalari, etc.) (el 62,3%), seguits dels motius "assistencials" (negativa d’assistèn-
cia, insatisfacció d’assistència, manca de confiança en el metge, etc.) (el 18,4%). 

Es manté la qualitat percebuda per part dels usuaris i usuàries de les línies de servei 
avaluades al 2019. 

Pel que fa a l'àmbit de la qualitat percebuda del sistema sanitari, en el moment d’elabo-
ració d’aquesta MSEL es disposa dels resultats globals de les avaluacions de les línies de 
serveis previstes per al 2019 en el Pla d'enquestes de satisfacció del CatSalut 2004-2020 
(PLAENSA) (consulta: maig de 2021), a excepció de la línia d'atenció a la salut mental amb 
internament. D'acord amb l'Informe d'activitat 2019 del CatSalut, les persones ateses han 
valorat amb 8,39 punts sobre deu l'atenció al procés d'embaràs, part i puerperi; amb 7,87 
l'atenció al servei de rehabilitació ambulatòria; amb 7,45 l'atenció hospitalària urgent; amb 
8,36 l'atenció sociosanitària amb internament; i amb 8,29 el procés d'atenció a pacient dia-
bètic. A grans trets, els resultats són equiparables als que van atorgar en anys anteriors les 
persones ateses en les respectives línies de servei. 

Tot i que enguany els informes de PLAENSA no ofereixen detalls, els resultats d'anys an-
teriors són recurrents en la identificació d'amplis marges de millora en aspectes relacionats 
amb la gestió dels temps (d’espera, d’atenció en consulta, de resolució de problemes, etc.) 
de les diferent línies de serveis que han estat objecte d’avaluació. 

  

https://scientiasalut.gencat.cat/bitstream/handle/11351/5515/servei_catala_salut_informe_activitat_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/presentacio/instruments-relacio/valoracio-serveis-atencio-salut/enquestes-satisfaccio/
https://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/presentacio/instruments-relacio/valoracio-serveis-atencio-salut/enquestes-satisfaccio/
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2.6. El finançament de la salut 

Les despeses liquidades entre els anys 2019 i 2020 augmenten el 27,3% 

El pressupost del Departament de Salut augmenta el 10,3% l’any 2020 respecte del que 
estava vigent des del 2017 i se situa en 9.716,0 milions d’euros (M€). Tanmateix, aquest 
import és inferior al de les obligacions reconegudes de l’any 2019 (10.531,0 M€) i es queda 
molt enrere de les obligacions reconegudes del mateix any 2020 en què els efectes de la 
pandèmia a causa de la COVID-19 situen aquestes despeses en 13.392,3 M€. És a dir, la 
pandèmia incrementa les despeses liquidades entre els anys 2019 i 2020 en 2.861,3 M€, el 
27,3% més del que s’estava gastant. 

TAULA IV.2.T4 Pressupost de despeses de Salut, del total del sector públic de la Generalitat 
i obligacions reconegudes de Salut, 2017-2020 

Indicadors de despesa 2017 2018 2019 2020 2019-2020 2008-2020 

Agrupació Salut 9.217,4 9.217,4 9.217,4 10.196,0 978,6 838,5 

Variació (%) 4,2 0,0 0,0 10,6 - - 

Departament Salut 8.806,7 8.806,7 8.806,7 9.716,0 909,3 747,2 

Variació (%) 5,0 0,0 0,0 10,3 - - 

Total Sector públic 38.061,5 38.061,5 38.061,5 46.057,5 7.996,0 11.307,5 

Variació (%) 3,0 0,0 0,0 21,0 - - 

Agrupació Salut / Sector públic (%) 24,2 24,2 24,2 22,1 -2,1 -4,8 

Obligacions reconegudes 9.817,6 9.956,3 10.531,0 13.392,3 2.861,3 4.369,3 

Variació (%) 3,4 1,4 5,8 27,2 - - 

Obligacions / Departament Salut (%) 111,5 113,1 119,6 137,8 18,3 37,2 

Obligacions Salut / PIB (%) 4,2 4,1 4,2 6,0 1,8 1,8 

Obligacions Salut per càpita (euros) 1.309,7 1.319,8 1.382,1 1.734,3 352,1 497,9 
Unitats: milions d’euros, salut per càpita en euros i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya i Idescat. 
Nota: per obtenir el pressupost consolidat de l’Agrupació Salut cal tenir en compte tots els ingressos de les seves entitats adscrites (47 
sense comptar el Departament de Salut) i restar les transferències internes entre elles i entre altres entitats d’altres agrupacions del 
pressupost de la Generalitat. 

Les despeses per capítols del pressupost de l’Agrupació Salut 2020 i la seva variació 2017-
2020 estan a l’annex. S’hi pot observar que el Departament de Salut i el Servei Català de 
Salut gestionen un pressupost de més de 9 mil milions d’euros cadascun mentre que l’ICS 
i la resta de subsectors tenen uns pressupostos menors (3 mil i 4 mil milions d’euros, res-
pectivament). A nivell consolidat, els capítols principals esdevenen la remuneració del per-
sonal i les despeses corrents de béns i serveis amb unes quotes superiors al 40% en cada 
cas. Les transferències corrents, que inclouen principalment la despesa farmacèutica, re-
presenten el 13,6% del total. 

Tenint en compte l’excepcionalitat de l’any 2020 a causa de l’aparició de la pandèmia de la 
COVID-19, en aquesta edició de la Memòria s’analitzen (a continuació) les despeses de 
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l’Agrupació Salut per subsectors per identificar quines partides són les que més han aug-
mentat. En acabar aquesta anàlisi es comentarà la informació reportada pel Departament 
d’Economia al Ministeri d’Hisenda de la despesa directa sanitària derivada de la COVID-19. 

El primer subsector a considerar és l’Administració de la Generalitat (Departament de Sa-
lut). La variació 2019-2020 de la seva despesa liquidada informa d’un augment de 2.861,3 
M€, que es concentren en les transferències al Servei Català de la Salut per import de 2.692 
M€ i en les transferències de capital a la resta de subsectors per 135,4 M€. Vegeu aquesta 
informació a l’annex. 

La despesa per concerts sanitaris augmenta en gairebé 2 mil milions d’euros 

L’anàlisi de les despeses del Servei Català de la Salut constata un augment de les obliga-
cions reconegudes 2019-2020 de 2.853,9 M€. Les partides que més han contribuït a aquest 
increment són els concerts (que es defineixen com el valor de la prestació de serveis amb 
mitjans aliens, que inclouen la compra de medicació hospitalària de dispensació ambulatò-
ria a l’ICS i a la resta del SISCAT,24 1.958,8 M€), les transferències a entitats de dret públic 
(bàsicament a l’ICS, 588,9 M€) i les operacions de capital (bàsicament inversions en ma-
quinària i edificis i transferències de capital, 169,0 M€). 

TAULA IV.2.T5 Despeses per capítols de l’Agrupació Salut subsector Servei Català de la Sa-
lut, 2019-2020 

 2019 OR 2020 P 2020 OR 2019 OR-2020 OR (€) (%) 

Total (no financeres + financeres) 10.243,5 9.458,5 13.097,4 2.853,9 27,9 

I. Remuneracions del personal 27,1 28,4 29,1 2,1 7,7 

II. Despeses corrents de béns i serveis 5.808,7 5.264,9 7.821,8 2.013,1 34,7 

Altres béns i serveis 53,4 79,1 107,7 54,3 101,7 

Concerts 5.755,3 5.185,8 7.714,0 1.958,8 34,0 

IV. Transferències corrents 4.203,1 3.908,1 4.826,3 623,2 14,8 

Farmàcia (receptes mèdiques) 1.506,2 1.119,1 1.537,3 31,1 2,1 

Altres transferències 85,4 83,3 88,5 3,2 3,7 

Transferències a entitats de dret públic 2.611,6 2.705,7 3.200,5 588,9 22,5 

Operacions corrents (I+II+IV) 10.038,9 9.201,4 12.677,2 2.638,3 26,3 

VI. Inversions reals 100,6 155,7 221,3 120,7 120,0 

VII. Transferències de capital 19,8 20,4 68,1 48,3 244,2 

Operacions de capital (VI+VII) 120,4 176,1 289,4 169,0 140,4 

Operacions no financeres 10.159,3 9.377,6 12.966,6 2.807,4 27,6 

VIII. Variació d'actius financers 84,3 80,9 130,8 46,6 55,2 
Unitats: milions d’euros i percentatges.  
Font: pressupostos de la Generalitat de Catalunya. 
Nota: 2020 P són despeses del pressupost (crèdits inicials) i 2019 OR i 2020 OR són dades d’obligacions reconegudes. 

 
24 SISCAT: sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya. 



 

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya Pàgina 75 

Des del punt de vista funcional, les despeses del subsector Servei Català de la Salut entre 
els anys 2019 i 2020 manifesten un fort increment de l’atenció especialitzada (36,3%), que 
se situa per sobre dels 7 mil milions d’euros, en comparació amb l’augment de l’atenció 
primària (7,9%). Vegeu el gràfic següent i la taula corresponent de l’annex. 

GRÀFIC IV.2.G18 Obligacions reconegudes per àrees de l’Agrupació Salut subsector Servei 
Català de la Salut, 2020 
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Unitats: milions d’euros. 
Font: pressupostos de la Generalitat de Catalunya. 

Pel que fa a les despeses del subsector Institut Català de la Salut (ICS) aquestes es pre-
senten a la taula i el gràfic següents. 

  



Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2020 

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya Pàgina 76 

TAULA IV.2.T6 Despeses per capítols de l’Agrupació Salut subsector Institut Català de la Sa-
lut, 2019-2020 

Capítols 2019 OR 2020 P 2020 OR 2019 OR-2020 OR (€) (%) 

Total (no financeres + financeres) 3.277,2 3.043,1 4.194,6 917,4 28,0 

I. Remuneracions del personal 2.145,7 2169,2 2.406,3 260,6 12,1 

Substitucions i eventualitats - 122,0 317,1 - - 

Altres remuneracions del personal - 2.047,3 2.089,2 - - 

II. Despeses corrents de béns i serveis 1.099,9 849,2 1.682,4 582,5 53,0 

Subministraments 733,8 511,6 1.225,4 491,6 67,0 

Altres béns i serveis 293,1 263,1 378,7 85,6 29,2 

Concerts 73,0 74,5 78,4 5,4 7,4 

IV. Transferències corrents 2,8 1,7 3,8 1,0 35,2 

Operacions corrents (I+II+IV) 3.248,4 3.020,1 4.092,5 844,1 26,0 

VI. Inversions reals 28,8 23,0 101,7 72,9 253,3 

VII. Transferències de capital - - 0,4 - - 

Operacions de capital (VI+VII) 28,8 23,0 102,1 73,3 254,6 

Operacions no financeres 3.277,2 3.043,1 4.194,6 917,4 28,0 
Unitats: milions d’euros i percentatges.  
Font: pressupostos de la Generalitat de Catalunya. 
Nota: 2020 P són despeses del pressupost (crèdits inicials) i 2019 OR i 2020 OR són dades d’obligacions reconegudes. 

Les despeses de l’ICS que més han augmentat són els subministraments amb 491,6 
milions d’euros i les remuneracions de personal amb 260,6 milions d’euros 

La variació 2019-2020 de les obligacions reconegudes de l’ICS és de 917,4 M€. Les parti-
des que han tingut un creixement més intens són els subministraments25 (491,6 M€), les 
remuneracions de personal (bàsicament substitucions i eventualitats, 260,6 M€), altres béns 
i serveis (85,6 M€, la meitat d’aquest import correspon a l’epígraf de treballs realitzats per 
persones físiques o jurídiques) i les inversions reals (bàsicament inversions en edificis i 
maquinària, 72,9 M€). Com a institució prestadora de serveis que és, la despesa en atenció 
especialitzada de l’ICS augmenta el 35,3% mentre que l’atenció primària ho fa el 12,1%. 
Vegeu també la taula corresponent de l’annex. 

  

 
25 Els subministraments inclouen les despeses d'aigua i energia, combustible per a mitjans de transport, ves-
tuari, subministrament de material sanitari, productes farmacèutics i analítiques, queviures i altres. 
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GRÀFIC IV.2.G19 Obligacions reconegudes per àrees de l’Agrupació Salut subsector Institut 
Català de la Salut, 2020 
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Unitats: milions d’euros i percentatges.  
Font: pressupostos de la Generalitat de Catalunya. 

Per tant, des d’un punt de vista consolidat, les partides que més han augmentat les seves 
obligacions reconegudes entre els anys 2019 i 2020 són els concerts (1.957,8 M€) i les 
inversions reals (120,7 M€) del Servei Català de la Salut i les remuneracions de personal 
(260,6 M€), els altres béns i serveis diferents dels subministraments i dels concerts (85,6 
M€) i les inversions reals (72,9 M€) de l’Institut Català de la Salut. S’han descartat els epí-
grafs que signifiquen transferències entre subsectors i la despesa en subministraments de 
l’ICS, una part de la qual ja queda recollida en els concerts del SCS. 

El següent punt a considerar és la despesa COVID-19 que reporta el Departament d’Eco-
nomia al Ministeri d’Hisenda en compliment del RDL11/2020, de 31 de març, que regula les 
obligacions de subministrament d’informació econòmica financera per part de les comuni-
tats autònomes sobre els efectes derivats de la pandèmia en els comptes públics. El perí-
metre d’informació és el de totes les entitats classificades com a Administració pública (AP), 
d’acord amb les normes del Sistema Europeu de Comptes (àmbit APSEC). Aquesta infor-
mació està publicada a l’annex 2 de l’Informe mensual d’execució del pressupost del sector 
públic administratiu de la Generalitat a 31 desembre de 2020.26 

La despesa directa sanitària derivada de la COVID-19 s’estima en 2.028,9 milions 
d’euros 

En aquest informe, la despesa derivada de la COVID-19 s’estima en 3.638,2 M€ i està for-
mada per la despesa directa sanitària (2.028,9 M€), la despesa directa sociosanitària (112,6 
M€) i la despesa indirecta (1.496,8 M€). Les despeses directes fan referència a la despesa 
sanitària i sociosanitària que ha realitzat la Generalitat i les entitats APSEC per combatre la 

 
26 Informe mensual d’execució, núm. 72 (febrer 2021). Departament de la Vicepresidència i d’Economia i 
Hisenda. 
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pandèmia. Les despeses indirectes o induïdes són les despesa fetes en altres àmbits deri-
vades de mesures que es prenen ja sigui per combatre els efectes de la crisi sanitària o la 
crisi econòmica o de canvis de la demanda de serveis o prestacions.  

GRÀFIC IV.2.G20 Despesa COVID-19 directa i indirecta 

2.028,8

112,6

1.496,8
Total despesa directa
sanitària

Total despesa directa
sociosanitària

Total despesa indirecta

 

Unitats: milions d’euros. 
Font: elaboració a partir de l’Informe mensual d’execució, situació a 31 de desembre de 2020. 

La despesa directa sanitària COVID-19 per tipus de despesa dona una informació que no 
és estranya tenint en compte l’anàlisi anterior de les variacions de les partides que més han 
augmentat les seves obligacions reconegudes. Ara bé, la classificació de les despeses no 
és la mateixa i la visió és diferent. El detall de la despesa directa sanitària derivada de la 
pandèmia figura a la taula 4. El detall de la despesa directa sociosanitària i de la despesa 
indirecta es pot consultar a l’annex. 

La despesa directa sanitària derivada de la pandèmia representa el 54,1% de la des-
pesa COVID total del subsector de la Generalitat 

L’informe del Departament d’Economia estima l’impacte de la despesa COVID-19 en les 
despeses del subsector Generalitat en 3.751,6 M€. Un import que és superior a la despesa 
COVID-19 de l’àmbit d’entitats APSEC, perquè inclou també les transferències a les entitats 
per compensar la caiguda d’ingressos ocasionades per la pandèmia. Per tant, la despesa 
directa sanitària, que recau en el Departament de Salut, representa el 54,1% del total. Ve-
geu la taula 5. 
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TAULA IV.2.T7 Despesa directa sanitària COVID-19 

Tipus de despesa Acumulat a desembre % 

Total despesa directa sanitària 2.028,8 100,0 

Concerts sanitaris amb entitats no incloses en l'àmbit APSEC 412,2 20,3 

Productes sanitaris sense recepta mèdica 407,2 20,1 

Personal sanitari 369,3 18,2 

Altres despeses finançades pel CatSalut 368,3 18,2 

Inversions sanitàries 237,4 11,7 

Altres despeses corrents sanitàries 120,4 5,9 

Atenció hospitalària 81,8 4,0 

Farmàcia hospitalària 30,6 1,5 

Transferències corrents a altres administracions públiques 0,8 0,0 

Transferències de capital a altres administracions públiques 0,5 0,0 

Altres despeses de capital sanitàries 0,4 0,0 
Unitats: milions d’euros i percentatges. 
Font: Informe mensual d’execució, situació a 31 de desembre de 2020. 
Nota: l’àmbit APSEC recull les entitats classificades com a Administració pública d’acord amb les normes del SEC. 

L’estimació dels fons addicionals per atendre les necessitats derivades de la pandèmia pro-
cedents de l’Estat sumen 3.247,7 M€ dels quals el Departament de Salut ha rebut 1.881,1 
M€, el 57,9% del total. 

TAULA IV.2.T8 Obligacions reconegudes, despesa COVID i fons addicionals per necessitats 
COVID al subsector de la Generalitat de Catalunya i Salut, 2020 

Indicadors Subsector Generalitat Salut % 

Obligacions reconegudes 37.241,8 13.392,3 36,0 

Despesa COVID-19 2020 3.751,6 2.028,8 54,1 

Total fons addicionals per necessitats COVID 3.247,7 1.881,1 57,9 

Fons COVID-19 2.600,0 1.745,4 67,1 

MPP - marge de dèficit 419,7 0,0 0,0 

Fons de contingència 103,5 81,0 78,3 

Ingressos finalistes 124,5 54,7 43,9 
Unitats: milions d’euros i percentatges.  
Font: elaboració a partir de l’Informe mensual d’execució, situació a 31 de desembre de 2020. 

El següent punt a considerar és la despesa farmacèutica. A la taula IV.2.T5 anterior, de 
despeses del subsector Servei Català de Salut (SCS), s’ha pogut observar que les transfe-
rències a les famílies en concepte de farmàcia augmenten el 2,1% en el darrer any i se 
situen en 1.537,3 M€. Per la seva banda, la medicació hospitalària de dispensació ambula-
tòria, que s’inclou en la despesa de béns i serveis per concerts, mostra un increment lleu-
gerament superior (6,7%) i se situa en 1.174 M€. 
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El percentatge d’aportació de les persones usuàries sobre el PVP dels productes far-
macèutics es manté constant en el 9,3% 

Els indicadors de consum i despesa farmacèutica de la Divisió Econòmica del Medicament 
(SCS) que es mostren a la taula IV.2.T9 indiquen un manteniment de l’import líquid i del 
PVP per habitant de tal forma que el percentatge d’aportació de les persones usuàries sobre 
el PVP es manté constant, lleugerament per sobre del 9%. Les receptes dels pensionistes 
representen el 73,4% del total i l’import líquid d’aquestes receptes significa el 77,5% de 
l’import total. 

TAULA IV.2.T9 Indicadors de consum i despesa farmacèutica. Catalunya, 2017-2020 

Indicadors 2017 2018 2019 2020 2019-2020 2008-2020 

Receptes per habitant 18,3 18,3 18,5  17,9 -2,8  -5,9  

Import líquid per recepta (euros) 11,2 11,4 11,6  11,9  3,2  -11,0 

Import líquid per habitant (euros) 203,7 208,4 213,7  214,3  0,3  -16,3 

% Receptes de pensionistes / total  74,0% 73,5% 72,7%  73,4%  1,0  1,0 

% Import líquid de pensionista / total 78,9% 78,4% 77,8%  77,5%  -0,3 -2,0 

PVP per habitant (euros) 224,7 230,0 235,9  236,2  0,1 -12,7 

% d'aportació dels usuaris sobre el PVP 9,4% 9,4% 9,4% 9,3%  -1,1 72,1 
Unitats: nombre de receptes, euros i percentatges de variació. 
Font: Divisió Econòmica del Medicament, Servei Català de la Salut. 
Nota: l’import líquid és la suma del preu de venda al públic (PVP) menys l’aportació de l’usuari. 

Les primeres mascaretes finançades amb càrrec al Servei Català de Salut van ser de 
4,6 milions d’envasos 

La informació relativa als envasos farmacèutics segons els grups de la classificació ATC 
està a la taula IV.2.T10. L’any 2020 ha significat un increment del nombre d’envasos farma-
cèutics de l’1,49% fins a situar-se en 141,9 milions (2,0 milions més). El grup que més ha 
crescut (83,8%) ha estat el de “Sense especificar” que ha passat de 5,5 a 10,0 milions 
d’envasos degut a què en aquest epígraf estan assignades les primeres mascaretes finan-
çades amb càrrec a l’SCS (4,6 milions d’envasos). El sistema nerviós segueix sent el grup 
més nombrós amb més de 39 milions d’envasos (gairebé 1 milió més en el darrer any). Es 
constaten diversos grups de la classificació que han reduït el seu nombre d’envasos i també 
la seva quota en el total (tracte alimentari i metabolisme, sang i òrgans hematopoiètics, 
sistema respiratori, sistema múscul esquelètic, antiinfecciosos per a ús sistèmic, òrgans 
dels sentits, preparats hormonals, i dermatològics). 

  



 

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya Pàgina 81 

TAULA IV.2.T10 Distribució dels envasos farmacèutics per grups de la classificació ATC (ana-
tòmica-terapèutica-química). Catalunya, 2017-2020 

Tipus d'envàs 2017 2018 2019 2020 2019-2020 2008-2020 

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

Sistema nerviós 26,9 27,3 27,4 27,6 0,3 4,8 

Sistema cardiovascular 25,2 25,1 24,9 24,8 -0,1 1,2 

Tracte alimentari i metabolisme 14,7 14,3 14,0 13,4 -0,6 -1,7 

Sang i òrgans hematopoiètics 6,1 6,1 6,2 6,0 -0,1 0,2 

Sense especificar 3,6 3,8 3,9 7,1 3,2 6,8 

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

Sistema múscul esquelètic 4,6 4,6 4,8 4,1 -0,6 -5,3 

Sistema genitourinari i hormones sexuals 2,7 2,7 2,7 2,7 0,0 0,1 

Antiinfecciosos per a ús sistèmic 3,4 3,3 3,3 2,4 -0,8 -1,5 

Òrgans dels sentits 2,5 2,5 2,5 2,2 -0,3 -2,2 
Preparats hormonals sistèmics,  
excloent hormones sexuals i insulines 

1,8 1,8 1,9 1,7 -0,1 0,2 

Dermatològics 1,7 1,7 1,7 1,4 -0,3 -0,9 

Agents antineoplàsics i immunomoduladors 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,2 
Productes antiparasitaris, 
insecticides i repel·lents 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,1 

Diversos 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 
Unitats: percentatges. 
Font: Divisió de Prestacions Farmacèutiques del Servei Català de la Salut i elaboració a partir de les Dades Obertes de l’Observatori del 
Sistema de Salut de Catalunya. 

Pel que fa a la despesa sanitària de les famílies, l’Enquesta de pressupostos familiars de 
l’INE permet constatar un increment del 2,4% entre els anys 2018 i 2019 fins a assolir la 
xifra de 5.312, 2 M€. La despesa més elevada és la que recull el concepte de salut amb 
3.426,9 M€, però la que més ha augmentat és la corresponent als serveis de protecció 
social (20,3%). La despesa sanitària privada per càpita se situa en 698 euros. Els efectes 
de la pandèmia de la COVID-19 sobre aquesta despesa encara no es poden determinar 
estadísticament. A l’annex es pot consultar la despesa sanitària de les famílies del conjunt 
de l’Estat 2016-2019. 
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TAULA IV.2.T11 Despesa sanitària de les famílies. Catalunya, 2016-2019 

Indicadors 2016 2017 2018 2019 2018-2019 

Salut1 3.010,1 3.107,3 3.356,9 3.426,9 2,1 

Assegurances relacionades amb la salut 1.205,0 1.375,5 1.513,6 1.503,7 -0,7 

Serveis de protecció social2 326,4 - 317,3 381,6 20,3 

Despesa privada en salut 4.541,5 - 5.187,8 5.312,2 2,4 

Variació (%) -3,0 -  - 2,4 - 
% respecte de la despesa pública liquidada  
en salut (CA i CL) excepte 20193 46,8 - 50,7 59,1 16,5 

% respecte del total de la despesa privada 5,0 - 5,2 5,3 0,3 

Despesa privada en salut per càpita 612,3 - 690,2 698,0 1,1 
Unitats: despesa en milions d’euros, depesa per càpita en euros i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de pressupostos familiars de l’INE i Ministeri d’Hisenda. 
Nota 1: inclou productes farmacèutics, aparell i material terapèutic, serveis mèdics i hospitalaris, serveis dentals i paramèdics. 
Nota 2: inclou la despesa efectuada per les llars en atenció residencial en establiments hospitalaris, ajuda a la llar, cura en residències 
de dia i rehabilitació funcional. 
Nota 3: la dada de 2019 correspon a despesa pressupostada. 

Catalunya manifesta una intensitat de la despesa sanitària pública sobre el PIB (5,3%) 
inferior a la de les zones de referència 

La informació que publica el Servei Català de la Salut a partir de les dades de l’OCDE 
realitza una comparació internacional de la despesa sanitària sobre el PIB per tipus de des-
pesa. La situació de Catalunya indica una intensitat de la despesa sanitària total (7,8%) 
inferior a la de les zones de referència, que també es manifesta en la despesa sanitària 
pública (5,3%). Quan s’observa la dimensió de la despesa sanitària privada, Catalunya mos-
tra una intensitat (2,5%) superior a la de la UE i Alemanya.27 

  

 
27 Per a més informació sobre la normativa relacionada amb la salut durant l’any 2020, vegeu el Recull nor-
matiu del CTESC. 

https://ctesc.gencat.cat/scripts/recull_cont.asp?any=2020&tema=50
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TAULA IV.2.T12 Despesa sanitària sobre el PIB per tipus de despesa. Comparació internaci-
onal, 2016-2019 

Àmbit territorial Tipus de despesa 2016 2017 2018 2019 2018-2019 

Catalunya Total 7,6 7,7 7,8 - - 

Espanya Total 8,9 8,9 9,0 9,0 0,0 

UE Total 8,6 8,5 8,5 8,6 1,2 

Alemanya Total 11,3 11,4 11,5 11,6 0,9 

EUA Total 17,1 17,1 16,9 17,0 0,6 

Catalunya Pública 5,3 5,3 5,3 - - 

Espanya Pública 6,4 6,3 6,3 6,4 1,6 

UE Pública 6,5 6,4 6,4 6,5 1,6 

Alemanya Pública 9,5 9,6 9,7 9,9 2,1 

EUA Pública 14,4 14,4 14,3 14,4 0,7 

Catalunya Privada 2,3 2,4 2,5 - - 

Espanya Privada 2,5 2,6 2,7 2,6 -3,7 

UE Privada 2,1 2,1 2,1 2,1 0,0 

Alemanya Privada 1,8 1,8 1,8 1,7 -5,6 

EUA Privada 2,7 2,7 2,6 2,6 0,0 
Unitats: percentatges. 
Font: OECD Health Data i Servei Català de la Salut. 
Els valors del 2019 són estimats. 
Nota: la despesa sanitària total és la suma de la despesa sanitària pública i privada. La despesa sanitària pública inclou tots els agents 
proveïdors: Generalitat de Catalunya, corporacions locals, mutualitats públiques, Govern central i Seguretat Social. La despesa sanitària 
privada inclou les assegurances lligades a la salut, el pagament directe de les llars i les IPSFL i la despesa en formació bruta de capital. 
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3. Educació, formació i qualificació professional 

L’objectiu d’aquest apartat és analitzar les dades disponibles sobre la participació de la po-
blació catalana en les diferents modalitats formatives del sistema educatiu i del sistema 
universitari de Catalunya. Aquesta anàlisi es complementa amb la de les dades sobre la 
formació professional per a l’ocupació del capítol II, apartat 2. 

La COVID-19 determina el context educatiu i les iniciatives públiques endegades 

L’aproximació a l’educació, la formació i la qualificació professional d’aquest apartat es fa 
partint de la informació estadística disponible i s’interrelaciona amb el context econòmic i 
social, així com les diferents iniciatives públiques endegades. L’any 2020 tant el context 
com les iniciatives públiques venen determinats per la irrupció de la pandèmia de la COVID-
19 el primer trimestre de l’any, que ha motivat el tancament dels centres educatius i univer-
sitaris fins a la finalització del curs 2019-2020, així com l’adopció de mesures excepcionals 
a l’inici del curs 2020-2021. 

Tal com va posar de manifest el CTESC en les consideracions i recomanacions de l’edició 
anterior d’aquesta Memòria, la pandèmia ha provocat una crisi econòmica, social i també 
educativa. Amb les escoles i universitats tancades un trimestre s’han intensificat alguns dels 
problemes ja existents del sistema, mentre que n’han aflorat d’altres, tot i les mesures en-
degades per fer-hi front. Malgrat això, tal com va constatar el CTESC, aquest pot ser un 
bon moment per avançar i redissenyar l’educació, la formació professional i l’aprenentatge 
al llarg de la vida des d’una actitud proactiva. 

3.1. Població catalana en activitats formatives 

Es manté la tendència creixent del nombre de persones que fan un itinerari educatiu  

El curs 2019-2020 s’han format en el sistema educatiu i universitari de Catalunya 1.856.607 
persones, l’1,2% més que el curs anterior (21.577 en termes absoluts). Es manté doncs, la 
tendència creixent del nombre de persones que fan un itinerari educatiu formal a Catalunya. 
El creixement es dona en totes les modalitats formatives, a excepció dels ensenyaments de 
règim especial (ERE), tal com es constata en el gràfic IV.3.G1 b.  
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GRÀFIC IV.3.G 1.  Població catalana en activitats formatives, per tipus. Catalunya, curs 2019-
2020 
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b) Variació respecte el curs anterior

Unitats: nombres absoluts. 
(1) Alumnat matriculat en centres estrangers que cursen estudis assimilats als ensenyaments de règim general (ERG). 
(2) Inclou graus i màsters universitaris oficials. 
(3) Alumnat matriculat el darrer trimestre o semestre del curs. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Educació i Empresa i Coneixement. 

L’increment més intens el registren els ensenyaments a distància... 

L’increment més intens el registren els ensenyaments a distància (el 24,3%) i acumulen  
quatre cursos de variació positiva (vegeu la taula IV.3.A.T1 de l’annex). Cal tenir en compte, 
però, que enguany només augmenta l’alumnat d’FP, tal com reflecteix la citada taula.  

... sobretot dels centres privats 

Així mateix, igual que els darrers cursos, aquest increment es concentra principalment en  
l’alumnat dels centres privats: s’incrementa el 35,2% en el cas dels cicles formatius de grau 
mitjà (CFGM) i el 54,5%, en els cicles formatius de grau superior (CFGS). L’alumnat dels 
CFGS de l’Institut Obert de Catalunya (IOC) creix el 3,9%, mentre que el dels CFGM davalla 
el 3,5%. 

L’enfortiment de l’oferta d’FP a distància és una de les previsions de la Llei 10/2015 de 
formació i qualificació professionals, tal com recull el Decret de l’IOC, aprovat el 2020 i que 
el configura com el centre públic de referència de la modalitat d'educació no presencial.28 
Les dades mostren que tot i créixer els darrers cursos, l’FP a distància creix amb més in-
tensitat en els centres privats.  

 
28 Decret 57/2020, de 19 de maig, de l'Institut Obert de Catalunya. DOGC núm. 8135, de 21.05.2020. Durant 
el tancament de centres del curs 2019-2020, l’IOC va posar en obert els seus continguts i recursos educatius. 

https://ctesc.gencat.cat/scripts/recull_cont.asp?id=5997
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La docència no presencial basada amb l’ús de dispositius electrònics ha garantit la 
continuïtat dels aprenentatges, però ha evidenciat la bretxa digital 

La docència no presencial basada principalment en l’ús de dispositius electrònics ha estat 
una de les modalitats majoritàries per garantir la continuïtat dels aprenentatges durant el 
tancament de centres educatius i el confinament del tercer trimestre del curs 2019-2020.29 
Diversos estudis han constatat que si bé aquesta situació ha potenciat el desenvolupament 
de les competències digitals d’una part significativa de l’alumnat i del professorat, també ha 
fet palesa una important bretxa digital tant pel que fa a l’accés a la connexió digital i als 
dispositius de l’alumnat i dels centres, com a la competència digital de l’alumnat, les famílies 
i el professorat. 

Diverses resolucions del Consell de la UE destaquen l’esforç fet pels centres educatius i el 
professorat per passar d’un ensenyament presencial a un a distància i en gran mesura vir-
tual, en molt poc temps i no sempre amb els recursos adequats.30 D’altra banda, emfasitza 
la necessitat de garantir la inclusió i l’accés igualitari a les oportunitats d’aprenentatge a 
distància de qualitat a l’alumnat procedent d’un entorn desafavorit, de zones rurals i també 
de zones densament poblades.31 

Per aquest motiu, aposta pel desenvolupament d’un Pla d’acció d’educació digital 2021-
2027 que creï un ecosistema educatiu digital d’alt rendiment i alhora millori les competèn-
cies i capacitats digitals de la ciutadania.32 

D’igual manera, a més de lluitar contra la bretxa digital, el Consell insisteix en la necessitat 
que la competència digital integri els següent eixos: 

▪ L’edat i el sexe de les persones; 

▪ L’alfabetització mediàtica33 i digital; 

 
29 La Resolució SLT/719/2020, de 12 de març (DOGC núm. 8083A, de 12.03.2020) va establir el tancament 
dels centres educatius i la suspensió de l'activitat lectiva-presencial a partir del 13 de març, mentre que el 
Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma va establir-ho per a tot l’Estat a 
partir del 14 de març (BOE núm. 67, de 14.03.2020). La norma estatal va decretar que es mantinguessin les 
activitats educatives a través de les modalitats a distància i en línia, sempre que fos possible. Aquesta meto-
dologia no ha estat l’única. Per exemple, en l’àmbit estatal es van organitzar programes de televisió amb 
finalitat educativa. En algunes escoles el contacte amb la família ha estat principalment per la via telefònica i 
no sempre amb finalitat educativa, sinó també d’acompanyament social i psicològic. D’altra banda, no tots els 
centres educatius van utilitzar aquesta metodologia i tampoc en el mateix moment, havent una certa diferència 
en funció de la titularitat del centre. Per a més detall, vegeu: Desigualtats d’aprenentatge en confinament: 
resultats destacats. Bonal i González. Universitat Autònoma de Catalunya, 2020. 
30 Conclusions del Consell sobre el personal docent i formador del futur. DOUE C 193, de 09.06.2020. 
31 Conclusions del Consell sobre la lluita contra la crisis de la COVID-19 en l’àmbit de l’educació i la formació. 
DOUE CI 212, de 26.06.2020. 
32 Conclusions del Consell sobre l’educació digital en les societats europees del coneixement. DOUE C 415, 
d’01.12.2020. 
33 Les conclusions del Consell sobre l’alfabetització mediàtica en un món en constant transformació (DOUE C 
193, de 09.06.2020) defineixen l’alfabetització mediàtica com un concepte genèric que inclou totes les capa-
citats tècniques, cognitives, socials, cíviques, ètiques i creatives que permeten a una persona accedir a infor-
mació i mitjans de comunicació i utilitzar-los de manera eficaç, així com crear i compartir de manera segura i 
responsable contingut mediàtic a través de diferents plataformes. 

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=870552
https://ctesc.gencat.cat/scripts/recull_cont.asp?id=5961
https://blogs.uab.cat/aprenentatgeiconfinament/category/resultats-destacats/
https://blogs.uab.cat/aprenentatgeiconfinament/category/resultats-destacats/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.193.01.0011.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.212.01.0009.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.415.01.0022.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.193.01.0023.01.SPA
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▪ El pensament crític, la lluita contra la desinformació i la informació errònia, la incitació a 
l’odi i els discursos nocius; 

▪ El ciberassetjament i l’addicció; 

▪ I els aspectes de ciberseguretat i protecció de la privacitat, les dades i els drets de pro-
pietat intel·lectual. 

El Pla d'educació digital de Catalunya 2020-2023 se centra en l’alumnat, el professorat 
i els centres educatius 

En aquest context, el curs 2020-2021 s’ha iniciat la implantació del Pla d'educació digital de 
Catalunya 2020-2023. Aquest pla comparteix els objectius de tercer eix del Pla nacional de 
competències digitals aprovat en l’àmbit estatal34 i que preveu dur a terme, en col·laboració 
amb les comunitats autònomes, el Pla de digitalització i competències digitals en el sistema 
educatiu. 

En execució del pla català i amb la finalitat de garantir una infraestructura digital, el curs 
2020-2021 s’ha posat el marxa el Projecte d’acceleració de la transformació digital, per ga-
rantir equipament tecnològic a l’alumnat, al professorat i als centres.  

Segons la informació facilitada pel Departament d’Educació (abril de 2021), s’han lliurat 
128.165 ordinadors portàtils a l’alumnat de centres públics dependents del Departament (el 
58,8% dels previstos), 71.087 ordinadors portàtils al professorat (el 99,5% dels previstos) i 
s’ha millorat la connectivitat dels centres educatius del Servei d’Educació de Catalunya, 
amb 44.650 Mifis35 (la totalitat de les previstes) i amb la transformació de la LAN wifi de 296 
centres (el 23,3% dels previstos). 

El projecte preveu també assessorament i formació específica, així com l’elaboració de ma-
nuals i materials de consulta i la creació d’una xarxa territorial de cultura digital. Segons la 
informació facilitada, l’any 2020 s’han dut a terme 144 accions formatives i s’han format 
26.851 docents. 

També emmarcat en el Pla d'educació digital de Catalunya 2020-2023 s’ha endegat un 
projecte pilot d’Educació híbrida,36 amb la participació de vint centres educatius d’educació 
secundària, ERE i de formació de persones adultes. L’objectiu és crear models organitzatius 
i metodològics adaptats a una educació que combina l'ensenyament i aprenentatge virtual 
i presencial, a partir de l’experiència assolida els cursos 2019-2020 i 2020-2021. 

El destinatari principal d’aquestes intervencions és l’alumnat dels ensenyaments de règim 
general (ERG), que el curs 2019-2020 s’incrementa el 0,8%, amb 10.053 alumnes més. Els 
centres públics són els únics que guanyen alumnes (l’1,1%), mentre que els privats concer-
tats els mantenen (davallen el 0,2%) i els centres privats no concertats en perden el 10,8% 

 
34 Vegeu el Plan nacional de competencias digitales. Gobierno de España, 2021. 
35 Mifi és un encaminador (o un router) sense fils que permet enllaçar diferents dispositius i actua com a punt 
d’accés Wi-Fi. 
36 Resolució EDU/2836/2020, de 3 de novembre, per la qual es crea el projecte pilot d'Educació híbrida en 
centres educatius i es fa pública la llista de centres participants el curs 2020-2021. DOGC núm. 8270, de 
13.11.2020. 

https://portal.mineco.gob.es/RecursosArticulo/mineco/ministerio/ficheros/210127_plan_nacional_de_competencias_digitales.pdf
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=886401
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=886401
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(8.378 alumnes en termes absoluts). Ara bé, cal recordar que els centres públics escolarit-
zen el 66,7% de l’alumnat, mentre que els privats concertats el 27,4% i els no concertats, 
el 5,2% restant. 

D’altra banda, tal com mostra la taula IV.3.T1, l’evolució de l’alumnat per nivell d’estudis 
repeteix el patró d’anys anteriors: les cohorts joves decreixen (o es mantenen, com l’edu-
cació infantil de segon cicle) i creix l’alumnat de les etapes posteriors. El creixement més 
intens es dona en els CFGS (3,3%), els CGFM (el 2,6%) i l’ESO (2,6%). 

TAULA IV.3.T 1 Alumnat dels ERG, per nivell d’estudis. Catalunya, cursos 2014-2015 a 2019-
2020 

Curs 
2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

Varia-
ció 

Ed. infantil 1r cicle 79.031 79.027 80.913 80.959 79.948 78.244 -2,1 

Ed. infantil 2n cicle  234.371 228.758 219.749 215.164 212.219 213.352 0,5 

Ed. primària 476.558 481.663 483.653 484.029 483.712 479.958 -0,8 

Ed. especial 7.147 7.286 6.919 6.839 7.087 7.456 5,2 

ESO 291.734 298.472 304.548 313.401 323.334 331.681 2,6 

PFI  6.929 7.142 7.115 6.938 6.999 7.189 2,7 

Batxillerat 87.828 89.125 91.211 92.441 92.584 94.437 2,0 

CFGM 58.149 60.068 57.657 59.403 60.450 62.025 2,6 

CFGS 56.393 57.132 58.595 60.907 61.579 63.623 3,3 

Total 1.298.140 1.308.673 1.310.360 1.320.081 1.327.912 1.337.965 0,8 

Unitats: nombres absoluts i variació en percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d'Educació. 

Per tercer curs consecutiu creix l’alumnat d’origen estranger 

També creix de manera significativa (el 9,2%) i per tercer curs consecutiu l’alumnat d’origen 
estranger. En conseqüència, incrementa el seu pes sobre el total de l’alumnat (el 14,9%), 
arribant el curs 2019-2020 al màxim de la sèrie de la taula IV.3.A.T2 de l’annex. La taula 
també mostra com gairebé vuit de cada deu alumnes d’origen estranger s’escolaritzen al 
sector públic (el 79,4%). 

Per nivell educatiu aquesta evolució no és homogènia, atès que si bé l’alumnat d’origen 
estranger s’incrementa en tots els nivells excepte els CFGM (on davalla l’1%), els creixe-
ments més intensos es registren en l’educació obligatòria (primària i ESO), tal com mostra 
la taula IV.3.T2. En canvi, en l’educació secundària postobligatòria no creix amb tanta in-
tensitat, fet que també afecta el seu pes sobre el total de l’alumnat, inferior al que tenen de 
mitjana, apuntant una menor participació de l’alumnat d’origen estranger en els ensenya-
ments no obligatoris. 
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TAULA IV.3.T 2 Alumnat d’origen estranger, pes sobre el total d’ERG i percentatge escolarit-
zat en centres públics, per nivell educatiu. Catalunya, curs 2019-2020 

 Alumnat estranger Total Variació Pes sobre el total Percentatge en el sector públic 

Educació infantil de 1r cicle 5.043 4,8 6,4 73,2 

Educació infantil de 2n cicle 40.696 8,8 19,1 79,2 

Educació primària 83.068 10,8 17,3 82,1 

Educació especial 1.246 11,6 16,7 54,3 

ESO 42.611 11,0 12,8 76,3 

PFI 2.279 16,9 31,7 71,0 

Batxillerat 7.940 1,0 8,4 81,2 

CFGM 8.989 -1,0 14,5 82,6 

CFGS 6.855 7,8 10,8 73,7 

Total 198.727 9,2 14,9 79,4 

Unitats: total alumnat en nombres absoluts, variació i pes en percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d'Educació. 

Els programes de formació i inserció (PFI) mereixen un comentari específic. És el nivell 
educatiu on l’alumnat d’origen estranger creix amb més intensitat (el 16,9%) i alhora repre-
senta set de cada deu alumnes (el 31,7%). En tractar-se d’un programa de segona oportu-
nitat aquesta dada és coherent amb una menor taxa de graduació a l’ESO en determinades 
nacionalitats, tal com mostra el gràfic IV.3.A.G9 de l’annex. 

Precisament la regulació de l’FP bàsica (que a Catalunya equival als PFI) és una de les 
modificacions de la Llei orgànica d’educació que ha introduït la Llei orgànica 2/2020 (cone-
guda com LOMLOE).37 En canvia la denominació (passen a dir-se cicles formatius de grau 
bàsic) i estableix que integren la formació bàsica, juntament amb la primària i l’ESO. L’ob-
jectiu és que l’alumnat adquireixi les competències bàsiques de l’ESO en un entorn vinculat 
al món professional, per la qual cosa es preveu que un cop finalitzats, l’alumnat obtingui el 
títol de graduat en ESO i de tècnic bàsic en l’especialitat corresponent. 

Aquests cicles coexistiran a Catalunya amb els PFI, d’igual manera que han coexistit amb 
l’FP bàsica, la finalització dels quals, a diferència dels cicles formatius de grau bàsic, no 
comporta obtenir el títol de graduat en ESO. 

Creix l’alumnat de la formació de persones adultes... 

D’altra banda, cal destacar que per segon curs consecutiu s’incrementa l’alumnat de la for-
mació de persones adultes (el 4,4%), si bé aquest creixement no es dona en tots els cursos 
(vegeu la taula IV.3.A.T3 de l’annex). Amb la finalitat de millorar les competències digitals 
de la població adulta, la LOMLOE estableix que en aquesta formació s’han d’aplicar les 

 
37 Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, 
d'educació. BOE núm. 340, de 30.12.2020. Per un resum de la norma, cliqueu l’enllaç. 

https://ctesc.gencat.cat/scripts/recull_cont.asp?id=6120
https://ctesc.gencat.cat/scripts/recull_cont.asp?id=6120
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tecnologies digitals, potenciar materials didàctics de suport electrònic i facilitar l’extensió 
dels ensenyaments a distància a través de tecnologies digitals. 

... i davalla el dels ensenyaments de règim especial 

Els ensenyaments de règim especial perden el 4,3% de l’alumnat, si bé aquesta davallada 
es concentra en ensenyaments concrets: la música (que en perd 4.968), els esports (amb 
1.304 alumnes menys) i els estudis superiors de disseny (que en perden 387). Altres estu-
dis, com la dansa, guanyen alumnat. Vegeu la taula IV.3.A.T4 de l’annex. 

L’any 2020 s’avança en el desplegament de la Llei 10/2015 de formació i qualificació 
professionals... 

Cada any aquesta Memòria presta una atenció especial a l’FP inicial, atès el seu caràcter 
professionalitzador. Al llarg de l’any 2020 s’ha avançat en el desplegament de la Llei 
10/2015 de formació i qualificació professionals i s’han aprovat una sèrie de documents, 
entre els quals destaquen les bases per al model català d’FP en la modalitat no presencial 
i les bases per al model català de prospecció de necessitats de formació i qualificació pro-
fessionals. Així mateix, s’ha creat la Permanent de la Comissió Rectora del Sistema de 
Formació i Qualificacions i s’ha avançat en l’elaboració del II Pla d’acreditació de compe-
tències professionals i el IV Pla d’FP. Els treballs de l’any 2020 també han permès aprovar, 
a principis de l’any 2021, els estatuts de l’Agència Pública de Formació i Qualificació Pro-
fessionals de Catalunya.38  

D’altra banda, entre les principals iniciatives endegades enguany cal citar la consolidació 
de dos programes experimentals (EmpresaFP i OrientaFP)39, la segona edició dels premis 
#FPCAT40 i l’actualització de l’ordenació de l’FP en alternança.41  

... i s’ha aprovat una nova regulació de l’FP en alternança 

La nova regulació de l’FP en alternança recull dues de les recomanacions que va formular 
el CTESC en l’informe sobre l’FP dual en el sistema educatiu,42 encaminades a estendre 
aquesta modalitat formativa entre les pimes: la figura del tutor mancomunat i la possibilitat 
de fer l’estada formativa en més d’una empresa. Així mateix, es regula l’import mínim de la 
beca i es preveu que l’FP dual es pugui fer en modalitat no presencial, si bé la presencial 
continua sent la preferent.  

Tal com mostra la taula IV.3.T3, l’FP dual continua la seva implantació progressiva. El curs 
2019-2020 s’incrementa el nombre de centres i titulacions que s’ofereixen (el 9,7% i l’11,2%, 
respectivament), però davalla el nombre d’empreses participants (el 14,1%). Pel que fa a 
l’alumnat, la taula conté les dades procedents de dues fonts diferents: les que ens facilita el 

 
38 Decret 3/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven els estatuts de l'Agència Pública de Formació i Qualificació 
Professionals de Catalunya. DOGC núm. 8336, de 08.02.2021. Per a un resum de la norma, cliqueu l’enllaç. 
39 Resolucions EDU/96/2020, de 13 de gener, per la qual es crea el programa EmpresaFP i EDU/97/2020, de 
13 de gener, per la qual es crea el programa OrientaFP en els ensenyaments professionals, ambdues publi-
cades al DOGC núm. 8048, de 23.01.2020. 
40 Resolució EDU/71/2021, de 14 de gener. DOGC núm. 8322, de 21.01.2021. 
41 Resolució EDU/2085/2020, de 20 d'agost. DOGC núm. 8210, de 26.08.2020. 
42 La formació professional dual en el sistema educatiu català. Estudis i informes, 46. Barcelona: Consell de 
Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2017. 
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Departament d’Educació43 i les que es publiquen en l’Estadística de l’Ensenyament. La di-
ferència entre elles rau en les fonts que empren, atès que són diverses i per tant, poden 
haver-hi inconsistències entre la informació individualitzada d’un o altre sistema d’informa-
ció. 

La informació facilitada pel Departament mostra una davallada de l’alumnat el curs 2019-
2020 (del 15,8%), tot i que en termes absoluts consten més alumnes que fan FP en alter-
nança que els que reflecteixen les dades de l’Estadística de l’ensenyament, que incremen-
ten el 3,1% respecte del curs anterior. 

TAULA IV.3.T 3 Principals dades sobre la implantació de l'FP en alternança (simple o dual) 
en el sistema educatiu. Catalunya, cursos 2016-2017 a 2019-2020 

Cursos 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Alumnat1 7.809 7.847 9.279 7.811 

Alumnat2 6.789 6.153 6.752 6.963 

Centres 199 239 269 295 

Titulacions 103 116 125 139 

Empreses 2.091 4.492 6.033 5.180 
Unitats: nombres absoluts. 
(1) Dades facilitades pel Departament d’Educació. 
(2) Dades procedents de l’Estadística de l’Ensenyament. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d'Educació. 

Tal com mostren els gràfics IV.3.A.G1 de l’annex, no hi ha variacions significatives pel que 
fa al sexe de l’alumnat (sis de cada deu són homes), la titularitat dels centres on estudien 
(set de cada deu en centres públics) i el tipus de grau que estudien (dos de cada tres fan 
un CFGS). Així mateix, la beca continua sent el vincle jurídic majoritari per articular l’estada 
formativa a l’empresa (el 92,2% dels casos). 

Les modalitats d’ensenyament amb estades formatives en les empreses s’han vist 
greument afectades per la pandèmia 

Cal tenir en compte que l’FP en alternança, així com altres modalitats amb estades forma-
tives a l’empresa, s’han vist greument afectades per les mesures de contenció de la pandè-
mia de la COVID-19, fet que en pot condicionar l’evolució els propers cursos.  

Així mateix, en el moment inicial de tancament dels centres i paralització de l’activitat pre-
sencial, el Ministeri d’Educació i Formació Professional va flexibilitzar la normativa de l’FP 
inicial44 per tal de donar solució a aquestes situacions. En aquest marc, el Departament 
d’Educació va recomanar en la mesura que fos possible, que l’alumnat finalitzés l’estada 
formativa a l’empresa.45 Quan això no fos viable, es van proposar altres mesures, com ara 

 
43 Aquestes dades es fonamenten en una lògica que va més enllà de la lògica matrícula-curs, ja que hi ha 
alumnes que sovint fan la formació en el centre de treball més tard del curs en què es va matricular. 
44 Ordre EFP/361/2020, de 21 d’abril. BOE núm. 113, de 24.04.2020. 
45 Resolució de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial refe-
rida a l’alumnat dels ensenyaments professionalitzadors que no puguin realitzar el total d’hores d’estada a 
l’empresa per causa preventiva relacionada amb la COVID-19 durant el curs escolar 2019-2020. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4575
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reduir el temps mínim que havia de durar l’estada a l’empresa per obtenir el títol o bé, en el 
cas de l’FP dual, declarar extingit el conveni amb l’empresa col·laboradora. 

L’acreditació de competències professionals és un servei bàsic del sistema de for-
mació i qualificació professionals 

Encara fent referència a l’FP, cal recordar que la Llei 10/2015 de formació i qualificació 
professionals estableix entre els serveis bàsics del sistema el de l'avaluació i acreditació de 
competències professionals, que permet a les persones obtenir una certificació capitalitza-
ble per a l'obtenció, segons correspongui, d'un certificat de professionalitat, d'un títol de 
formació professional o d'ambdós. 

La convocatòria d’acreditació de competències professionals oberta pel Departament 
d’Educació46 ha permès que 1.703 persones hagin acreditat les seves competències el curs 
2020-2021. Entre aquestes persones, hi ha més dones que homes (56,5% vs. 43,5%), si 
bé entre les persones de 20 a 29 anys la situació és inversa: els homes representen el 
59,9% i les dones, el 40,1%.  

La distribució interna per franges d’edat és bastant similar per sexes, sent més nombroses 
les persones entre 40 i 49 anys (el 37,2% del total), seguides per les que tenen entre 30 i 
39 anys (el 32,6%). Vegeu el gràfic IV.3.A.G2 de l’annex. 

Els àmbits on més persones s’han acreditat són condicionament físic (18,6%), biocides 
(15,7%), atenció a persones dependents (14,0%), ioga (13,4%) i administració i finances 
(8,7%). Tal com mostra la taula IV.3.A.T5 de l’annex, en alguns àmbits hi ha un clar biaix 
per sexe: les dones són majoritàries (més del 75%) en higiene bucal, ioga o atenció a les 
persones dependents. En canvi, els homes són majoritaris en biocides, confecció de pàgi-
nes web, instal·lacions elèctriques i automàtiques i emergències sanitàries, entre altres. 

Per quart curs consecutiu hi ha més persones que cursen un estudi universitari 

D’altra banda, el gràfic IV.3.G1 b permet fer un darrer comentari: per quart curs consecutiu, 
les persones que estudien un grau universitari creixen (l’1,7%). Aquest increment es dona 
en la majoria d’universitats, entre les que destaca l’Oberta de Catalunya (UOC), que guanya 
2.610 estudiants respecte del curs anterior (el 6,5% més) i registra el nombre més elevat 
d’estudiants de la sèrie analitzada, tal com recull la taula IV.3.A.T6 de l’annex. Només per-
den estudiants la Universitat de Barcelona (UB) i l’Abat Oliva (UAO).  

També s’incrementa la matrícula en els màsters universitaris oficials, el 4,7% amb 2.181 
persones més. De nou, la UOC registra el principal increment: 2.270 estudiants (el 12,7% 
més que el curs anterior). La UB és també qui més en perd (660). Vegeu la taula IV.3.A.T7 
de l’annex. 

Tal com es va apuntar en l’edició anterior d’aquesta Memòria, l’increment de les persones 
que fan un grau universitari pot explicar-se en part per l’oferta més gran de graus de tres 
anys, que el curs 2019-2020 compta amb 110 graus més i es manté igual el curs 2020-
2021, tal com recull la taula IV.3.A.T8 de l’annex. Amb tot, representen l’1,6% de la totalitat 

 
46 Resolució PRE/1674/2020, de 9 de juliol. DOGC núm. 8178, de 16.07.2020. 

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=878061
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de graus oferts per les universitats de Catalunya, sent els graus de 4 anys els majoritaris 
(són el 92,7%). El nombre de graus de tres anys pot reduir-se els cursos propers, en funció 
dels canvis normatius que introdueixi el Ministeri d’Universitats.47 D’altra banda, set de cada 
deu màsters oficials (el 73,0%) tenen una durada d’un any. 

Així mateix, cal tenir en compte dues mesures dirigides a facilitar l’accés equitatiu als estu-
dis universitaris, que tindran efectes el curs 2020-2021. En primer lloc, el Decret que fixa 
els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la UOC, que 
redueix el 30% el preus d’aquestes serveis i manté les beques Equitat.48 En segon lloc, 
l’eliminació de la Llei orgànica d’universitats del sistema de llindars per fixar aquests preus,49 
que han permès les comunitats autònomes, entre elles Catalunya, modificar-los a l’alça. 

L’educació universitària també s’ha adaptat a la paralització de l’activitat docent pre-
sencial 

La paralització de l’activitat docent presencial el curs 2019-2020 també ha tingut un efecte 
important en el món universitari, que va adaptar-se ràpidament a la docència a distància en 
línia. El Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) va elaborar un document d’acords i 
recomanacions50 que es refereixen tant a la realització de les proves d’accés a la universi-
tat,51 l’avaluació dels aprenentatges i la realització de les pràctiques externes, el treball de 
fi de grau (TFG) i de màster (TFM), així com al calendari acadèmic. Aquests criteris es van 
aplicar integrant tres eixos: que cap estudiant perdés el curs per la crisi sanitària, garantir 
la qualitat acadèmica dels ensenyaments i el respecte al principi d’autonomia universitària. 

Per al curs 2020-2021 s’ha elaborat un document específic que aposta per un model híbrid 
de docència presencial (condicionada per les mesures de protecció) i virtual.52 També s’han 
aprovat criteris específics per a la realització de pràctiques externes, el TFG i el TFM. 

Ara bé, cal tenir en compte que en l’àmbit universitari es donen els mateixos problemes i 
dèficits ja apuntats en parlar de l’educació no universitària, per la qual cosa s’han endegat 
diferents iniciatives per mitigar i revertir la situació. El pla Universitat Digital, previst en el 
Pla nacional de competències digitals (d’àmbit estatal) preveu la dotació de mitjans tècnics 
i metodologies educatives digitals, formació del professorat, la inclusió de les competències 

 
47 Tant el curs 2019-2020 com 2020-2021, les branques que concentren més graus de tres anys són les arts 
i humanitats (el 41,2%) i l’enginyeria i arquitectura (el 34,4%), seguides de les ciències socials i jurídiques 
(que concentren el 17,5%) i les ciències de la salut (el 6,9%). 
48 Decret 64/2020, de 30 de juny, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques 
de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2020-2021. DOGC núm. 8167, de 02.07.2020. 
49 Reial decret llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual s'aproven mesures de suport al sector cultural i de caràcter 
tributari per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-2019. BOE núm. 126, de 06.05.2020. 
50 Acords i recomanacions del sistema universitari de Catalunya per a la finalització del curs 2019-2020. Bar-
celona: Consell Interuniversitari de Catalunya, 2020. 
51 S’han retardat al juny de 2020 (les proves d’accés pels més grans de 25 anys, més de 45 anys i les PAP 
Educació) i al juliol (la convocatòria ordinària d’accés a la universitat). També s’han adaptat les proves flexi-
bilitzant l’opcionalitat existent. 
52 Mesures acadèmiques de les universitats catalanes per al curs 2020-2021. Barcelona: Consell Interuniver-
sitari de Catalunya, 2020. Aquest model híbrid s’ha adaptat a l’evolució del context epidemiològic, atès que 
davant de l’increment de casos registrat a mitjans d’octubre del 2020 s’ha suspès l’activitat docent teòrica 
presencial, que s’ha reemprès, amb restriccions, a partir del març de 2021. 
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digitals en els currículums dels ensenyaments universitaris i el desenvolupament d’una 
xarxa de centres especialistes en intel·ligència artificial, entre d’altres.  

Posa fi a aquest apartat una breu referència al professorat, element clau de la formació. Les 
dades analitzades es refereixen als docents dels ERG, que com ja s’ha indicat, concentren 
el major gruix de persones que s’han format el curs 2019-2020 (el 72,1%). 

El professorat dels ERG es manté en termes quantitatius a l’existent el curs anterior 

Després de diversos cursos creixent, el curs 2019-2020 hi ha el mateix nombre de docents 
dels ERG que el  curs anterior, amb una lleugera davallada (del 0,2%, és a dir, 209 persones 
menys). Els centres privats perden 281 professors/ores, mentre que els públics en guanyen 
72. Per nivells educatius, l’educació especial perd el 10,8% de docents als centres públics 
(99 en termes absoluts), mentre que en els privats incrementen el 7,1% (62 en termes ab-
soluts). El professorat creix lleugerament en els centres públics que imparteixen secundària 
(amb una variació positiva del 0,9%, que suposa 298 docents més). Per a més informació, 
vegeu la taula IV.3.A.T9 de l’annex. 

La ràtio alumnat per professorat és pràcticament la mateixa que el curs anterior, mentre que 
la ràtio alumnat per grup en termes generals es manté també estable, tot i que amb diferèn-
cies per nivell educatiu i titularitat del centre. Vegeu els gràfics IV.3.A.G3 i IV.3.A.G4 de 
l’annex. 

Per garantir la presencialitat el curs 2020-2021 s’ha contractat nou personal i s’ha 
reduït la ràtio d’alumnat per grup 

Les mesures adoptades per iniciar i mantenir en la mesura que sigui possible la presencia-
litat durant el curs 2020-2021 han implicat la contractació de nou personal en el marc del 
Programa temporal de mesures extraordinàries per al curs 2020-2021.53 A més de personal 
docent (3.284,5 dotacions), s’ha contractat personal d’educació social, de gestió, adminis-
tratiu, d’educació de llar d’infants, d’integració social, etc. Vegeu la taula IV.3.A.T10 de l’an-
nex per a més detall. 

Així mateix, una de les mesures que s’ha aplicat el curs 2020-2021 ha estat la reducció de 
la ràtio alumnat per grup fins a 20 alumnes al segon cicle d’educació infantil i a primària. 
També s’ha previst reduir-la a les etapes de secundària, sempre que sigui possible. Aquesta 
mesura es complementa amb les que conté el Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a 
centres educatius en el marc de la pandèmia, aprovat pel PROCICAT el juliol de 2020.54  

Per últim, cal tenir en compte que enguany s’ha aprovat55 la recuperació de les condicions 
laborals anteriors a l'any 2012 del personal adscrit al Departament d'Educació (com ara la 

 
53 Programa temporal de mesures extraordinàries per al curs 2020-2021 per als centres educatius en el marc 
de la pandèmia per la COVID-19, aprovat per l’Acord de Govern GOV/103/2020, de 4 d'agost. DOGC núm. 
8195, de 06.08.2020. 
54 Les mesures previstes es conceben modificables en funció del context epidemiològic i s’agrupen en vuit 
àmbits, a més de la reducció de ràtios ja comentada: l’organització dels centres en grups de convivència 
estables, la higiene de mans, l’ús de la mascareta, els requisits d’accés al centre, el control dels símptomes, 
la neteja, desinfecció i ventilació, la gestió dels residus i per últim, la gestió dels casos positius. 
55 Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de 
l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient. DOGC núm. 8124, de 30.04.2020. 
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jubilació parcial dels docents, el restabliment de l'horari lectiu a primària i secundària, el 
restabliment de l'horari de permanència a secundària, etc.), així com el desplegament del 
Pla pilot de selecció de substituts. 

3.2. El finançament de l’educació 

Les obligacions reconegudes del programa Educació creixen el 10,4% l’any 2020 i se 
situen en 6.309,8 milions d’euros 

El pressupost del programa Educació del subsector Generalitat de Catalunya per a l’any 
2020 es renova després de tres anys i se situa amb un import de 6.612,6 milions d’euros, 
que representa un increment del 17,8% respecte del vigent des de l’any 2017. Aquest import 
supera el de les obligacions reconegudes de l’any anterior (6.309,8 M€).  

Malgrat això, les obligacions reconegudes de l’any 2020 mostren un creixement del 10,4% 
i s’enfilen fins a quasi 7 mil milions d’euros. No obstant, estem lluny del 6% del PIB que 
marca la Llei d’educació de Catalunya.  Les despeses de l’educació universitària reben un 
impuls superior (16,1%) al de la mitjana del programa. 

A la taula IV.3.A.T11 de l’annex es poden consultar les despeses del programa Educació 
del conjunt del sector públic de la Generalitat per subsectors. S’hi pot apreciar que el sub-
sector de la Generalitat de Catalunya representa el 98,7% de les despeses totals. 

TAULA IV.3.T 4 Despeses del programa Educació, subsector Generalitat, 2017-2020 

Indicadors 2017 2018 2019 2020 2019-2020 

Pressupost programa (M€) 5.612,6 5.612,6 5.612,6 6.612,6 17,8 

Variació (%) 9,7 0,0 0,0 17,8 - 

Pressupost programa / Total Generalitat Cap. 1-8 (%) 20,0 20,0 20,0 20,9 4,4 

Total obligacions programa (M€) 5.812,4 6.028,2 6.309,8 6.963,4 10,4 

Variació (%) 4,4 3,7 4,7 10,4 - 

Educació general (M€) 4.639,9 4.867,9 5.090,2 5.517,7 8,4 

Educació universitària (M€) 861,1 867,7 896,9 1.041,2 16,1 

Serveis complementaris (M€) 126,3 100,0 132,0 202,3 53,3 

Beques i ajuts (M€) 182,5 190,1 187,1 198,2 5,9 

Formació del personal docent (M€) 2,6 2,5 3,6 4,0 12,3 

Obligacions programa / Total Generalitat Cap. 1-8 (%) 19,6 20,0 19,8 18,7 -5,5 

Obligacions programa / Pressupost programa (%) 103,6 107,4 112,4 105,3 -6,3 

Obligacions programa / Població (€) 775,4 799,1 828,1 901,7 8,9 
Unitats: milions d’euros, percentatges i euros. 
Font: elaboració a partir dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya i de l’Idescat. 
Nota: les despeses totals del subsector Generalitat corresponen als capítols 1 a 8 sense incloure el deute públic. 

La despesa COVID-19 del Departament d’Educació ascendeix a 184,8 milions d’euros 
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L’any 2020 està marcat per la pandèmia de la COVID-19 i la seva repercussió sobre les 
finances del Departament d’Educació estan recollides a la taula següent. L’Informe mensual 
d’execució de desembre de 2020 estima que la despesa COVID sobre el Departament as-
cendeix a 184,8 milions d’euros, la qual cosa representa el 3,1% de les obligacions recone-
gudes del departament.  

La majoria dels fons COVID-19 rebuts pel Departament d’Educació tenen com a ob-
jectiu atendre la despesa imprevista derivada de la crisi sanitària en l’inici del curs 
2020-2021 

Del costat dels ingressos, la COVID-19 aporta uns fons addicionals de 194,5 milions d’eu-
ros. El Fons COVID-19 contribueix amb la majoria dels fons (167,7M€) amb l’objectiu d’aten-
dre l'increment de despesa no pressupostada com a conseqüència de l'impacte de la crisi 
sanitària de la COVID-19 en l'inici del curs 2020/2021. També hi ha una aportació de 20 
milions d’euros amb càrrec al marge de dèficit del pressupost per ajudar les AMPAS i les 
activitats extraescolars. I finalment es computen uns ingressos finalistes de 6,8 milions d’eu-
ros, que corresponen al Programa de cooperació territorial per a l'orientació, avanç i enri-
quiment educatiu en la situació d'emergència educativa del curs 2020-2021 provocada per 
la pandèmia. 
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TAULA IV.3.T 5 Despesa i Fons COVID-19 del Departament d'Educació, 2020 

Tipus de despesa / fons Import 

Despesa COVID-19 184,8 

Remuneració del personal 41,2 

Despesa corrent en béns i serveis 30,8 

Prestació de serveis i indemnitzacions 11,7 

Desinfecció i altres mitjans per a la prevenció de contagis 11,6 

Teletreball, educació no presencial i serveis informàtics 7,5 

Transferències corrents 108,5 

Concerts educatius 68,6 

A empreses privades 17,1 

A corporacions locals 16,5 

Altres transferències 6,3 

Operacions de capital 4,4 

Despesa COVID-19 Departament / Obligacions reconegudes Departament (%) 3,1 

Despesa COVID-19 Departament / Despesa COVID-19 subsector Generalitat (%) 4,9 

Total fons addicionals per necessitats COVID-19 194,5 

Fons COVID-19 167,7 

FPP - Marge de dèficit 20,0 

Ingressos finalistes 6,8 
Unitats: milions d’euros. 
Font: Informe mensual d’execució de la situació a desembre de 2020 dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya. 

El sistema universitari ha rebut 36,7 milions d’euros del Fons COVID-19 per atendre 
les majors despeses derivades de la pandèmia 

L’impacte de la pandèmia sobre l’educació universitària no queda recollit en les dades an-
teriors. Les universitats públiques han rebut transferències addicionals per compensar l’im-
pacte de la COVID-19 en ingressos i despeses. S’estima que les universitats públiques han 
deixat d’ingressar 29,1 milions d’euros per la caiguda de les matrícules als estudis. Segons 
l’Informe mensual d’execució, el sistema universitari ha rebut 36,7 milions d’euros  del Fons 
COVID-19 per atendre les majors despeses derivades de la COVID-19 i 3 milions d’euros 
per adaptar les proves d’accés a la universitat (PAU) de l’any 2020 al context de crisi sani-
tària. 

Un altre punt a considerar és la despesa pública total en educació segons administració. 
Malauradament, les últimes dades disponibles de l’any 2018 no s’han actualitzat respecte 
de la darrera edició d’aquesta Memòria i el Departament d’Educació informa que l’actualit-
zació d’aquesta estadística no es realitzarà fins al novembre de l’any 2021. Al gràfic 
IV.3.A.G5 de l’annex es pot consultar la informació disponible. 

La despesa total en educació sobre el PIB (3,67%) és inferior a la del conjunt d’Espa-
nya (4,19%) i de la UE (4,76%) 
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Amb les dades de l’any 2018, la despesa total en educació sobre el PIB de Catalunya es 
va situar en el 3,67%, una xifra considerablement inferior a la que presentava el conjunt 
d’Espanya (4,19%) i de la UE-28 (4,76%). Vegeu el gràfic IV.3.G2. 

GRÀFIC IV.3.G 2 Despesa pública total en educació sobre el PIB. Catalunya, Espanya i UE-
28, 2008-2019 
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Unitats: percentatge del PIB. 
Font: elaboració a partir de dades obertes del Departament d’Educació de la Generalitat (dades de Catalunya), Ministeri d’Educació i 
Formació Professional (Espanya), i Eurostat (UE-28). 

La despesa privada en educació segueix guanyant pes en relació amb la despesa 
pública 

Quant a la despesa privada en educació, aquesta segueix guanyant pes en relació amb la 
despesa pública total en educació i l’any 2019 ja representa gairebé una quarta part. A la 
taula IV.3.A.T13 de l’annex es poden consultar els indicadors de la despesa privada en 
educació per al conjunt d’Espanya. Es pot constatar que la importància relativa d’aquesta 
despesa (en termes de participació en la despesa pública, en el total de la despesa privada 
i en el PIB) és superior a Catalunya que a Espanya. 

TAULA IV.3.T 6 Indicadors de la despesa privada en educació. Catalunya, 2016-2019 

Indicadors 2016 2017 2018 2019 2018-2019 

Despesa privada en educació 1.655,3 1.646,0 2.028,7 2.147,7 5,9 

% respecte de la despesa pública  
en educació 21,3 20,5 24,2 24,7 1,9 

% respecte del total de la despesa privada 1,8 1,7 2,1 2,1 3,7 

% respecte del PIB 0,8 0,7 0,9 0,9 2,5 
Unitats: milions d’euros i percentatges. 
Font: elaboració a partir de l’INE, Departament d'Educació i Ministeri d'Educació i Formació Professional. 
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A continuació s’analitzarà amb cert detall la despesa pública liquidada del Departament 
d’Educació (en educació no universitària) i el pressupost liquidat de les universitats públi-
ques catalanes. Quant a la despesa no universitària, el Departament d’Educació va liquidar 
l’any 2019 una despesa de 5.435,4 milions d’euros, que significa un creixement del 5,0% 
respecte de l’any 2018.56  

L’ensenyament que més augmenta els seus recursos és l’educació secundària amb 
163,3 milions d’euros 

Les activitats d’ensenyament representen la part més important de la despesa (4.845,3M€) 
i creixen a un ritme similar (5,1%). En termes absoluts, els ensenyaments que més han 
augmentat els seus recursos són l’educació secundària (163,3M€) i l’educació infantil de 
segon cicle i primària (70,5M€). Destaca la disminució de la despesa dels ensenyaments 
de règim especial (12,7M€). Pel que fa a les activitats annexes, sobresurt l’impuls que reben 
les despeses de menjador (18,9M€). Les beques, en canvi, redueixen la seva dotació en 
2,5 milions d’euros. 

La despesa corresponent als concerts educatius creix el 4,1% fins als 1.196,8 milions 
d’euros i representa una quarta part de la despesa total de les activitats d’ensenya-
ment 

Una altra forma d’analitzar les despeses del Departament d’Educació és per capítols. A la 
taula IV.3.T8 es pot observar que el capítol de despesa amb més recursos és el de personal 
(3.563,4M€) que augmenta una mica per sobre (5,6%) del que ho fan les despeses totals 
del departament. La despesa corresponent als concerts és la segona en importància 
(1.196,8M€) i augmenta el 4,1%. La distribució de la despesa liquidada del Departament 
d’Educació de les activitats d’ensenyament per tipus d’activitat i capítol de despesa està 
representada en el gràfic IV.3.G3. 

  

 
56 Aquestes dades no recullen la recuperació del finançament de les llars d’infants municipals aprovat a la Llei 
5/2020 que afegeix una disposició addicional a la Llei d’educació de Catalunya i regula el finançament per 
part de la Generalitat de les escoles bressol aplicable als cursos 2019-2020 a 2028-2029. 
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TAULA IV.3.T 7 Despesa pública liquidada del Departament d’Educació per activitats, 2017-
2019 

Tipus d'activitat 2017 2018 2019 2018-2019 % 

Total  (A+B+C) 4.965,4 5.177,6 5.435,4 257,8 5,0 

A. Activitats d'ensenyament 4.392,6 4.609,1 4.845,3 236,2 5,1 

Educació infantil 1r cicle 18,9 19,5 18,7 -0,8 -4,1 

Educació infantil 2n cicle + primària 2.226,6 2.327,7 2.398,2 70,5 3,0 

Educació secundària 1.917,2 2.024,2 2.187,5 163,3 8,1 

Ensenyaments de règim especial 71,2 73,6 61,0 -12,7 -17,2 

Programes de qualificació professional 3,1 3,3 3,5 0,2 5,5 

Educació especial 98,0 101,6 115,0 13,5 13,3 

Educació d'adults 28,4 28,8 29,9 1,1 3,8 

Educació compensatòria 29,1 30,3 31,4 1,1 3,5 

Ensenyaments extraescolars 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

B. Activitats annexes 495,1 483,3 507,3 24,1 5,0 

Administració general educativa 340,7 352,3 348,8 -3,6 -1,0 

Formació del professorat 36,8 38,5 41,7 3,2 8,3 

Menjador 62,4 48,2 67,1 18,9 39,2 

Transport 49,6 38,3 43,4 5,1 13,4 

Altres 5,5 5,9 6,3 0,4 6,9 

C. Beques 77,7 85,2 82,8 -2,5 -2,9 

Unitats: milions d’euros i percentatges de variació. 
Font: elaboració a partir de les Dades obertes del Departament d’Educació. 

TAULA IV.3.T 8 Despesa pública liquidada del Departament d’Educació per capítols, 2018-
2019 

Capítols 
Activitats  

d'ensenyament 
% 

Activitats  

annexes 
% Beques % Total % 

Total 4.845,3 5,1 507,3 5,0 82,7 -3,0 5.435,4 5,0 

Personal 3.372,7 6,0 190,8 -1,4 0,0 - 3.563,5 5,6 

Béns i serveis 178,4 3,4 76,2 3,9 0,0 - 254,5 3,5 

Concerts 1.196,8 4,1 0,0 - 0,0 - 1.196,8 4,1 

Altres transferències corrents 69,3 -16,0 191,1 16,6 82,7 -3,0 343,2 3,5 

Inversions 25,5 16,3 49,1 -6,2 0,0 - 74,6 0,5 

Transferències de capital 2,0 213,7 0,0 - 0,0 - 2,0 213,7 

Actius financers 0,6 - 0,2 -18,1 0,0 - 0,7 274,5 
Unitats: milions d’euros i percentatges de variació 2018-2019. 
Font: elaboració a partir de les Dades obertes del Departament d’Educació. 
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El Departament d’Educació informa que l’actualització la despesa pública total per alumne 
a temps complet en educació no universitària de l’any 2019 no es realitzarà fins al novembre 
de l’any 2021. Les dades disponibles a dia d’avui es poden consultar al gràfic IV.3.A.G6 de 
l’annex. 

GRÀFIC IV.3.G 3 Despesa pública liquidada del Departament d’Educació de les activitats 
d’ensenyament per activitat i capítols de despesa, 2019 
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Unitats: milions d’euros i percentatges de distribució. 
Font: elaboració a partir de les Dades obertes del Departament d’Educació. 

En relació amb el pressupost liquidat de les universitats públiques, els ingressos augmenten 
el 6,3% entre els anys 2018 i 2019 i se situen en 1.576,5 milions d’euros (vegeu la taula 
IV.3.T9). El capítol principal en els ingressos són les transferències corrents (56,9%), se-
guides de les taxes (28,9%). Quant a les despeses, aquestes també augmenten el 6,3% i 
se situen en 1.565,6 milions d’euros. El capítol principal són les despeses de personal 
(65,9%), seguides de la despesa de béns i serveis (14,6%). Destaca el fort creixement de 
les operacions financeres tant des del punt de vista dels ingressos com les despeses. Des 
del punt de vista de les despeses, el creixement dels passius financers (57,4M€) es con-
centra a la UPC (45,1M€) i a la UB (13,3M€).57 El romanent del pressupost liquidat de les 
universitats públiques augmenta de 10,0 a 10,9 milions d’euros. Podeu consultar a la taula 
IV.3.A.T16 de l’annex el pressupost liquidat de les universitats públiques per capítols de 
despeses per universitat. 

 
57 La comptabilitat per partida doble de les operacions implicades en aquests moviments fa que en termes 
nets el creixement de les despeses per passius financers de la UPC quedi reduït a 16 milions d’euros i s’ex-
pliqui per l’amortització de diferents préstecs per finançar parcs científics. En el cas de la UB, el creixement 
de les despeses per passius ve explicat majoritàriament per una amortització de bestretes per finançar pro-
jectes de recerca (10,5 M€) que genera un ingrés pel mateix import en concepte de transferència. 
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Les transferències del Departament d’Empresa i Coneixement a les universitats pú-
bliques creixen el 14,5% entre els anys 2019 i 2020 i passen de 856,1 a 980,4 milions 
d’euros 

En aquest pressupost s’inclouen les transferències corrents i de capital que el Departament 
d’Empresa i Coneixement destina a les universitats públiques catalanes i a la UOC. A la 
taula IV.3.T10 s’aprecia que la suma d’aquestes transferències ha augmentat en el darrer 
any 2020 el 14,5% i s’ha situat en 980,4 milions d’euros. Tal com s’ha comentat anterior-
ment, una part d’aquest creixement es deu a la compensació dels efectes derivats de la 
pandèmia de la COVID-19 sobre les finances del sistema universitari. 

TAULA IV.3.T 9 Pressupost liquidat de les universitats públiques per capítols d’ingressos i 
despeses. Catalunya, 2017-2019 

Capítols 2017 2018 2019 Distribució 2018-2019 % 

Total ingressos 1.480,1 1.482,6 1.576,5 100,0 93,9 6,3 

Taxes i altres 450,7 453,4 456,3 28,9 2,9 0,6 

Transferències corrents 854,4 861,1 897,3 56,9 36,2 4,2 

Ingressos patrimonials 13,5 13,6 16,4 1,0 2,8 21,0 

Alienació d'inversions reals 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -50,0 

Transferències de capital 142,7 146,2 162,7 10,3 16,5 11,3 

Actius financers 1,6 0,6 0,4 0,0 -0,2 -37,1 

Passius financers 17,2 7,7 43,4 2,8 35,7 465,6 

Total despeses 1.452,8 1.472,6 1.565,6 100,0 92,9 6,3 

Despeses de personal 974,4 990,0 1.031,9 65,9 41,8 4,2 

Béns corrents i serveis 220,6 227,8 229,3 14,6 1,5 0,6 

Financeres 6,7 5,9 5,5 0,3 -0,4 -7,1 

Transferències corrents 66,1 70,2 68,2 4,4 -2,1 -2,9 

Inversions reals 147,5 141,8 140,3 9,0 -1,5 -1,0 

Transferències de capital 15,7 12,0 7,9 0,5 -4,0 -33,7 

Actius financers 0,3 1,7 2,0 0,1 0,3 15,9 

Passius financers 21,5 23,2 80,5 5,1 57,4 247,4 

Romanent 27,3 10,0 10,9 0,7 0,9 9,5 

Unitats: milions d’euros i percentatges de distribució i de variació.  
Font: elaboració a partir de la Secretaria d’Universitats i Recerca. 
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TAULA IV.3.T 10 Transferències corrents i de capital del Departament d’Empresa i Coneixe-
ment a les universitats públiques i la UOC, 2017-2020 

Transferències 2017 2018 2019 2020 

TOTAL (M€) 813,0 818,5 856,1 980,4 

Variació (%) 2,3 0,7 4,6 14,5 

Transferències corrents (M€) 792,4 797,9 835,5 949,8 

Variació (%) 2,2 0,7 4,7 13,7 

Transferències de capital (M€) 20,6 20,6 20,6 30,7 

Variació (%) 9,2 0,0 0,0 48,6 
Unitats: milions d’euros i percentatges de variació. 
Font: elaboració a partir del Departament d’Empresa i Coneixement. 

Existeix una relació positiva entre la distribució de les transferències del Departa-
ment d’Empresa i Coneixement a les universitats púbiques i la corresponent al nom-
bre d’alumnes, a excepció de la UOC 

La distribució de la suma de les transferències corrents i de capital que el Departament 
d’Empresa i Coneixement envia a les universitats públiques i a la UOC per universitat es 
representa al gràfic IV.3.G4. Es constata que existeix una relació positiva entre aquesta 
distribució i la corresponent a la distribució del nombre d’alumnes, a excepció de la UOC. 
Aquesta universitat rep menys transferències per alumne/a degut al seu model d’ensenya-
ment en línia, que implica uns costos d’estructura inferiors. A la taula IV.3.A.T15 de l’annex 
es pot consultar aquesta informació per tipus de transferència i universitat en el període 
2017-2020. 
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GRÀFIC IV.3.G 4 Distribució de la suma de les transferència corrents i de capital del Depar-
tament d’Empresa i Coneixement a les universitats públiques i a la UOC i del nombre d’alum-
nes, 2020 
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Unitats: milions d’euros, nombre d’alumnes i percentatges de distribució. 
Font: elaboració a partir del Departament d’Empresa i Coneixement. 
Nota: la distribució dels alumnes té en compte els alumnes matriculats a temps complet en el curs 2019-2020. 

La despesa total per alumne/a a temps complet de les universitats públiques catala-
nes augmenta el 5,9% l’any 2019 i se situa en 12.208 euros 

Per últim es presenta la despesa total per alumne/a a temps complet de les universitats 
catalanes i el percentatge que representen els ingressos per taxes sobre la despesa per 
universitat. A nivell agregat, la despesa total per alumne/a augmenta el 5,9% l’any 2019 i 
se situa en 12.208 euros. Les universitats que tenen una despesa per alumne/a superior a 
la mitjana són la UPC (17.530€) i la UPF (12.568€). L’única universitat que presenta un 
creixement d’aquesta despesa superior a la mitjana és la UPC (17,8%) pels motius que 
s’han comentat anteriorment relatius a un fort increment dels passius financers i a la lleu-
gera reducció del nombre d’estudiants (1%). 

Els ingressos per taxes de matriculació en percentatge de l’import total de les des-
peses liquidades disminueix del 30,8 al 29,1% entre els anys 2018 i 2019 

A la taula IV.3.T11 també es pot consultar el percentatge que representen els ingressos per 
taxes sobre el total de les despeses. Per sobre de la mitjana del conjunt de les universitats 
públiques (29,1%) se situen la UB (31,2%), la UAB (33,4%) i la UdG (31,2%). 
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TAULA IV.3.T 11 Despesa total per alumne/a a temps complet de les universitats públiques 
catalanes i percentatge dels ingressos per taxes sobre la despesa, 2016-2019 

Indicador  2016 2017 2018 2019 2018-2019 

Total universitats públiques   11.291 11.344 11.540 12.218 5,9 

% taxes sobre la despesa   32,0 31,0 30,8 29,1 -5,5 

UPC   15.722 15.045 14.885 17.530 17,8 

% taxes sobre la despesa   28,6 27,3 27,6 24,3 -12,0 

UPF   

  

12.404 12.357 12.305 12.568 2,1 

% taxes sobre la despesa 27,1 27,5 27,9 28,7 2,7 

UAB   11.503 11.779 11.999 12.220 1,8 

% taxes sobre la despesa   34,6 34,3 33,3 33,4 0,3 

UdL   

  

10.475 10.555 10.714 11.181 4,4 

% taxes sobre la despesa 31,1 29,2 29,9 28,3 -5,4 

UB   9.947 9.969 10.239 10.707 4,6 

% taxes sobre la despesa   

  

35,5 33,8 34,0 31,2 -8,3 

UdG 9.353 9.514 10.416 10.624 2,0 

% taxes sobre la despesa   34,1 34,0 31,7 31,2 -1,4 

URV   

  

9.352 9.703 9.881 9.960 0,8 

% taxes sobre la despesa 25,1 24,8 23,8 23,8 0,2 
Unitats: euros i percentatges. 
Font: elaboració a partir de la Secretaria d’Universitats i Recerca. 
Nota: 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. 

El curs 2018-2019 creix l’import destinat a beques i ajuts a l’estudi 

La major part de la informació disponible sobre la política de beques i ajuts a l’estudi cor-
respon al curs 2018-2019, si bé hi ha amb alguna excepció.58 Tal com s’explica a continu-
ació, aquest curs es registra un augment generalitzat de l’import atorgat.  

D’altra banda, cal tenir en compte que, atès que el Govern central preveu incrementar el 
finançament per a les beques i ajuts del curs 2020-2021, el Reial decret estatal que aprova 
els llindars de renda i les quanties dels ajuts introdueix també una sèrie de canvis en la 
normativa.59 Així mateix, cal tenir en compte la sentència del Tribunal Constitucional 
191/202060 que considera contrari al principi d’igualtat i no discriminació l’exclusió de les 
universitats privades del sistema de beques i ajuts a l’estudi públic, atès que el sistema 
estatal no preveu diferències entre universitats segons la titularitat. 

 
58 Pel que fa a la dotació a determinats centres públics per adquirir llibres de text i material didàctic en l’edu-
cació obligatòria es disposa de dades fins al curs 2020-2021, mentre que per als ajuts a l’educació universitària 
que convoca la Generalitat la darrera dada disponible correspon al curs 2019-2020. 
59 Per a més detall dels canvis, vegeu el resum de la norma del Recull normatiu del CTESC. 
60 Sentència 191/2020, de 17 de desembre de 2020. BOE núm. 22, de 25.01.2021. 

https://ctesc.gencat.cat/scripts/recull_cont.asp?id=6041
http://hj.tribunalconstitucional.es/docs/BOE/BOE-A-2021-1125.pdf
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Pel que fa a les beques i ajuts a l’educació obligatòria, la taula IV.3.T18 de l’annex mostra 
que l’import destinat va créixer el curs 2018-2019 respecte al curs anterior. Més de la meitat 
de l’import atorgat (el 59,6%) es va destinar als ajuts per menjador, seguit pels ajuts desti-
nats a l’alumnat amb necessitats educatives específiques (que en va rebre el 20,4%) i els 
ajuts per transport (que van suposar el 13,5% del total atorgat). 

Els gràfics IV.3.G 5 reflecteixen l’augment tant de l’alumnat becat com de l’import destinat 
als ajuts de menjador. El CTESC ja va alertar en l’edició anterior d’aquesta Memòria del pes 
d’aquests ajuts en el total dels que es destinen a l’educació obligatòria, atès que tenen un 
caràcter més assistencial que educatiu. D’altra banda, aquests gràfics també permeten 
constatar el pes dels ajuts que va atorgar el Consorci d’Educació de Barcelona (el 26,8% el 
curs 2018-2019).  
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GRÀFIC IV.3.G 5 Ajuts per al menjador concedits, per ens gestor. Catalunya, cursos 2014-
2015 a 2018-2019 
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Unitats: alumnat en nombres absoluts; imports en milions d'euros. 
(1) Dada procedent del Ministeri d'Educació i Formació Professional, que no desagrega per ens gestor. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Educació i el Ministeri d'Educació i Formació Professional. 

Cal destacar l’increment significatiu de l’import dels ajuts a l’alumnat amb necessitats edu-
catives específiques (vegeu la taula IV.3.A.T19 de l’annex). La dotació a determinats cen-
tres públics per adquirir llibres de text i material didàctic també va créixer els cursos 2018-
2019 i 2019-2020, però davalla el curs 2020-2021 (vegeu la taula IV.3.A.T20 de l’annex). 

Així mateix, el curs 2018-2019 es va incrementar el nombre de beques i l’import atorgat a 
l’alumnat d’educació postobligatòria (vegeu les taules IV.3.A.T21 i IV.3.A.T22 de l’annex). 
La beca compensatòria concentra el 17,2% de l’alumnat becat i el 48,2% de l’import atorgat, 
mentre que la quantia variable la percep el 43,2% de l’alumnat becat i concentra el 35,9% 
de l’import atorgat. 

Les beques i ajuts a l’educació universitària atorgats pel Ministeri també van créixer el curs 
2018-2019, així com les atorgades per la Generalitat (amb dades del curs 2019-2020). Ve-
geu les taules IV.3.A.T23, IV.3.A.T24 i IV.3.A.T25 de l’annex. Tal com mostren els gràfics 
IV.3.A.G7 de l’annex, el percentatge de persones que reben les beques que atorga la Ge-
neralitat sobre les que les sol·liciten s’incrementa progressivament, si bé en les MOBINT 
encara és del 50,5% (vegeu el gràfic IV.3.A.G7 b de l’annex). 

Malgrat això, el percentatge d’estudiants que accedeixen a una beca convocada per la Ge-
neralitat tendeix a decréixer els darrers tres cursos, tal com mostra la taula IV.3.A.T26 de 
l’annex. Aquesta evolució pot venir motivada en part per l’increment de les persones que 
cursen estudis universitaris. 

El curs 2019-2020 davalla l’alumnat que participa en programes de mobilitat 
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El finançament públic és un requisit imprescindible per a molts estudiants per poder fer una 
estada a l’estranger durant els estudis universitaris, si bé no és suficient. Tal com mostra el 
gràfic IV.3.G6, el curs 2019-2020 ha davallat tant el nombre d’estudiants que venen a una 
universitat catalana com els que han marxat a fora en el marc d’un programa de mobilitat. 
Part d’aquesta davallada s’explica pel tancament de centres universitaris, de països i el fre 
a la mobilitat de persones a partir del març de 2020 arran de la pandèmia. 

GRÀFIC IV.3.G 6 Mobilitat estudiantil en el marc dels programes de mobilitat. Catalunya, cur-
sos 2014-2015 a 2019-2020 
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Unitats: nombres absoluts. 
Nota: Inclou graus, cicles, màsters i doctorats. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d'Empresa i Coneixement. 

3.3. Els resultats del sistema d’educació, formació i qualificació professional 

L’anàlisi dels resultats del sistema disponibles per al curs 2019-2020 parteix, com cada any, 
de l’evolució dels indicadors d’escolarització, de rendiment i de finançament públic, als que 
cal afegir els efectes de la pandèmia de la COVID-19, si bé encara és massa aviat perquè 
els indicadors els recullin amb plenitud.61 

Els indicadors de rendiment i assoliment tenen una evolució positiva el curs 2018-
2019 en tots els nivells educatius... 

Les dades disponibles mostren per al curs 2018-2019 una clara evolució positiva dels indi-
cadors de rendiment tant a l’educació obligatòria com la secundària postobligatòria i la uni-
versitària. Així mateix, després del repunt de l’any 2019, l’any 2020 la taxa d’abandonament 
escolar prematur torna a davallar, si bé es manté el tradicional biaix per sexe. L’avaluació 
de les competències bàsiques però, està estancada, amb algun descens puntual.  

 
61 Cal tenir en compte que les taxes de graduació i titulació, per exemple, són disponibles amb un curs de 
retard. Així, el curs 2019-2020 es disposa de les taxes relatives al curs 2018-2019. 
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Així, a l’educació primària, la taxa de repetició es manté i s’incrementa lleugerament la 
d’idoneïtat (vegeu els gràfics IV.3.A.G8 de l’annex). Segons la informació facilitada pel De-
partament d’Ensenyament, el curs 2018-2019 el 7,6% de l’alumnat d’educació infantil i pri-
mària va rebre algun tipus de suport educatiu personalitzat. Aquest percentatge creix fins al 
9,8% el curs 2019-2020. Els dos tipus de suport que concentren més alumnat són l’adqui-
sició del procés de lectura i escriptura (el 48,4%) i l’assoliment d’habilitats matemàtiques el 
42,2%. Vegeu la taula IV.3.A.T27 de l’annex. 

La taxa de graduació a 4t ESO guanya tres dècimes i passa del 85,3% al 85,6%. Tal com 
mostra la taula IV.3.A.T28 de l’annex, tant la taxa com la millora és més alta en els centres 
privats (de 92,7% a 94,7%) que els centres públics (on passa de 85,3% a 85,6%). El per-
centatge d’aprovats en els PFI s’incrementa respecte al curs anterior (del 56,0% al 62,5%) 
i se situa en nivells del curs 2011-2012 (vegeu la taula IV.3.A.T29 de l’annex). 

... però no entre tot l’alumnat 

La taxa de graduació a 4t d’ESO inclou importants diferències segons la nacionalitat de 
l’alumnat, tal com mostra el gràfic IV.3.A.G9 de l’annex. També l’evolució és diferent: el curs 
2018-2019 millora per a l’alumnat de nacionalitat espanyola, el procedent de Nord-Amèrica, 
d’Àsia i Oceania. En canvi, davalla en l’alumnat procedent del Magreb i del Centre i Sud 
Amèrica. Cal tenir en compte que després de l’alumnat de nacionalitat espanyola (que re-
presenta el 87,1%) les nacionalitats amb una importància relativa més alta són l’alumnat 
procedent del Centre i Sud Amèrica (el 4,3%) i el procedent del Magreb (2,9%). 

En l’educació secundària postobligatòria la situació el curs 2018-2019 també evoluciona 
positivament, la taxa de repetició a segon de batxillerat es manté i la de graduació augmenta 
dues dècimes, sobretot per la taxa del sector públic (vegeu les taules IV.3.A.T30 i IV.3.A.T31 
de l’annex). D’igual manera, augmenta el nombre de persones titulades en CFGM (el 
10,0%) i en CFGS (el 5,6%). Vegeu els gràfics IV.3.A.G10 de l’annex. 

Per últim, cal destacar que la taxa de rendiment en els graus universitaris creix tres dècimes 
(passa de 0,84 a 0,88) i la dels màsters oficials es manté estable. L’increment de la taxa en 
els graus es dona en totes les universitats considerades. Vegeu les taules IV.3.A.T32 i 
IV.3.A.T33 de l’annex. 

Les puntuacions mitjanes en la prova de competències bàsiques a 4t d’ESO són si-
milars a les de cursos anteriors 

El tancament de les escoles el curs 2019-2020 va impedir fer l’avaluació de competències 
bàsiques de l’alumnat de sisè de primària, mentre que la de quart d’ESO sí que es va poder 
fer amb normalitat el mes de febrer de 2020. En aquest darrer cas, i tal com mostra la taula 
IV.3.A.T34 de l’annex, les puntuacions mitjanes en les diferents competències són similars 
a les dels cursos anteriors. Únicament cal citar el descens de tres punts en llengua catalana 
(de 77,5 a 74,1) i en la competència cientificotècnica (de 66,2 a 63,5), la més baixa de totes. 

Enguany s’han analitzat per primera vegada els resultats dels centres que integren la Xarxa 
de Competències Bàsiques. L’anàlisi mostra que aquesta xarxa aconsegueix minimitzar els 
efectes negatius en els resultats de l’alumnat que poden tenir els centres amb un nivell alt 
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de complexitat. El nivell de complexitat és, juntament amb la repetició de curs, una de les 
variables que més incideix en els resultats.62 

S’han aprovat mesures d’àmbit estatal i autonòmic per reduir la segregació escolar 

La LOMLOE introdueix un seguit de canvis a la Llei orgànica d’educació amb la finalitat de 
reduir la segregació escolar i garantir una escolarització equilibrada de l’alumnat amb ne-
cessitats específiques de suport educatiu, moltes d’elles ja previstes en el Pacte contra la 
segregació escolar de Catalunya i que també preveu el Decret de la programació de l'oferta 
educativa i del procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació de Catalunya,63 
aprovat a principis de l’any 2021. Cal tenir en compte que segons un estudi recent, Espanya 
és un dels països amb un nivell més alt de segregació escolar a la primària en relació amb 
la mitjana de l’OCDE.64 

D’altra banda, els resultats de l’avaluació de les competències bàsiques també serveixen 
per monitoritzar l’assoliment dels objectius del Pla per a la reducció del fracàs escolar a 
Catalunya. Els gràfics IV.3.A.G11 de l’annex mostren l’evolució decreixent, i per tant, favo-
rable a l’objectiu, del pes de l’alumnat en el nivell més baix d’assoliment de les competèn-
cies bàsiques, en tots els casos per sota del 15% a excepció de la competència cientifico-
tècnica (que és del 16,6%). En canvi, davalla el pes de l’alumnat en el nivell més alt, de tal 
manera que no s’arriba en cap cas al 30%, objectiu del pla. 

Balanç de l’Estratègia Europa 2020 a Catalunya: evolució no homogènia 

L’Estratègia Europa 2020 ha focalitzat part dels seus objectius en l’àmbit educatiu i n’ha 
monitoritzat l’evolució a través de quatre indicadors clau. Arribats a l’any 2020, cal fer ba-
lanç. La situació a Catalunya i Espanya no és homogènia pels quatre indicadors. En dos 
d’ells (participació de la població adulta jove en l’educació terciària i participació dels infants 
en l’educació infantil) s’han assolit els objectius, mentre que en els altres dos (abandona-
ment escolar prematur i participació de la població adulta en l’aprenentatge permanent) no 
s’assoleixen. 

S’assoleix amb escreix l’objectiu relatiu a l’educació terciària 

Així, tal com mostra el gràfic IV.3.G7, ja a l’inici de la dècada el pes dels adults joves (de 30 
a 34 anys) amb educació terciària era superior a l’objectiu fixat per la UE (el 40%), però 
inferior a l’específic per a Espanya (del 44%). Amb alguna oscil·lació, finalitza el període 
superant amb escreix l’objectiu, atès que la meitat dels adults joves a Catalunya tenen edu-
cació terciària (el 50,0%). Un any més hi ha més dones amb aquest nivell formatiu que 
homes, en els tres àmbits territorials. A Catalunya, aquest percentatge és del 45,6% en els 
homes i del 54,3% en les dones (el 2020). 

 
62 Per a més informació, vegeu L’avaluació a quart d’ESO 2020. Quaderns d’avaluació, 46. Barcelona: Depar-
tament d’Educació, Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, 2020. 
63 Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l'oferta educativa i del procediment d'admissió en 
els centres del Servei d'Educació de Catalunya. DOGC núm. 8344, de 18.02.2021. 
64 Diversidad y libertad: reducir la segregación escolar respetando la capacidad de elección de centro. A. 
Ferrer i L. Gortazar. EsadeEcPol Insight, núm. 29 (abril 2021). 

http://csda.gencat.cat/web/.content/home/arees-actuacio/publicacions/quaderns-avaluacio/quaderns-avaluacio-21/quaderns-46.pdf
https://ctesc.gencat.cat/scripts/recull_cont.asp?id=6185
https://ctesc.gencat.cat/scripts/recull_cont.asp?id=6185
https://www.esade.edu/ecpol/wp-content/uploads/2021/04/EsadeEcPol_Insight29_SavetheChildren_DiversidadLibertad_final_compressed.pdf
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GRÀFIC IV.3.G 7 Població de 30 a 34 anys amb estudis de nivell terciari. UE-27, Espanya i 
Catalunya, 2010-2020 

42,7 42,2 42,9
46,2 47,0

43,1 43,1 44,8
47,3

50,6 50,0

42,0 41,9 41,5 42,3 42,3 40,9 40,1 41,2 42,4 44,7

32,6 33,4 34,5 35,6 36,5 37,3 37,8 38,6 39,4 40,3

2010 2011 2012 2013 2014 (1) 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Catalunya Espanya
UE-27 Objectiu 2020 UE: 40%
Objectiu 2020 Espanya: 44%

 
Unitats: percentatges. 
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Font: elaboració pròpia a partir d'Idescat. 

També s’assoleix l’objectiu sobre participació dels infants en l’educació infantil 

L’objectiu relatiu a la participació dels infants en l’educació infantil (95%) no ha deixat d’as-
solir-se al llarg dels darrers deu anys, atès que l’educació infantil de segon cicle, tot i no ser 
obligatòria, és d’accés universal al nostre sistema educatiu. El gràfic IV.3.G8 constata, però, 
que mentre el pes dels infants en educació infantil en el conjunt de l’Estat s’ha mantingut 
estable, a Catalunya va davallar del 2010 al 2016 (del 98,7% al 95,5%) i els darrers anys 
s’ha recuperat, en assolir el 96% el 2019 (darrera dada disponible).  
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GRÀFIC IV.3.G 8 Infants d'entre 4 anys i l'edat d'escolarització obligatòria que participen en 
l'educació infantil. UE-27, Espanya i Catalunya, 2010-2019 
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Font: elaboració pròpia a partir d'Idescat. 

Tot i davallar, no s’assoleix l’objectiu de situar l’abandonament escolar prematur per 
sota del 15% 

En canvi, l’evolució de la taxa d’abandonament escolar prematur ha estat positiva perquè 
ha davallat de manera significativa els darrers deu anys: a Catalunya ha passat del 28,9% 
al 17,4%, si bé encara no assoleix l’objectiu fixat per a Espanya (el 15%) i tampoc el general 
de la UE-27 (el 10%), tal com mostra el gràfic IV.3.G9. Els darrers quatre anys s’ha alentit 
la davallada, amb el repunt de l’any 2019. En canvi, en l’àmbit estatal, ha davallat any rere 
any, sense aquest repunt. En l’àmbit de la UE-27 l’evolució també ha estat positiva.  

Igual que en altres indicadors, hi ha un clar biaix per sexe: a Catalunya, el 23,2% dels homes 
de 18 a 24 anys amb l’ESO finalitzada no ha seguit estudiant, mentre que en les dones 
aquest percentatge és de l’11,1% (hi ha 12,1 punts percentuals de diferència). 

Tal com ja va constatar l’any passat el CTESC, el tancament de centres educatius el març 
del 2020 pot afectar a l’alça l’abandonament escolar prematur, en especial el de l’alumnat 
de secundària d’entorns socioeconòmics desfavorables, condicionant la seva trajectòria 
educativa i professional futura. 
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GRÀFIC IV.3.G 9 Taxa d'abandonament escolar prematur. UE-27, Espanya i Catalunya, 2010-
2020 
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(1) Ruptura en la sèrie temporal. 
Font: elaboració pròpia a partir d'Idescat i del Departament d'Educació. 

Tampoc s’assoleix l’objectiu relatiu a l’aprenentatge permanent 

L’Estratègia Europa 2020 preveu que el 15% de la població adulta (de 25 a 64 anys) ha de 
participar en activitats d’aprenentatge permanent l’any 2020. Tal com mostra el gràfic 
IV.3.G10, aquest objectiu no s’assoleix en cap dels àmbits territorials, sent la UE-27 la més 
propera al 15% l’any 2019 (amb el 10,8%). Catalunya finalitza la dècada amb un percen-
tatge pràcticament idèntic amb el què la va començar (10,0% vs. 10,3%), si bé l’any 2016 
va baixar fins al 7,4%. En aquest àmbit el marge de millora és significatiu. En el conjunt de 
l’Estat el percentatge creix els darrers anys, si bé tampoc no assoleix el punt d’inici. 
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GRÀFIC IV.3.G 10 Participació de la població adulta (25-64 anys) en l'aprenentatge perma-
nent. UE-27, Espanya i Catalunya, 2010-2020 
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Unitats: percentatges. 
(1) Ruptura en la sèrie temporal per les dades de la UE-27. 
(2) Ruptura en la sèrie temporal per les dades d'Espanya 
Font: elaboració pròpia a partir d'Idescat. 

L’ODS 4 es focalitza en tres indicadors més que complementen els anteriors 

Per tal de mesurar l’avanç en l’assoliment dels objectius de desenvolupament sostenible 
(ODS) a la UE, l’any 2017 es va desenvolupar un conjunt d'indicadors específics sota el 
lideratge d'Eurostat. Els indicadors relatius a l’ODS 4, centrat en garantir una educació in-
clusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida,65 
inclouen els quatre indicadors de l’Estratègia Europa 2020 que s’acaben de comentar, i  tres 
més: l’abandonament prematur dels estudis segons la ciutadania,66 el baix rendiment en 
lectura, matemàtiques i ciències i la taxa d'ocupació dels graduats recents. 

Importants diferències en l’abandonament escolar prematur segons la ciutadania 

Tal com es constata en el gràfic IV.3.G11, l’abandonament escolar prematur de les perso-
nes nacionals de països de fora de la UE-27 és el doble del de les persones nacionals. En 
aquest darrer cas, sí s’assoleixen els objectius de l’Estratègia Europa 2020: a Catalunya i 
a Espanya la taxa d’abandonament escolar prematur és inferior al 15%, en ser el 14,2% a 
Catalunya (2020) i el 14,7% a Espanya (2019), mentre que a la UE-27 és el 8,9% (2019).  

En canvi, per a la ciutadania procedent de països de fora de la UE-27 la taxa d’abandona-
ment escolar prematur és molt més alta: el 35,4% a Catalunya (l’any 2020), el 38,2% a 
Espanya i el 26,9% a la UE (ambdues dades per a l’any 2019). Aquesta dada és coherent 

 
65 L'ODS 4 procura garantir l'accés a una educació equitativa i de qualitat durant tota la vida. A part de les 
qualificacions formals, l'ODS 4 també té la intenció d'augmentar el nombre de joves i persones adultes que 
tinguin habilitats rellevants per accedir a l'ocupació, a treballs dignes i a l'emprenedoria 
66 Es distingeix entre persones nacionals del territori considerat i les de països de fora de la UE-27. 
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amb les diferències en la taxa de graduació a 4t d’ESO segons l’origen de l’alumnat (co-
mentades anteriorment) i plantegen la necessitat de focalitzar l’actuació pública en aquest 
àmbit. 
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GRÀFIC IV.3.G 11 Taxa d’abandonament escolar prematur per ciutadania. UE, Espanya i Ca-
talunya, 2012-2020 
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Font: elaboració pròpia a partir d'Idescat. 

Pel que fa al segon indicador, cal tenir en compte que els problemes tècnics dels resultats 
de l’edició de 2018 de l’informe PISA67 impedeixen actualitzar l’evolució del percentatge de 
l’alumnat amb un rendiment baix en lectura, matemàtiques i ciències, tal com recull la taula 
IV.3.A.T35 de l’annex.  

El tercer indicador se centra en la taxa d’ocupació dels graduats recents.68 Aquesta taxa és 
més alta al conjunt de la UE-27 (80,9% el 2019) que a Espanya i Catalunya (73,0% el 2019 
i 77,9% el 2020, respectivament). Els darrers deu anys ha fluctuat de manera paral·lela a 
l’evolució general del mercat de treball. Vegeu la taula IV.3.A.T36 de l’annex. 

El biaix per sexe en molts dels indicadors educatius és una constant 

Any rere any tanca aquest apartat la constatació del biaix per sexe en els estudis postobli-
gatoris, tant en el pes de les dones en la matrícula com en la tipologia d’estudis escollida. 
Així, el curs 2019-2020 les dones representen més de la meitat en el batxillerat (el 55,3%), 
els estudis universitaris de grau (55,1%) i en els màsters oficials (55,8%). En canvi, en l’FP 
els homes són majoritaris: el 60,1% en els CFGM i el 55,1% en els CFGS. 

 
67 Tal com es va explicar en l’edició anterior de la Memòria, tot i que les dades complien els estàndards tècnics, 
es va detectar un comportament de resposta inversemblant en alguns estudiants, fet que va afectar la com-
parabilitat dels resultats en l’avaluació de la competència lectora per al conjunt de l’Estat i per a Catalunya. 
68 Definits com aquelles persones de 20 a 34 anys que compleixen les condicions següents: primer, estar 
treballant segons la definició de l'OIT; segon, haver assolit almenys l'educació secundària superior (postobli-
gatòria) com a nivell educatiu més alt; tercer, no haver estudiat o rebut formació en les quatre setmanes 
anteriors a l'enquesta; i quart, haver completat satisfactòriament el seu màxim nivell educatiu dins dels tres 
anys abans de l'enquesta. L'indicador es calcula basant-se en les dades de l'Enquesta de població activa de 
la UE (EU-LFS). 
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Tal com mostren les taules IV.3.A.T37, IV.3.A.T38 i IV.3.A.T39 de l’annex, el biaix per sexe 
també és clarament marcat per famílies professionals en els estudis d’FP. En el batxillerat 
les dones representen la majoria de l’alumnat en la modalitat d’arts (el 75,4%) i humanitats 
i ciències socials (el 60,6%), tenint un menor pes en la modalitat de ciències i tecnologia 
(del 46,4%). Cal tenir en compte que de manera lenta aquest percentatge s’ha incrementat 
els darrers cursos (el curs 2013-2014 fou del 44,1%).  

Aquestes biaixos conviuen amb altres ja detectats al llarg d’aquest apartat i que s’intenten 
revertir amb diferents iniciatives, com ara el cat o les mesures d’acció positiva en la matrí-
cula d’FP comentades en l’edició anterior d’aquesta Memòria.69 

  

 
69 Per a més informació sobre la normativa relacionada amb l’educació, la formació i la qualificació professional 
aprovada durant l’any 2020, vegeu el Recull normatiu del CTESC. 

https://ctesc.gencat.cat/scripts/recull_cont.asp?id=26&cerca=si
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4. Habitatge

L’any 2020 ha estat marcat per la caiguda de l’activitat que ha provocat la pandèmia de la 
COVID-19 i en aquest apartat de la Memòria s’intentarà esbrinar l’efecte que ha causat en 
els mercats de compra i lloguer, en el sector de la construcció i en la política d’habitatge. 
Es recorda que els mercats de l’habitatge havien mostrat un escalfament dels preus amb la 
recuperació de l’activitat econòmica a meitat de la dècada del 2010 i que en els anys recents 
semblava haver-se aturat aquest procés perquè donava senyals de desacceleració tant de 
l’activitat com dels preus.  

El 3 de maig de 2021, el Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya va 
aprovar l’informe El dret a l’habitatge. L’informe conté els principals resultats de la recerca 
a l’entorn dels problemes per accedir i mantenir l’habitatge a Catalunya. Al llarg dels seus 
capítols, adopta sis perspectives complementàries a través de les quals s’ofereix una visió 
completa de la situació actual que serveix com a base per a la formulació de recomanacions 
al Govern. La primera perspectiva és la social, que es desplega de manera transversal en 
l’informe i determina tres aspectes rellevants: la naturalesa de l’objecte d’estudi, l’interès 
per comprendre els fenòmens d’exclusió que s’hi analitzen i la voluntat per millorar la situ-
ació de partida. Les altres cinc perspectives són la històrica, la jurídica, la politicoeconòmica, 
la comparada i la propositiva. L’informe dedica un capítol a les més de cent quaranta reco-
manacions consensuades per tots els membres del CTESC. 

4.1. La demanda d’habitatge principal 

El nombre de llars en lloguer ha disminuït en 35.800 unitats 

El nombre de llars ha continuat augmentant i ho ha fet en més d’11 mil unitats, però ha estat 
un creixement poc elevat en termes relatius (0,4%). El nombre total de llars catalanes s’ha 
situat en 3.031,4 milers. De totes formes, la distribució d’aquest increment no s’ha donat en 
totes les categories de tinença. Així, la propietat ha augmentat en 33.800 unitats i la cessió 
gratuïta o a preus baixos ho ha fet en 13.000. En canvi, les llars en lloguer han disminuït en 
35.800 unitats. Vegeu el gràfic IV.4.G1. 

El preu del lloguer i de la compra d’habitatge disminueixen, però la renda cau brus-
cament l’any 2020 

La renda mitjana de les llars ha patit una forta disminució del 8,8% i els preus del lloguer i 
de la compra d’habitatge han continuat el procés de desacceleració que van iniciar el 2018 
i també han disminuït l’any 2020, però amb una intensitat inferior (1,3% i 2,5%, respectiva-
ment). Vegeu el gràfic IV.4.G2.70 

70 Al gràfic IV.4.G2 de l’annex es pot consultar l’evolució 2000-2020 de la renda mitjana neta de les llars i a la 
taula IV.4.A.T5 de l’annex figura la renda familiar bruta disponible de l’any 2018 per habitant per àmbits terri-
torials. La renda familiar bruta disponible a preus corrents per recursos i usos es pot consultar a l’Idescat. 

https://ctesc.gencat.cat/noticies/23261846.html
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GRÀFIC IV.4.G1. Evolució del nombre de llars segons el tipus de tinença de l'habitatge 
princi-pal. Catalunya, 2017-2020 
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Unitats gràfic esquerre: nombre de llars. Unitats gràfic dreta: percentatges sobre el total. 
Font: elaboració a partir de l'Enquesta contínua de les llars, INE. 

GRÀFIC IV.4.G2. Evolució del creixement diferencial de la renda mitjana neta per llar, del preu 
del lloguer d'habitatges i del preu de compra de l'habitatge, respecte del deflactor del PIB. 
Catalunya, 2014-2020 
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Font: elaboració a partir de l’INE, la Generalitat de Catalunya i el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. 
Nota: els preus del lloguer es basen en les fiances de lloguer de l’INCASÒL i els preus de compra de l’habitatge lliure en el valor taxat de 
l’habitatge. La renda mitjana neta per llar es calcula sumant els ingressos percebuts per tots els membres de la llar neta d’impostos i 
cotitzacions a la Seguretat Social satisfetes i inclou: rendiments del treball (assalariat i per compte propi), rendes del capital i de la 
propietat, transferències entre llars, prestacions socials rebudes en efectiu i els ingressos procedents dels plans de pensió privats. 
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El cost de l’habitatge augmenta a tots els àmbits territorials analitzats 

Amb aquesta evolució de la renda familiar i dels preus dels mercats immobiliaris el cost de 
l’habitatge ha seguit en augment. La quota del lloguer sobre la renda familiar per llar creix 
del 25,9 al 28,0% entre els anys 2019 i 2020 mentre que el nombre d’anys necessaris per 
comprar un habitatge nou passa de 6,6 a 7,7. Si el cost de l’habitatge es calcula segons el 
cost salarial mitjà d’una persona treballadora, aleshores la quota del lloguer sobre el cost 
salarial creix del 35,0 al 36,6% mentre que el nombre d’anys de sou necessaris per comprar 
un habitatge nou passa de 9 a 10,1 en el mateix període. Vegeu l’estimació d’aquests càl-
culs a l’apartat IV.4.A.T5 de l’annex. 

TAULA  IV.4.T1. Quota del lloguer sobre la renda familiar i sobre el cost salarial i anys 
neces-saris per comprar un habitatge nou, 2017-2020 

Àmbit territorial Tipus de renda Indicador 2017 2018 2019 2020 

Catalunya Renda per llar Lloguer (%) 24,0 25,2 25,9 28,0 

Àmbit metropolità Renda per llar Lloguer (%) 25,9 27,1 27,9 30,1 

Barcelona ciutat Renda per llar Lloguer (%) 26,3 27,4 28,3 30,1 

Catalunya Renda per llar Compra (anys) 5,7 6,0 6,6 7,7 

Àmbit metropolità Renda per llar Compra (anys) 6,7 6,8 7,5 8,7 

Barcelona ciutat Renda per llar Compra (anys) 9,4 9,3 11,0 11,4 

Catalunya Salari mitjà Lloguer (%) 32,6 34,1 35,0 36,6 

Àmbit metropolità Salari mitjà Lloguer (%) 35,2 36,7 37,8 39,4 

Barcelona ciutat Salari mitjà Lloguer (%) 35,8 37,2 38,2 39,4 

Catalunya Salari mitjà Compra (anys) 7,8 8,1 9,0 10,1 

Àmbit metropolità Salari mitjà Compra (anys) 9,1 9,2 10,2 11,4 

Barcelona ciutat Salari mitjà Compra (anys) 12,8 12,6 14,9 15,0 
Font: elaboració pròpia a partir de l'INE i Dades Habitatge de la Generalitat. 
Nota 1: l’Enquesta trimestral del cost laboral de l’INE defineix el cost salarial total com la suma del cost laboral total menys el cost de les 
percepcions no salarials, menys el cost de les cotitzacions obligatòries, menys les subvencions i bonificacions a la Seguretat Social. És 
una dada individual de la persona treballadora. 
Nota 2: l’Enquesta de condicions de vida de l’INE informa que la renda anual neta mitjana per llar es calcula sumant els ingressos 
percebuts per tots els membres de la llar neta d’impostos i cotitzacions a la Seguretat Social satisfetes. Inclou els rendiments del treball 
(assalariat i per compte propi), rendes del capital i de la propietat, transferències entre llars, prestacions socials rebudes en efectiu i els 
ingressos procedents dels plans de pensió privats. Els valors del 2019 i 2020 s'obtenen aplicant al valor del 2018 la mitjana de la taxa de 
creixement del PIB per càpita i de la taxa de creixement del cost salarial mensual. 
Nota 3: l’àmbit metropolità és un dels àmbits territorials que preveu el Pla territorial general de Catalunya que inclou les comarques del 
Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Oriental i Vallès Occidental. 

Per la seva banda, el nombre d’execucions hipotecàries creix el 16,9% en el darrer any fins 
a situar-se en 4.643, malgrat que el nombre de llançaments practicats s’hagi desplomat el 
53,9% no només per motius hipotecaris sinó també per motius de lloguer i altres. La taxa 
d’execucions hipotecàries augmenta del 0,5 al 0,6%, però la taxa corresponent als llança-
ments d’execucions hipotecàries es redueix del 0,3 al 0,1% i la taxa de llançaments de la 
Llei d’arrendaments urbans també es redueix del 0,9 al 0,5% entre els anys 2019 i 2020.71 
A l’annex es poden consultar aquestes dades que també inclouen l’evolució recent dels 

71 Aquestes taxes d’execucions hipotecàries i de llançaments d’execucions hipotecàries i de la Llei d’arrenda-
ments urbans es calculen dividint aquestes magnituds entre el nombre de llars en règim de propietat amb 
pagaments pendents i el nombre de llars en règim de lloguer o cessió gratuïta respectivament. 
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habitatges amb execucions hipotecàries iniciades segons l’estat i la persona titular de l’ha-
bitatge, a la pestanya IV.4.G3. 

La normativa aconsegueix reduir el nombre de llançaments practicats 

Si més no, en part, aquesta reducció dels llançaments practicats pot haver estat influïda per 
la normativa ja que s’han suspès els procediments judicials d’execució hipotecària, de des-
nonament per falta de pagament d’expiració de contracte i de desnonament per no disposar 
de títol habilitant a l’habitatge i llançaments que se’n deriven. Aquesta suspensió s’acorda 
davant de la situació d’excepcionalitat per l’inici de l’expansió de la COVID-19 a Catalunya. 
La normativa sobre habitatge es pot consultar en la secció 1.5 d’aquest apartat. 
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GRÀFIC  IV.4.G3. Evolució d’alguns indicadors de situació de les llars en relació amb 
l’habitatge principal. Catalunya, 2016-2020 
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Mentrestant, la demanda d’habitatge protegit segueix augmentant 

Al mateix temps, les inscripcions vigents al Registre de Persones que Sol·liciten un Habi-
tatge de Protecció Oficial augmenten de 137.626 a 141.070 entre els anys 2019 i 2020. 

També s’han recollit les dades relatives a la morositat del parc d’habitatges administrat per 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Aquestes dades es poden consultar a la taula 
IV.4.A.T19 de l’annex. Es constata un augment del 9% dels habitatges amb morositat ges-
tionats per l’Agència.
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4.2. El mercat de compra de l’habitatge 

Hi ha diverses fonts estadístiques que aporten informació de l’evolució dels preus en el 
mercat de compra de l’habitatge.72  

La majoria de les fonts estadístiques donen una desacceleració dels preus de compra 
de l’habitatge 

Es constata que per al total dels habitatges totes les fonts analitzades donen una desacce-
leració dels preus per a l’any 2020, que en el cas de les taxacions es converteix en una 
reducció dels preus, a excepció de les estadístiques notarials que donen una evolució a 
l’alça. Quan es consideren només els habitatges nous, només l’INE aporta una evolució a 
l’alça dels preus. En canvi, quan es consideren només els habitatges usats, només els    es-
timen una evolució a l’alça dels preus. Més endavant s’analitzaran amb més detall les es-
tadístiques dels registradors perquè són les úniques que permeten aprofundir en l’estudi 
territorial de l’evolució del mercat de l’habitatge.  

72 A continuació es comenten els principals aspectes metodològics que caracteritzen la valoració dels preus 
de compra de l’habitatge de les diferents fonts estadístiques consultades. Per una banda, les dades de l’INE 
fan referència als preus dels habitatges lliures comprats per persones físiques mentre que les compravendes 
provinents d’escriptures públiques davant de notari i del Registre de la Propietat, publicades respectivament 
pel Ministeri de Foment i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, recullen el valor de les compravendes tant de 
persones físiques com jurídiques, i no fan un tractament tan acurat dels ajustos de qualitat dels habitatges 
com fa l’estadística de l’INE. No obstant això, les estadístiques de l’INE es nodreixen dels preus dels immobles 
dels notaris, amb la qual cosa, és normal que els resultats d’aquestes dues fonts estiguin més correlacionats. 
Per altra banda, les estadístiques del Col·legi de Registradors es basen en les dades inscrites en els registres 
de la propietat i no en el document (notarial) que motiva la compravenda. Existeix una diferència de temps 
entre ambdues dates que, en ocasions, pot motivar diferències importants. La distància mitjana que existeix 
entre la data del document i la inscripció és, com a mínim, de tres setmanes. Hi ha una altra diferència relaci-
onada amb la consideració d’habitatge nou o usat. Els registradors consideren un habitatge nou quan la com-
pravenda s’efectua abans de passar 1 any després de la finalització d’obra però, si aquesta data no consta 
en el registre, aleshores aquesta consideració queda a criteri del propi registre. En canvi, els notaris conside-
ren un habitatge nou a l’habitatge de nova construcció i a l’habitatge en construcció. També hi ha factors que 
són purament tècnics relacionats amb el mètode de càlcul. L’INE elabora un índex de preus utilitzant models 
d’econometria mentre que registradors i notaris calculen valors mitjans que s’obtenen després d’eliminar va-
lors atípics que depenen de cada zona geogràfica. 
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GRÀFIC IV.4.G4. Evolució dels preus de compra de l'habitatge per tipus d'habitatge i font 
esta-dística. Catalunya, 2017-2020 
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Font: elaboració a partir de l’INE, Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i Dades d’habitatge de la Generalitat de Catalunya. 

Disminueix el nombre de compravendes total i el de les persones jurídiques i estran-
geres també 

El nombre de compravendes de les persones jurídiques i estrangeres evoluciona a la baixa 
en el darrer any 2020 i contribueix a la desacceleració de preus que s’observa en el mercat 
de compra de l’habitatge. De totes formes, la pressió que aquestes forces poden exercir 
sobre els preus no es pot descartar, atès que el percentatge que representen sobre el total 
de compravendes ha minvat poc en els cas de les persones jurídiques o fins i tot s’ha man-
tingut en el cas de les persones estrangeres. Per altra banda, el nombre d’hipoteques en-
registrades sí que realitza una davallada considerable (7,3%) i encara és més intensa la 
caiguda de les transaccions efectuades sense hipoteca que es desplomen a la meitat. Ve-
geu el gràfic IV.4.G5. 

Malgrat aquests comportaments a la baixa en els preus i les transaccions d’habitatge, el 
Banc d’Espanya considera que les inversions en la compra d’habitatge (i el lloguer)  tornen 
a ser les més rendibles l’any 2020 al caure l’atractiu de la borsa. 

Per acabar aquesta secció, s’analitzen a continuació les estadístiques del mercat de compra 
de l’habitatge dels registradors. En primer lloc, convé senyalar que la caiguda de l’activitat 
econòmica provocada per la pandèmia significa una reducció en el nombre total de com-
pravendes d’habitatges del 19,1% que se situa en 64.673. Aquesta reducció afecta totes 
les categories d’habitatges (nous lliures, nous de protecció oficial i usats) i tots els àmbits 
territorials analitzats. Vegeu aquestes xifres i les recíproques corresponents als notaris a 
les taules IV.4.A.T3, IV.4.A.T4 i IV.4.A.T5 de l'annex. 

Pel que fa als preus de l’habitatge total en euros per metre quadrat, la desacceleració con-
sisteix en una disminució de la taxa de variació anual del 5,6 a l’1,5% entre els anys 2019 i 
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2020. Aquesta desacceleració dels preus es dona a la majoria dels àmbits territorials ana-
litzats a excepció del Camp de Tarragona, les comarques centrals i Ponent. Vegeu el gràfic 
6. Les dades del mercat de compra d’habitatge de les comarques es poden consultar a la 
taula IV.4.A.T6 de l'annex.

GRÀFIC V.4.G5. Indicadors d'evolució de la demanda d’habitatge no principal i de 
finançament de les compravendes a Catalunya i de rendibilitat d’inversions alternatives a 
Espanya, 2017-2020 
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GRÀFIC V.4.G6. Evolució del preu per metre quadrat de les compravendes d'habitatge per 
àm-bits territorials. Catalunya, 2019-2020 
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4.3. El mercat de lloguer 

El mercat de lloguer contrau la seva activitat el 16,6%... 

En el mercat del lloguer també s’aprecia una forta reducció de l’activitat, atesa la disminució 
del nombre de nous contractes del 16,6%, fins a situar-se en 135.509. Tal com passa amb 
el mercat de compra, aquesta disminució de l’activitat afecta tots els àmbits territorials ana-
litzats. 

... i el preu del lloguer disminueix a Catalunya en els seu conjunt i a Barcelona ciutat 
en particular 

Per al conjunt de Catalunya, la renda mitjana dels nous contractes de lloguer es manté al 
voltant del 734 euros al mes entre els anys 2019 i 2020. A Barcelona ciutat el preu del 
lloguer fins i tot es redueix l’1,4%. Vegeu l’evolució de la renda de lloguer en els darrers 
anys als gràfics 7 i 8. També podeu consultar les dades del mercat del lloguer a la taula 
IV.4.A.T7 de l'annex.
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GRÀFIC IV.4.G7. Evolució de la renda mitjana dels nous contractes de lloguer. Catalunya, 
Bar-celona ciutat i Àrea Metropolitana de Barcelona (sense Barcelona ciutat), 2017-2020 
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Font: elaboració a partir de les Dades Habitatge de la Generalitat. 

GRÀFIC IV.4.G8. Evolució de la renda mitjana dels nous contractes de lloguer d'habitatge. 
Ca-talunya i àmbits territorials, 2019-2020 
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4.4. La construcció residencial 

Evolució a la baixa dels habitatges iniciats i a l’alça dels acabats 

L’any 2020 representa una forta evolució a la baixa dels habitatges iniciats (21,7%) i al 
mateix temps una forta evolució a l’alça dels habitatges acabats (31,4%). L’evolució a la 
baixa que han seguit els habitatges iniciats és generalitzable amb més o menys intensitat a 
tots els àmbits territorials analitzats a excepció de les comarques centrals i l’evolució a l’alça 
dels habitatges acabats no es dona a Barcelona ciutat, ni al Penedès ni a les Terres de 
l’Ebre. Vegeu el gràfic 10. Podeu consultar les estadístiques d’habitatges iniciats i acabats 
per comarques i àmbits territorials a la taula IV.4.A.T8 de l'annex. 

GRÀFIC IV.4.G9. Evolució dels habitatges iniciats i acabats. Catalunya, 2017-2020 
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Unitats: nombre d’habitatges. 
Font: elaboració a partir de Dades Habitatge de la Generalitat. 

Els nivells de construcció corresponents a l’any 2020 no superen el 15% del que te-
nien al 2007 

Els nivells d’activitat corresponents al darrer any segueixen estan molt lluny dels nivells que 
mostrava la construcció abans de l’inici de la crisi del 2008. Els habitatges iniciats l’any 2020 
signifiquen el 13,3% dels habitatges iniciats l’any 2007 mentre que per als habitatges aca-
bats aquest nivell se situa en el 14,6%. 
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TAULA  IV.4.T2. Habitatges iniciats per províncies i acabats a Catalunya l’any 2020 respecte 
del nivell de l’any 2007 

Àmbit territorial Tipus d'habitatge 2020 2020 si 2007=100 

Catalunya Iniciats 11.395 13,3 

Barcelona Iniciats 9.092 20,6 

Girona Iniciats 1.185 8,1 

Lleida Iniciats 498 5,0 

Tarragona Iniciats 620 3,7 

Catalunya Acabats 11.601 14,6 

Unitats: nombre d’habitatges i percentatges. 
Font: elaboració a partir de les Dades Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 

GRÀFIC  IV.4.G10. Evolució dels habitatges iniciats (obra nova). Catalunya per àmbits 
territori-als, Barcelona ciutat i Àrea metropolitana de Barcelona (sense Barcelona ciutat), 
2019-2020 
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Font: elaboració a partir de les Dades Habitatge de la Generalitat. 

La informació relativa a la qüestió financera del sector es pot consultar a la taula IV.4.A.T9 
de l'annex. Els efectes de la pandèmia han reduït el crèdit atorgat a les famílies per a l’ad-
quisició i reforma de l’habitatge i el crèdit dirigit a les activitats immobiliàries, però en canvi 
han augmentat el crèdit a la construcció. Per la seva banda, el crèdit dubtós en relació amb 
el saldo viu del crèdit al sector de l’habitatge ha seguit una trajectòria de sanejament en 
totes les activitats mencionades i se situa en termes globals en el 3,7%. 

També es té en compte l’evolució del mercat de sòl urbà. Vegeu aquestes dades a la taula 
IV.4.A.T10 de l’annex. Es constata una disminució del nombre de transaccions per segon
any consecutiu que acaba repercutint en una disminució del preu (en euros per metre qua-
drat) del 7,8%.
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El sector de la construcció experimenta una reducció de l’ocupació que resulta més 
suau que la del conjunt de l’economia 

Per últim, es comenten les xifres de valor afegit i ocupació dels sectors de la construcció i 
immobiliari que publica l’Idescat. Vegeu aquestes dades a la taula IV.4.A.T11 de l'annex. 
Pel que fa al valor afegit, el sector de la construcció pateix una disminució una mica més 
intensa (12,8%) que la del conjunt de l’economia (10,3%) mentre que el sector de les acti-
vitats immobiliàries presenta una reducció de l’activitat més lleu (2,8%). En relació amb 
l’ocupació, tant la construcció com les activitats immobiliàries experimenten una reducció 
similar (8,5%) que resulta ser lleugerament més suau que la del conjunt de l’economia 
(11,4%). En ambdues magnituds, valor afegit i persones ocupades, l’any 2020 situa el sec-
tor de la construcció amb uns nivells d’activitat que no arriben al 50% dels nivells que tenia 
l’any 2007. 

4.5. La política d’habitatge 

En el camp normatiu, sobresurten les següents actuacions legislatives relatives a l’habi-
tatge.73 

En l’àmbit estatal s’aproven una sèrie de reials decrets llei per tal de minimitzar l’impacte 
sobre les persones en situació de vulnerabilitat que hagin vist reduïts el seus ingressos com 
a conseqüència de la crisi sanitària, així com per garantir el seu dret a l’habitatge. La nor-
mativa d’urgència que afecta aspectes relacionats amb l’habitatge incideix bàsicament en 
quatre aspectes: mesures en matèria de lloguer, mesures per al pagament de la hipoteca, 
suspensió de procediments judicials i desnonaments, i garantia de subministraments. 

Pel que fa a les mesures en matèria de lloguer destaquen les següents: 

▪ Pròrroga extraordinària en els contractes d’arrendament de l’habitatge habitual. Aquesta
mesura consisteix en la possibilitat de l’arrendatari per sol·licitar a l’arrendador, si venç
el seu contracte durant l’estat d’alarma, una pròrroga extraordinària de fins a sis mesos,
amb les mateixes condicions establertes per al contracte en vigor.

▪ Moratòria del deute de lloguer. Les persones arrendatàries en situació de vulnerabilitat
econòmica a causa de la COVID-19 poden sol·licitar a la persona arrendadora una mo-
ratòria del deute de lloguer, per tal d’arribar a un acord. En el cas que la persona arren-
dadora sigui una persona física, no hi ha obligació expressa d’arribar a un acord amb la
persona arrendatària. En el cas de manca d’acord, la persona arrendadora podrà tenir
accés a la línia d’avals específica o al nou Programa d’ajuts al lloguer, descrits als apar-
tats següents. En canvi, si la persona arrendadora és o gran tenidor o una empresa o
entitat pública d’habitatge, el Reial decret llei estatal preveu que la pròrroga és automà-
tica.

▪ Línia d’avals específica. Es crea una línia d’avals subvencionats per l’Estat per al finan-
çament de persones arrendatàries en situació de vulnerabilitat social i econòmica a con-
seqüència de la COVID-19, en el cas que no s’arribi a cap acord amb la persona propi-
etària de l’habitatge. Aquests avals es gestionen a través de les entitats bancàries, amb
la col·laboració de l’Institut de Crèdit Oficial i poden cobrir el 100% de l’import del lloguer

73 Per a més informació sobre la normativa relacionada amb habitatge durant l'any 2020, vegeu el Recull 
normatiu del CTESC.  

https://ctesc.gencat.cat/scripts/recull_cont.asp?any=2020&tema=71
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(amb un màxim de 900 euros mensuals), durant 6 mensualitats. Aquests préstecs no 
generen cap tipus de despesa ni interessos per a la persona sol·licitant i són compatibles 
amb els ajuts al lloguer que atorgui l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per contribuir 
a minimitzar l’impacte econòmic i social de la COVID-19. 

▪ Nou programa d’ajudes per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la CO-
VID-19 en els lloguers d’habitatge habitual. S’incorpora al Pla estatal de l’habitatge 2018-
2021 un nou programa d’ajuts al lloguer, anomenat Programa d’ajuts per contribuir a
minimitzar l’impacte econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers d’habitatge habi-
tual. Conseqüentment, a Catalunya s’estableixen les condicions d’accés a aquests ajuts
al lloguer.

▪ Modificació del Programa de foment del parc d’habitatge en lloguer. Amb la modificació,
s’afegeixen com a destinatàries dels ajuts d’aquest programa les administracions públi-
ques, els organismes públics i altres entitats de drets públic, així com les empreses pú-
bliques i entitats del Tercer Sector que adquireixin habitatges (ja sigui de forma individu-
alitzada o en bloc) per incrementar el parc d’habitatge públic i social destinat al lloguer
o cessió d’ús.

▪ Programa d’ajut a les víctimes de violència de gènere, persones objecte de desnona-
ment del seu habitatge habitual, persones sense llar i altres persones especialment vul-
nerables.

▪ Foment del lloguer més assequible mitjançant la col·laboració entre administracions pú-
bliques i la iniciativa privada, així com dels instruments de col·laboració entre les dife-
rents administracions públiques.

En relació amb les mesures per al pagament de la hipoteca s’ha regulat la moratòria per al 
pagament de les quotes hipotecàries, de tres mesos de suspensió, per adquisició d'habi-
tatge habitual i també s'ha ampliat a les persones autònomes, empresàries i professionals 
respecte dels immobles afectes a la seva activitat econòmica, d'una banda, i a les persones 
físiques que tinguin arrendats immobles pels que no percebin la renda arrendatícia en apli-
cació de les mesures en favor de les persones arrendatàries com a conseqüència de l'estat 
d'alarma. La moratòria també s’aplicarà a les persones fiadores i avaladores del deutor o 
deutora principal, pel que fa al seu habitatge habitual i amb les mateixes condicions que les 
establertes per al deutor o deutora hipotecari. Per poder-se acollir a aquesta moratòria cal 
complir determinats requisits, definits per la normativa. 

Quant a la suspensió de procediments judicials i desnonaments, la normativa preveu 
que, un cop finalitzat el període de vigència de l'estat d'alarma, si l'arrendatari o arrendatària 
acredita a el jutjat que es troba en una situació de vulnerabilitat social o econòmica, conse-
qüència de l’expansió de la COVID-19, que li impedís disposar d'una solució habitacional, 
el lletrat de l'Administració de Justícia, després de comunicar-ho als serveis socials, ha d'a-
cordar una suspensió extraordinària de l'acte de llançament de l'habitatge arrendat o del 
procediment de desnonament, si s’escau.  

Finalment, en relació amb la garantia de subministraments, s’adopten un conjunt de me-
sures dirigides a garantir la continuïtat del subministrament energètic i de l’aigua per a llars 
mentre duri l’estat d’alarma. 

En l’àmbit autonòmic cal destacar el Decret llei 17/2019, de mesures urgents per millorar 
l’accés a l’habitatge, atesa la rellevància de les mesures que conté. Aquesta norma parteix 
del fet que els instruments ordinaris que ofereix la legislació en matèria d’habitatge i d’urba-
nisme són insuficients per resoldre la dificultat d’una part significativa de la població per 
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accedir a un habitatge. El seu objecte és incrementar de manera efectiva l’oferta general 
d’habitatges a preus moderats i, en especial, d’habitatges de protecció pública en règim de 
lloguer, així com facilitar-ne l’accés a la població amb recursos econòmics insuficients. Amb 
aquesta finalitat, introdueix modificacions en les mesures i instruments de les polítiques 
d’habitatge a Catalunya. Cal assenyalar, però, que el gener de 2021 el TC ha declarat in-
constitucionals i nuls alguns dels seus articles. 

Enguany s’aprova la Llei 11/2020, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes 
en els contractes d'arrendament d'habitatge, en el context de la forta pujada de preus de 
l’arrendament d’habitatges, així com d’un augment substancial de la demanda d’habitatge 
de lloguer. El seu objecte és regular la contenció i moderació de rendes en els contractes 
d’arrendament d’habitatge que sigui destinat a residència permanent de l’arrendatari i que 
estigui situat en una àrea que hagi estat declarada àrea amb mercat d’habitatge tens. La 
llei defineix aquestes àrees com els municipis o les parts de municipi que estan especial-
ment en risc de no disposar de la dotació suficient d’habitatges de lloguer a un preu asse-
quible que permeti accedir-hi a tota la població. Cal destacar que aquesta norma ha estat 
objecte de recurs al TC, el qual ha estat admès a tràmit. 

També s’aproven alguns decrets llei de protecció del dret a l’habitatge davant dels efectes 
de la pandèmia, que regulen, entre d’altres aspectes, la prohibició de desnonaments a per-
sones vulnerables sense habitatge alternatiu i mesures de suport a l’activitat econòmica 
desenvolupada en locals de negoci arrendat. Cal destacar també l’aprovació del Decret llei 
50/2020, atès que crea la figura dels allotjaments amb espais comuns complementaris, que 
tenen una superfície inferior a la fixada per a la resta de tipologies d’habitatge, si bé dispo-
sen d’uns espais comuns complementaris. 

El pressupost de la política d’habitatge augmenta fins als 408,1 milions d’euros 

En el camp pressupostari, la política d’habitatge ha rebut un cert impuls l’any 2020 a l’aug-
mentar la seva despesa fins als 408,1 milions d’euros i els beneficis fiscals fins als 1.157,3 
milions d’euros. Podeu consultar la informació relativa al pressupost de la política d’habi-
tatge a la taula IV.4.A.T12 de l'annex. La distribució d’aquesta despesa per subsectors es 
mostra a la taula IV.4.T3.  
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GRÀFIC  IV.4.G11. Evolució del pressupost de la política d'habitatge. Catalunya 2017-2020 
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Font: elaboració a partir dels pressupostos de la Generalitat. 
Nota: no s'inclouen els beneficis fiscals derivats de normativa estatal de l'IRPF i l'IVA en habitatge. 
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TAULA IV.4.T3. Pressupost de la política d’habitatge de la Generalitat de Catalunya, àmbit 
sec-tor públic, per subsectors, 2008-2020 

Subsectors 2008 2017 2018 2019 2020 2019-20 % 2008-20 (%) 

Generalitat 312,8 190,0 189,9 189,9 250,9 61,0 32,1 -19,8

Obligacions reconegudes Generalitat 300,7 239,0 237,1 267,7 303,6 35,9 13,4 0,9 

Entitats de dret públic 507,5 283,3 - - 388,9 - - -23,4 

Societats mercantils/Consorcis 90,0 53,0 - - 44,2 - - -50,9 

Total sense consolidar 910,3 526,3 - - 684,1 - - -24,9 

Despeses consolidables 96,9 168,6 - - 276,0 - - 184,7 

Total consolidat 813,3 357,6 - - 408,1 - - -49,8 
Unitats: milions d'euros i percentatges de variació. 
Font: elaboració a partir dels pressupostos de la Generalitat. 
Nota: Entitats de dret públic 2008: INCASÒL i 2017-2020: INCASÒL i Agència de l'Habitatge de Catalunya. Societats mercantils 2008: 
ADIGSA i 2017-2020: Consorci de l'Habitatge de Barcelona i Consorci de l'Habitatge de l'AMB. 

Pel que fa al subsector de la Generalitat, es constata que la despesa liquidada entre els 
anys 2019 i 2020 passa de 267,7 a 303,6 milions d’euros, és a dir, s’incrementa en 35,9 
milions d’euros la qual cosa representa un augment del 13,4%. Aquest increment podria 
estar explicat de forma exclusiva per motius de la COVID-19. 

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha rebut un total de 59,5 milions d’euros 
en matèria d’habitatge a causa de la pandèmia 

Efectivament, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha rebut un total de 59,5 milions 
d’euros en matèria d’habitatge a causa de la pandèmia. La remesa principal és de 40 M€ 
procedents del Fons de millora de polítiques públiques de la secció Despeses de diversos 
departaments per finançar ajuts relacionats amb l’habitatge. La segona partida és de 14,5 
M€ per una dotació addicional del Pla estatal d’habitatge 2018-2021 per finançar ajuts ex-
traordinaris al lloguer davant la situació d’emergència de la COVID-19. Finalment, el depar-
tament ha rebut 5 M€ del Fons de contingència ordinari per al finançament d'una nova línia 
d'ajuts al lloguer habitual que es destinen a atendre l’impacte de la crisi sanitària de la CO-
VID-19. 

A continuació s’analitza el resum de la política d’habitatge que el CTESC realitza des de fa 
uns quants anys en aquest apartat de la Memòria. Es comprovarà que el resum indica una 
disminució tant del nombre d’actuacions com del seu import que no quadra amb l’augment 
de les obligacions reconegudes que abans s’ha comentat. Aquest fet s’explica perquè el 
resum fa, bàsicament, el seguiment de la política 431 d'Habitatge executada, principalment, 
per l'Agència de l’Habitatge de Catalunya, la despesa de la qual disminueix lleugerament 
entre els anys 2019-2020, en línia amb la informació que dona el resum. Tot i així, hi ha 
despeses imputades a l'Agència al 2020 que el resum no inclou de les quals es farà un 
seguiment el 2021 com les corresponents als programes Reallotgem (21 M€) i Rehabilitació 
en àrees rurals (2 M€). El resum tampoc no inclou bona part de les despeses de la política 
431 (Habitatge) i 432 (Barris i nuclis antics) executades per l'INCASOL. 
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GRÀFIC IV.4.G12. Resum de la política d’habitatge. Catalunya, 2007-2020 
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Font: elaboració a partir del Servei d’Estudis i Documentació d’Habitatge. 

Els ajuts per mantenir i evitar la pèrdua de l’habitatge constitueixen el pilar principal 
de la política d’habitatge 

El nombre d’actuacions del resum de la política d’habitatge disminueix de 90.906 a 85.135 
entre els anys 2019 i 2020 i en aquesta disminució haurien contribuït tant les actuacions de 
promoció i accés a l’habitatge com les de rehabilitació. En canvi, les actuacions per mantenir 
i evitar la pèrdua de l’habitatge mantenen una evolució positiva al passar de 64.465 a 
69.939. Per la seva banda, la despesa associada al total d’aquestes actuacions també es 
redueix i passa de 258,7 a 213,5 milions d’euros. En la disminució de l’import de les actua-
cions també haurien participat les polítiques de promoció i accés a l’habitatge i de rehabili-
tació, mentre que les corresponents a mantenir i evitar la pèrdua de l’habitatge i les relaci-
onades amb les oficines locals d’habitatge i les borses de mediació mostren un augment. A 
continuació s’analitza de forma individual l’evolució d’aquestes polítiques d’habitatge amb 
el tractament previ del parc d’habitatges destinats a polítiques socials. També podeu con-
sultar el detall del resum de la política d’habitatge a la taula IV.4.A.T13 de l’annex. 
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4.5.1. El parc d’habitatges destinats a polítiques socials74 

El parc d’habitatges destinat a polítiques socials augmenta fins assolir 37.162 unitats 

El parc d’habitatges destinats a polítiques socials confirma l’evolució positiva dels darrers 
anys i augmenta el 2020 en 370 unitats fins a situar-se en 37.162 habitatges. La principal 
aportació en aquest creixement ve del parc públic de la Generalitat (351 habitatges) seguida 
de l’aportació del Fons d’habitatge de lloguer social (133 habitatges). En canvi, les aporta-
cions de la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social i del parc d’habitatges cedit a l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya són negatives (76 i 38 habitatges, respectivament). Pel que fa 
al parc públic de la Generalitat, els habitatges procedents de l’exercici de tanteig i retracte 
mantenen un evolució força positiva mentre que en relació amb el parc cedit, disminueixen 
les contribucions tant de les persones particulars com de les entitats financeres. 

El nombre d’habitatges del parc destinat a polítiques social es manté en 4,8 habitatges per 
mil habitants la qual cosa és insuficient per satisfer la demanda d’habitatges de protecció 
social que augmenta de 137.626 a 141.070 entre els anys 2019 i 2020 (3.444 famílies més) 
i se situa en 18,1 persones inscrites per mil habitants. En el gràfic 13 es pot comprovar que 
els àmbits territorials amb més demanda d’habitatges de protecció per mil habitants son el 
Camp de Tarragona (21,3) i el Metropolità (20,2) però els que tenen una major cobertura 
amb habitatges del parc destinats a polítiques socials son les Comarques Centrals (6,3 vs. 
9,4) i les Terres de l’Ebre (3,3 vs. 6,0). Aquesta informació es pot consultar a les taules 
IV.4.G13, IV.4.A.T18 i IV.4.A.T19 de l’annex.

Les dades del Registre d'Habitatges Buits i Habitatges Ocupats Sense Títol Habilitant figu-
ren a la taula IV.4.A.T17 de l’annex. Es constata un augment dels habitatges registrats de 
29.866 a 30.846 entre els anys 2019 i 2020 (980 habitatges més). La província que més 
habitatges aporta en aquest creixement és Barcelona (527 habitatges). 

74 Els components del parc d’habitatges destinats a polítiques socials són els següents: 
▪ Parc públic de la Generalitat: habitatges en propietat de la Generalitat de Catalunya gestionats per l’Agèn-

cia de l’habitatge de Catalunya (AHC).
▪ Parc d’habitatges cedits a l’AHC: parc privat d’habitatges gestionats per l’Agència dins del Programa de

cessió i de les entitats financeres.
▪ Xarxa de Mediació per al Lloguer Social (XMLLS): la XMLLS s’inclou en el Decret 75/2014, de 27 de maig

del Pla per al dret a l'habitatge i té com a objectiu principal facilitar l'accés a un habitatge de lloguer digne.
La xarxa és un sistema de mediació en el mercat immobiliari que vol augmentar l'oferta de lloguer a preus
moderats i, al mateix temps, mobilitzar el parc de pisos desocupats.

▪ Fons d’habitatge de lloguer destinat a polítiques socials: es constitueix el 12 de juny de 2015 a través de
l’Acord entre la Generalitat de Catalunya i els representants dels organismes i entitats que formen part
del fons. El fons és un instrument destinat a posar a disposició de les persones i famílies en risc d’exclusió
residencial, els habitatges de titularitat pública i privada que integren el fons, en règim de lloguer social.
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GRÀFIC IV.4.G13. Evolució del parc d'habitatges destinat a polítiques socials. Catalunya 
2017-2020 
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4.5.2. Promoció i accés a l’habitatge 

Totes les polítiques de promoció i accés a l’habitatge redueixen la seva activitat 

La política de promoció i accés a l’habitatge mostra una disminució del nombre d’actuacions 
i del seu import per a totes les activitats que la integren a excepció del nombre d’habitatges 
acabats amb protecció que augmenta de 945 a 1.207. En termes de despesa, el programa 
amb més recursos liquidats segueix sent el de tanteig i retracte però el seu import ha dis-
minuït de 54,6 a 24,4 milions d’euros. Per la seva banda, els habitatges iniciats amb pro-
tecció també han augmentat al passar de 1.884 a 1.943. 

GRÀFIC  IV.4.G14. Ajuts a la promoció i accés a l’habitatge. Catalunya, 2007-2020 
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Les estadístiques dels habitatges amb protecció oficial de la Generalitat també informen del 
seu règim de tinença i del tipus de promotor. Vegeu aquestes dades a les pestanyes 
IV.4.G14 i IV.4.A.T14 de l'annex. Es comprova que la tinença majoritària dels habitatges
acabats amb protecció l’any 2020 segueix sent el lloguer amb opció de compra (73,2%),
seguida del lloguer (26,8%), i que el promotor principal segueix sent privat (55,0%) seguit
dels altres promotors públics (ajuntaments i empreses municipals, 23,3%) i de les entitats
sense ànim de lucre (cooperatives i altres entitats sense ànim de lucre, 21,7%).

Les dades dels registradors de la propietat referents als habitatges amb protecció oficial 
informen que el 7,72% de totes les hipoteques de nova creació s’han constituït sobre habi-
tatge de protecció oficial la qual cosa dona un total de 4.222 habitatges. Vegeu aquesta 
informació a les taules de l’apartat IV.4.A.T5 i de Resum HPO de l’annex.75 

4.5.3. Ajuts per mantenir i evitar la pèrdua de l’habitatge76 

Els ajuts al pagament del lloguer augmenten fins a les 66.087 actuacions 

El nombre d’ajuts per mantenir i evitar la pèrdua de l’habitatge i el seu import augmenten 
entre els anys 2019 i 2020 al passar de 61.054 a 66.087 actuacions i de 112,6 a 120,3 
milions d’euros, respectivament. L’augment del nombre d’actuacions (5.033) ha vingut de 
la mà dels ajuts al pagament del lloguer (3.347) i dels ajuts extraordinaris al lloguer per a la 
COVID-19 (2.614) mentre que l’increment de la despesa (7,6 milions d’euros) està protago-
nitzat pels ajuts concedits per contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de la CO-
VID-19 en els lloguers de l'habitatge habitual (7,7 M€). 

El nombre d’ajuts per al pagament de l’habitatge per mil habitants aconsegueix augmentar 
fins a 8,5. Amb aquest política, la Generalitat contraresta l’escassa cobertura de la demanda 

75 A la taula IV.4.A.T5 de l’annex figura la informació per àmbits territorials de l’evolució de l’import mitjà de 
les hipoteques sobre els habitatges protegits nous. Per al conjunt de Catalunya, aquest import ha passat de 
120.522 a 122.946 euros entre els anys 2019 i 2020. Aquest import es pot comparar amb les altres modalitats 
d’habitatge disponibles (lliure nou, usat i total). 
76 Els ajuts per mantenir i evitar l’habitatge inclouen les següents actuacions i/o despesa: 
1. Ajuts per al pagament de l’habitatge:

a. Ajuts al pagament del lloguer: ajuts concedits en les convocatòries de subvenció per al pagament del
lloguer. Són ajuts per a unitats de convivència que tenen ingressos baixos o moderats i que no poden
fer front al cost de l'habitatge.

b. Lloguer del parc gestionat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC): s’inclouen els habitatges
que han rebut almenys un mes d'ajut per pagar el lloguer. Inclou també els habitatges del Programa
de cessió que han rebut l'ajut.

c. Prestacions d’especial urgència: prestacions econòmiques d'especial urgència per al pagament del
lloguer o de les quotes d'amortització hipotecària en situacions especials de risc de desnonament.

d. Ajuts al Fons social: ajuts concedits a les entitats de l'Administració local per als habitatges del Fons
d'habitatges de lloguer destinats a polítiques socials, creat per l'Acord de 12 de juny de 2015. Inclou
els ajuts concedits per l'Ajuntament de Barcelona, fora de la convocatòria ordinària, a través d'una
transferència de l'AHC de 600.000 euros anuals per aquest concepte.

2. Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social (XHIS): la XHIS està formada per un conjunt d’entitats i administraci-
ons locals que duen a terme una tasca d’integració social de col·lectius amb dificultats. L’AHC té un acord
amb els membres de la xarxa i aporta subvencions.

3. Ofideute: és un servei d'informació i assessorament sobre el deute hipotecari que té la finalitat de fer
intermediació entre les famílies i les entitats financeres titulars dels préstecs, per arbitrar solucions, i evitar
la pèrdua de l’habitatge. Es va crear el 2010.

4. Meses d’emergència: adjudicació d’habitatges gestionada per l’AHC a través de les meses d’emergència
per donar resposta a les necessitats més urgents d’allotjament.
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d’habitatge protegit (18,1 persones inscrites per mil habitants) amb habitatges del parc des-
tinat a polítiques socials (4,8 habitatges per mil habitants). 

Per la seva banda, la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió augmenta el nombre d’ajuts de 2.490 a 
2.828, però l’import de les subvencions que rep de la Generalitat es manté a prop dels 5 
milions d’euros. 

Vegeu aquestes dades a les taules IV.4.A.T13 i IV.4.A.T15 de l'annex. 

GRÀFIC IV.4.G15. Evolució dels ajuts per al pagament de l'habitatge i a la Xarxa d’Inclusió 
So-cial. Catalunya, 2007-2020 
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4.5.4. Foment de la rehabilitació 

Els ajuts a la rehabilitació del parc privat i als consorcis de l’Habitatge de Barcelona 
i el metropolità cauen significativament 

El Programa de foment de la rehabilitació d’habitatges es divideix entre les convocatòries 
anuals per a la rehabilitació del parc privat i les transferències als consorcis de l’Habitatge 
de Barcelona i Metropolità de l’Habitatge, i la rehabilitació del parc gestionat per l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya. El nombre d’ajuts i l’import total del primer subprograma dis-
minueixen considerablement en el darrer any mentre que el segon subprograma disminueix 
en nombre d’actuacions, però augmenta lleugerament en termes de despesa. Vegeu el grà-
fic següent i les taules IV.4.G16 i IV.4.A.T16 de l’annex. 
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GRÀFIC IV.4.G16. Evolució del ajuts a la rehabilitació d’habitatges de la Generalitat. 
Catalunya, 2007-2020 
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Unitats: nombre d’ajuts, nombre d’ajuts per 1.000 habitants i import en milers d’euros. 
Font: elaboració a partir del Servei d’Estudis i Documentació d’Habitatge i Dades Habitatge de la Generalitat.. 
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5. Inclusió i protecció social

Aquest epígraf descriu i analitza, en primer lloc, la situació de la inclusió social a Catalunya. 
Amb aquesta finalitat, s’utilitzen dades sobre el risc de pobresa, l’exclusió social, els ingres-
sos i la distribució de la renda, les quals estan referides als anys 2019 i 2018. Per tant, no 
permeten donar una visió dels efectes de la COVID-19 en l’evolució de la pobresa i l’exclu-
sió social a Catalunya.  

No obstant això, diversos indicadors ofereixen la possibilitat de conèixer alguns elements 
de vulnerabilitat de les llars en un moment immediatament anterior a l’inici de la pandèmia, 
que poden ajudar a explicar les seves conseqüències econòmiques i socials. En aquest 
sentit, el percentatge important de població que l’any 2019 no té capacitat per fer-se càrrec 
de despeses imprevistes, així com la proporció igualment remarcable de població que té 
dificultats per arribar a fi de mes, donen una idea de la fragilitat de la població, sobretot de 
la més vulnerable, davant les circumstàncies sobrevingudes.     

Altrament, alguns indicadors referits a l’any 2020 en l’àmbit de la vulnerabilitat d’ingressos 
de les llars, així com diversos informes d’entitats d’atenció a les persones permeten donar 
una visió, encara que sigui parcial, dels efectes de la COVID-19 en la situació social. Una 
síntesi d’aquests informes s’ha incorporat al final de l’apartat sobre inclusió social.   

En segon lloc, es descriu i analitza la situació de la protecció social, així com les iniciatives 
adoptades en aquest àmbit l’any 2020 per tal de fer front als efectes econòmics i socials de 
la COVID-19. En aquest sentit, cal ressaltar l’aprovació a finals de maig del 2020 de l’ingrés 
mínim vital,  una nova prestació d’àmbit estatal dirigida a garantir els ingressos  de les llars 
més vulnerables.    

5.1. Inclusió social 

En aquest apartat s’analitzen una sèrie d’indicadors relatius als ingressos de les llars i la 
seva distribució, així com al risc de pobresa o exclusió social i a la vulnerabilitat de les llars. 

La majoria d’aquests indicadors estan inclosos en l’Agenda 2030 de les Nacions Unides 
(2015), com un instrument per mesurar els avenços en els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (en endavant, ODS) en l’àmbit de la pobresa, la desigualtat i l’exclusió social. 
Aquests ODS s’han d’assolir en un període de 15 anys (2015-2030).   

D’altra banda, cal posar de manifest la finalització del període d’aplicació de l’Estratègia 
2020 (aprovada l’any 2010) i es pot fer balanç, per tant, del seu resultat, a través de l’anàlisi 
de l’evolució de l’indicador sobre risc de pobresa i exclusió social (AROPE, en les seves 
sigles en anglès). En aquest sentit, cal tenir present que Espanya va establir l’objectiu de 
reduir entre 1.400.000 i 1.500.000 el nombre de persones en risc de pobresa o exclusió 
social en el període 2009-2019, mesurades d’acord amb l’indicador agregat AROPE. Com 
es veurà més endavant, ni a Catalunya (ni a Espanya) s’han aconseguit els objectius mar-
cats per l’estratègia al llarg del seu període de vigència.  
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5.1.1. Ingressos de les llars i distribució de la renda 

Els ingressos mitjans anuals nets de les llars catalanes augmenten per cinquè any 
consecutiu 

D’acord amb l’ECV 2019, els ingressos mitjans nets anuals de les llars catalanes se situen 
en els 33.321 euros l’any 2018, l’1,7% més que l’any anterior. Aquests ingressos augmenten 
per cinquè any consecutiu, tot i que l’increment registrat en l’ECV 2019 no és tan gran com 
el de l’ECV 2018, any en el qual es registra l’increment de a renda més elevat d’aquests 
cinc anys de creixement (el 4,3%), tal com s’observa al gràfic següent: 

GRÀFIC IV.5.G 1 Evolució dels ingressos mitjans nets anuals per llar. Catalunya, ECV 2013-
2019 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unitats: euros. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

En l’àmbit dels ingressos, els ODS incorporen l’indicador sobre renda familiar disponible 
bruta per habitant, la qual se situa en els 22.323,1 euros a Catalunya l’any 2018 (dada 
provisional), el 0,9% més que l’any anterior. Aquest indicador registra increments des de 
l’any 2013. 

Els valors d’aquest indicador també s’ofereixen com a índex calculat en relació amb la mit-
jana de la UE establerta a 100, per tal d’oferir comparacions entre països. Així, el valor 
d’aquest índex l’any 2018 és de 98,6 per a Catalunya, gairebé al nivell de la mitjana de la 
UE, però és de 88,0 en el cas d’Espanya (dades provisionals). Cal ressaltar que l’any 2017, 
Catalunya tenir un valor de l’índex superior a la mitjana de la UE-27 (100,7) i que, per tant, 
ha empitjorat la seva situació en aquest últim any.   

Augmenta la desigualtat en la distribució de la renda entre les ECV 2018 i 2019 

Altrament, l’increment de la renda mitjana de les llars catalanes ha vingut acompanyada per 
un augment de la desigualtat en la distribució de la renda a Catalunya entre les ECV 2018 
i 2019. Així ho reflecteix l’evolució de l’indicador S80/S20, el qual ha estat incorporat per 
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mesurar l’ODS relatiu a la reducció de les desigualtats i que posa en relació els ingressos 
dels quintils superior i inferior de la renda. Així, el valor d’aquest indicador augmenta lleu-
gerament entre les ECV 2018 i 2019 i se situa en 5,4, la qual cosa indica que els ingressos 
del 20 per cent de la població catalana amb més renda són 5,4 vegades superiors als in-
gressos del 20 per cent de la població amb menys renda. 

Pel que fa a l’evolució de l’S80/S20 a Catalunya, al gràfic següent s’observa que en el 
període comprès entre l’ECV 2013 i 2019, el valor de l’indicador passa del 5,7 al 5,4, regis-
trant oscil·lacions que van del seu valor màxim en l’ECV 2014 (el 6,5) al seu valor mínim en 
l’ECV 2018 (el 5,2). Altrament, el que més destaca és que en tot el període l’indicador es 
manté més elevat a Catalunya que a la UE-27, però en nivells més baixos que els registrats 
a Espanya. 

GRÀFIC IV.5.G 2 Evolució de l’S80/S20. Catalunya, Espanya i UE-271, ECV 2013-2019 
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Unitats: indicador S80/S20. 
(1): les dades de la UE-27 per als anys 2016 a 2019 són estimades.  
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

L’augment de la desigualtat en la distribució de la renda entre les ECV 2018 i 2019 es pot  
relacionar amb l’evolució del percentatge d’ingressos del 40 per cent de la població amb 
menys renda. Aquest percentatge forma part dels indicadors dels ODS i té per objectiu 
mesurar una de les fites de l’objectiu 10, sobre la reducció de la desigualtat: “D’aquí al 2030, 
aconseguir progressivament i mantenir el creixement dels ingressos del 40 per cent  de la 
població amb menys renda a una taxa superior al creixement de la mitjana dels ingressos”.  

Així, entre les ECV 2018 i 2019, el percentatge esmentat disminueix i passa del 21,0 al 20,3 
a Catalunya. Per contra, entre les ECV 2017 i 2018 es registra un increment de la proporció 
d’ingressos del 40 per cent de la població amb menys renda, fet que coincideix amb una 
disminució de la desigualtat en la distribució de la renda, d’acord amb l’indicador S80/S20. 

Tal com s’observa al gràfic següent, el valor d’aquest indicador a Catalunya és inferior al de 
la UE-27 en tot el període comprès entre les ECV 2013 i 2019, mentre que és superior al 
d’Espanya en tota la sèrie. Una altra característica a destacar i que també s’aprecia al gràfic, 
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és que l’evolució de l’indicador a Catalunya al llarg del període de referència oscil·la en més 
de dos punts percentuals (entre el 18,9 de l’ECV 2014 i el 21,0 de l’ECV 2018), mentre que 
a Espanya i a la UE-27 el seu valor es manté més estable. 

GRÀFIC IV.5.G 3 Evolució del percentatge d’ingressos del 40% de la població amb menys 
renda. Catalunya, Espanya i UE-271. Catalunya, Espanya i UE-27, ECV 2013-2019 
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Unitats: percentatges. 
(1): Les dades de la UE-27 dels anys 2016 a 2019 són estimades.  
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

Augmenta el percentatge de llars perceptores de prestacions el 2019 

Una altra qüestió a la qual cal fer referència quan s’analitzen els ingressos són les presta-
cions social que reben les llars. Aquesta informació la proporciona l’ECV amb dades de 
prestacions de l’any anterior al de la seva realització. D’acord amb l’ECV 2019, a la taula 
següent es pot observar que el 61,7% de les llars catalanes (1.879 milers) han rebut algun 
tipus de prestació al llarg de l’any 2018, un percentatge superior al de l’any anterior, durant 
el qual van rebre prestació el 58,2% de les llars, l’equivalent a 1.759 milers de llars. Cal 
ressaltar que amb els resultats de l’ECV 2019 es trenca la tendència dels quatre anys an-
teriors, al  llarg dels quals es va registrar una disminució del percentatge de llars perceptores 
de prestacions. (vegeu la taula IV.5.A.T1 de l’annex) 

A la taula següent també es pot observar que, com en anys anteriors, la majoria de les 
prestacions socials rebudes al llarg de l’any 2018 són de vellesa i supervivència, atès que 
el 56,4% de les llars que han rebut alguna prestació (equivalent a 1.059 milers de llars) han 
estat beneficiàries d’aquest tipus de prestacions. Pel que fa a la resta de llars que han rebut 
alguna prestació, el 31,1% han percebut una prestació d’atur (equivalent a 583 milers de 
llars), i el 29,6% (corresponent a 556 milers de llars) han estat beneficiàries d’altres subsidis 
o prestacions.  

Una qüestió a destacar és que el nombre de llars que perceben altres subsidis o prestacions 
diferents de l’atur i de la vellesa i supervivència s’incrementen el 21,9% entre les ECV 2018 
i 2019. Aquest augment remarcable es podria explicar en part perquè el 2018 és el primer 
any de funcionament ple de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, la qual crea la renda garantida 
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de ciutadania, així com una prestació de dret subjectiu per complementar els ajuts, les pen-
sions i les prestacions estatals fins a l’import de l’RGC.77 

TAULA IV.5.T 1 Llars segons les prestacions socials que reben. Catalunya, ECV 2018-2019 

Llars  ECV2018 ECV2019 ECV2018-2019 

Total llars (milers) 3.020 3.047,0 0,9 
Llars que reben prestacions (milers) 1.759 1.878,8 6,8 
Llars que reben prestacions (%) 58,2 61,7 6,0 
De vellesa i supervivència (milers) 1.064 1.059 -0,5 
De vellesa i supervivència (%)2 60,5 56,4 -6,8 
D'atur (milers) 518 583 12,5 
D'atur (%)2 29,5 31,1 5,4 
Altres prestacions o subsidis (milers) 456 556 21,9 
Altres prestacions o subsidis (%)2 25,9 29,6 14,3 

Unitats: milers i percentatges. 
(1)Les prestacions socials són les rebudes per les llars al llarg de l’any anterior al de realització de l’enquesta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
(2)Els percentatges estan calculats sobre el total de llars que reben prestacions. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat 

A continuació, s’analitza l’evolució de dos indicadors de l’EPA en el període 2008-2020, 
amb l’objectiu de copsar la incidència de la pandèmia de la COVID-19 en els ingressos de 
la llars (a més de l’efecte de la recessió econòmica del 2008 i de la posterior recuperació). 
Són l’indicador sobre el nombre de llars que no perceben ingressos (del treball, de les pen-
sions o de la protecció per desocupació), així com l’indicador sobre la incidència de l’atur 
en les llars.  

L’any 2020, augmenten les llars sense ingressos el 14,4%, fins als 99,9 milers de llars 

Així, al gràfic següent s’observa que el nombre de llars sense ingressos augmenta el 80,3% 
al llarg del període de recessió econòmica: entre els anys 2008 i 2013, es passa dels 70,7 
milers de llars en aquesta situació als 127,5 milers. A partir del 2013, aquesta xifra ha anat 
disminuint fins a l’any 2019; si bé aquesta reducció, la qual és del 31,5%, no aconsegueix 
compensar la pujada del període de recessió. Finalment, amb la irrupció de la pandèmia 
l’any 2020, el nombre de llars sense ingressos augmenta el 14,4% respecte del 2019, fins 
arribar als 99,9 milers de llars.  

  

 
77 Aquesta prestació s’afegeix a la prestació complementària de les pensions no contributives, ja existent, tot 
i que amb l’entrada en vigor de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, s’incrementa la seva quantia fins a l’import de 
l’RGC. 
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GRÀFIC IV.5.G 4 Evolució del nombre de llars sense ingressos. Catalunya, 2008-2020 
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Unitats: milers. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

L’any 2020 augmenten el 16,9% les llars amb totes les persones actives aturades, fins 
als 146,4 milers de llars 

Pel que fa al nombre de llars amb totes les persones actives aturades, la seva evolució al 
llarg del període de recessió econòmica segueix el mateix patró que el de les llars sense 
ingressos, però el seu increment és encara molt més elevat: entre els anys 2008 i 2013, les 
llars amb totes les persones actives aturades passen dels 74,5 als 272,8 milers, la qual 
cosa suposa un increment del 266,2%. Del 2013 al 2019, aquestes llars disminueixen fins 
als 125,2 milers (el 54,1%), la qual cosa suposa que no es recupera l’increment del període 
de recessió. Per últim, com en el cas de les llars sense ingressos, la irrupció de la pandèmia 
provoca que, entre l’any 2019 i el 2020, les llars amb totes les persones actives aturades 
augmentin el 16,9%, situant-se en els 146,4 milers de llars.   
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GRÀFIC IV.5.G 5 Evolució del nombre de llars amb totes les persones actives aturades. Ca-
talunya, 2008-2020 
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Unitats: milers. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

Davant l’impacte de la pandèmia en els ingressos de les llars, en el marc de les mesures 
per fer front a les conseqüències socioeconòmiques de la COVID-19 s’han posat en marxa 
instruments per sostenir la renda de les llars i per protegir especialment les que són més 
vulnerables. En aquest sentit, cal destacar l’aprovació el maig del 2020 de l’IMV, dirigit a les 
llars en situació de vulnerabilitat econòmica.   

5.1.2. Risc de pobresa o exclusió social 

Com a qüestió prèvia, cal explicar que es considera que una persona està en risc de po-
bresa o exclusió social quan es troba almenys en una de les condicions següents (o com-
ponents de l’AROPE): en risc de pobresa, en situació de privació material severa o viu en 
una llar amb una intensitat del treball molt baixa.  

Respecte dels components de l’AROPE, en primer lloc, es considera que una persona està 
en risc de pobresa quan té uns ingressos inferiors al 60 per cent de la renda mediana. En 
segon lloc, es troba en situació de privació material severa la persona que viu en una llar 
que no es pot permetre quatre conceptes d’una llista de nou: retardar-se en el pagament de 
les despeses relacionades amb l’habitatge en els últims 12 mesos, mantenir la llar a una 
temperatura adequada, assumir despeses inesperades, menjar carn, pollastre o peix al-
menys cada dos dies, anar de vacances almenys una setmana a l’any, disposar de cotxe, 
rentadora, televisió o telèfon. Finalment, una persona viu en una llar amb una intensitat del 
treball molt baixa quan els seus membres en edat de treballar ho han fet menys del 20 per 
cent del seu potencial de treball.  

Tot i que el risc de pobresa o exclusió social baixa del 24,7% al 23,6% entre les ECV 
2018 i 2019... 
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Els resultats de l’ECV 2019 mostren que el 23,6% de la població de Catalunya (l’equivalent 
a 1.770,1 milers de persones) es troba en risc de pobresa o exclusió social, un percentatge 
inferior al de l’any anterior, en el qual el 24,7% de la població es trobava en aquesta situació, 
la qual cosa suposa que 60,7 milers de persones deixen d’estar en risc de pobresa o exclu-
sió social entre les ECV 2018 i 2019. 

Aquesta evolució s’explica per la reducció de dos dels tres components de l’AROPE entre 
les ECV 2018 i 2019: la taxa de risc de pobresa, la qual passa del 21,3% al 19,5%, i la 
privació material severa, la qual baixa del 6,5% al 5,7%. En canvi, augmenta del 5,8% al 
8,3% el percentatge de població que viu en llars on la intensitat del treball és molt baixa 
entre les ECV 2018 i 2019.   

... a Catalunya no s’ha acomplert l’objectiu de reducció del risc de pobresa o exclusió 
social marcat per l’Estratègia 2020 

Malgrat l’evolució a la baixa de l’indicador AROPE l’últim any del que es disposa de dades, 
es pot afirmar que a Catalunya no s’ha acomplert amb l’objectiu de reducció de la pobresa 
i l’exclusió social marcat per l’Estratègia 2020, una vegada acabat el seu període de vigèn-
cia. En aquest sentit, al gràfic següent es pot observar l’evolució de l’AROPE al llarg del 
període comprès entre les ECV 2009 i 2019 a Catalunya: el seu valor oscil·la entre el 26,3% 
de l’ECV 2012 i el 22,5% de l’ECV 2016, fins a situar-se en el 23,6% de l’ECV 2019, un 
valor superior en gairebé un punt al registrat en l’ECV 2009 (el 22,7%). 

Pel que fa a l’evolució de l’indicador des de la perspectiva temporal de l’Agenda 2030, és a 
dir des de l’any 2015 al 2019, al gràfic següent es mostra que la taxa AROPE es manté 
pràcticament igual, no sense haver patit oscil·lacions, entre el 22,5% de l’ECV 2016 i el 
24,7% de l’ECV 2018.   

Finalment, al gràfic següent s’observa que el valor d’aquest indicador és clarament superior 
a Espanya respecte de Catalunya i sobretot de la UE-27. Pel que fa a Catalunya, el risc de 
pobresa o exclusió social és superior al de la UE-27, excepte els anys de les ECV 2015 i  
2016 (la taxa a Catalunya és més baixa) i l’any de l’ECV 2013, on la taxa d’ambdós territoris 
és gairebé la mateixa. 
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GRÀFIC IV.5.G 6 Evolució de la taxa AROPE. Catalunya, Espanya i UE-271, ECV 2009-2019 
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(1): les dades de la UE-27 són estimades en tota la sèrie. No es disposa de dades d’aquest àmbit territorial per a l’any 2009. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

Altrament, el risc de pobresa o exclusió social no afecta per igual tota la població. Així, l’ECV 
2019 mostra uns valors elevats de l’AROPE en les persones aturades (el 49,8%), en les de 
nacionalitat estrangera (el 53,3%), així com en les que tenen un nivell de formació assolit 
d’educació primària o inferior (el 31,6%). També cal ressaltar que les llars amb fills i filles 
dependents mostren uns valors més elevats de risc de pobresa o exclusió social que les 
que no en tenen (el 28,4% front al 19,0%).78 

Pel que fa al valor de l’AROPE en funció del sexe, les dones mostren una taxa superior a 
la dels homes segons l’ECV 2019 (el 25,1% front al 22,0%). Cal destacar que la diferència 
entre taxes disminueix respecte de l’any anterior, degut a què la de les dones disminueix 
en 2,4pp, mentre que la dels homes augmenta en 0,3pp.  

Segons l’edat, cal posar de manifest el risc elevat de pobresa o exclusió social entre la 
infància i l’adolescència, amb una taxa del 32,8% entre les persones de menys de 18 anys; 
a més, aquest percentatge ha augmentat en 1,6pp. entre les ECV 2018 i 2019. Per contra, 
la taxa AROPE disminueix del 20,6% al 13,0% entre la població de 65 anys en el període 
indicat. 

Vegeu la taula IV.5.A.T2 de l’annex amb l’evolució de la taxa AROPE segons diferents va-
riables des de l’ECV 2013 fins a l’ECV 2019. 

 
78 Es consideren fills i filles dependents la població de menys de 18 anys i la que té entre 18 i 24 anys que 
viuen almenys amb un dels pares i que són econòmicament inactius. 
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Finalment, els indicadors dels ODS per a Catalunya incorporen l’anàlisi de la població en 
risc de pobresa o exclusió social per grau d’urbanització.79 Segons dades de l’ECV 2019, a 
la taula següent es pot observar que a Catalunya la taxa més elevada correspon a l’àrea 
intermèdia (el 27,8%), seguida de l’àrea densament poblada (el 22,2%) i de l’àrea escassa-
ment poblada (el 21,4%). Aquesta situació contrasta amb el fet que, tant a Espanya com a 
la UE-27 (tenint present que a Espanya els valors són més elevats), les àrees escassament 
poblades són les que mostren un risc de pobresa o exclusió social més elevat (el 28,8% i 
el 22,4%, respectivament).  

Altrament, l’Idescat només ofereix la desagregació per sexes d’aquest indicador en el cas 
de Catalunya: en tots els graus d’urbanització la taxa femenina és més elevada, tot i que es 
pot ressaltar que és en les àrees escassament poblades on les diferències són més petites 
(d’1,4pp.). En el cas de les àrees intermèdies la diferència és de 3,2pp. i en el de les den-
sament poblades és de 3,5pp.   

TAULA IV.5.T 2 Risc de pobresa o exclusió social per grau d’urbanització. Catalunya, Espa-
nya i UE-27,1 ECV 2019 

Grau d’urbanització Catalunya Espanya UE-27 

Àrea densament poblada 22,2 23,3 21,3 

Àrea intermèdia 27,8 25,6 19,2 

Àrea escassament poblada 21,4 28,8 22,4 
Unitats: percentatges. 
(1): les dades de la UE-27 són estimades. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

5.1.2.1. Components de l'AROPE 

Risc de pobresa 

El risc de pobresa és un indicador que mesura la pobresa des d’una perspectiva monetària. 
Com ja s’ha mencionat anteriorment, es considera que una persona està en risc de pobresa 
quan els seus ingressos estan per sota d’un llindar d’ingressos anual, el qual es fixa en el 
60 per cent de la mediana d’ingressos de la societat de referència. Per tant, es tracta d’un 
indicador relatiu, atès que es defineix en relació amb la renda que obté el conjunt de llars 
en la societat i any de referència. Finalment, cal mencionar que aquest indicador es calcula 
a partir de l’ECV amb dades d’ingressos de l’any anterior al de realització de l’enquesta. 

El llindar de risc de pobresa a Catalunya se situa en els 10.674,1 euros nets anuals en les 
llars formades per una sola persona, segons l’ECV 2019. Això suposa una disminució del 
2,8% respecte del llindar de l’any anterior, el qual es va situar en els 10.981,4 euros. 
Aquesta evolució contrasta amb la de la renda mitjana, la qual augmenta entre les ECV 
2018 i 2019, i més si es té en compta que el llindar acostuma a evolucionar d’acord amb la 
mitjana dels ingressos. D’acord amb l’Idescat, la distribució dels ingressos en l’ECV 2019 

 
79 L’Idescat classifica les àrees segons si estan densament poblades, en un nivell intermedi o escassament 
poblades. D’acord amb l’Eurostat, aquestes àrees corresponen, en primer lloc, a ciutats, en segon lloc, a 
ciutats petites, pobles i suburbis (barri residencial o perifèric) i, en tercer lloc, a àrees rurals, respectivament.  
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ha provocat que el llindar baixi, malgrat la pujada de la renda mitjana, la qual cosa explicaria 
la lleugera pujada dels indicadors de desigualtat.  

Vegeu la taula IV.5.A.T3 de l’annex amb l’evolució de llindar de risc de pobresa segons la 
composició de la llar entre les ECV 2009 i 2019. 

La taxa de risc de pobresa disminueix del 21,3% al 19,5% entre les ECV 2018 i 2019... 

Segons l’ECV 2019, la taxa de risc de pobresa se situa en el 19,5% de la població catalana, 
la qual cosa equival a 1.466,8 milers de persones. Això suposa una disminució de 115 mi-
lers de persones respecte de l’any anterior, en el qual la taxa va ser del 21,3%. 

Al gràfic següent es pot observar l’evolució de la taxa de risc de pobresa a Catalunya al 
llarg del període de vigència de l’Estratègia Europa 2020, és a dir, entre les ECV 2009 i 
2019. Així mateix, es pot comparar aquesta evolució amb la d’Espanya i la UE-27 en el 
període esmentat.  

Així, el risc de pobresa a Catalunya passa del 19,9% en l’ECV 2009 al 20,9% en l’ECV 
2014. La taxa baixa durant els dos anys següents, per pujar posteriorment fins al 21,3% en 
l’ECV 2018, la taxa més elevada del període. Finalment, el risc de pobresa disminueix en 
l’ECV 2019, i se situa en el 19,5%, un percentatge lleugerament més baix que el de l’inici 
del període.  

En termes comparatius respecte d’Espanya, es pot destacar que la taxa catalana ha estat 
sempre per sota de l’espanyola, tot i que hi ha hagut anys (els de les ECV 2012 i 2018 ) en 
els que les taxes espanyola i catalana han tingut valors gairebé iguals. Respecte de la UE-
27, el risc de  pobresa tant a Catalunya com a Espanya es manté més elevat en tots els 
anys de la sèrie. Així mateix, la taxa de la UE-27 es manté més estable al llarg del període 
considerat que no pas l’espanyola i, sobretot, la catalana. 
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GRÀFIC IV.5.G 7 Evolució de la taxa de risc de pobresa. Catalunya, Espanya i UE-27, ECV 
2009-2019 
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Unitats: percentatges.  
(1): totes les dades de la UE-27 són estimades. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat, INE i Eurostat. 

Pel que fa a la incidència del risc de pobresa segons diferents variables sociodemogràfi-
ques, segueix la mateixa pauta descrita anteriorment respecte de l’indicador AROPE. Se-
gons l’ECV 2019, a Catalunya s’observen taxes elevades de risc de pobresa en la població 
aturada (36,2%), en la població amb un nivell de formació assolit de primària o inferior (el 
27,2%) i en les llars monoparentals (el 46,9%). També destaca la incidència elevada del 
risc de pobresa en les persones de països de fora de la UE-27 a Catalunya, amb una taxa 
del 57,9%, la qual és més elevada que a Espanya (el 50,4%) i que a la UE-27 (el 38,6%).  

Respecte de la incidència del risc de pobresa en funció del sexe a Catalunya, afecta més 
les dones que els homes segons l’ECV 2019 (el 20,7% front al 18,3%). No obstant això, la 
diferència s’ha reduït respecte de l’any anterior, atès que la taxa ha disminuït entre les do-
nes en 3,4pp., mentre que s’ha mantingut pràcticament igual en el cas dels homes. Si es 
posa en relació sexe i edat, les diferències més grans s’observen en la població de 65 anys 
i més, atès que el 15,5% de les dones d’aquesta edat es troben en risc de pobresa, mentre 
que el percentatge d’homes d’aquest grup que es troba en aquesta situació és del 8,0%. 
Aquest fet es deu a la bretxa de gènere en pensions: els ingressos de la població de 65 
anys i més provenen en la seva majoria de les pensions i les de les dones són el 35,3% 
més baixes que les dels homes.  

... tot i que augmenta el risc de pobresa entre la infància i l’adolescència, el qual afecta 
el 31% de les persones de menys de 18 anys 

Pel que fa a l’edat, cal ressaltar que augmenta la ja de per si elevada taxa de risc de pobresa 
de la infància i l’adolescència, fins a situar-se en el 31,0% entre les persones de menys de 
18 anys, segons l’ECV 2019. En canvi, la taxa de les persones de 65 anys i més disminueix 
entre les ECV 2018 i 2019, després de tres anys de pujades, i se situa en el 12,2%. Aquesta 
evolució es podria explicar per la disminució del llindar de risc de pobresa, que pot haver 



 

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya Pàgina 155 

provocat que les persones amb ingressos estables just per sota del llindar hagin passat a 
situar-se per sobre.   

Vegeu la taula IV.5.A.T4 de l’annex sobre la taxa de risc de pobresa segons diverses vari-
ables sociodemogràfiques. 

Una altra qüestió a considerar és la taxa de risc de pobresa en el treball, un altre indicador 
dels ODS de l’Agenda 2030. Aquesta taxa mesura el percentatge de persones ocupades 
que, havent treballat almenys set mesos durant l’any de referència, el qual és l’any anterior 
al de realització de l’ECV, tenen uns ingressos inferiors al llindar de risc de pobresa. 

D’acord amb l’ECV 2019, al gràfic següent s’observa que a Catalunya la taxa se situa en el 
12,1%, la qual cosa suposa una disminució de 2,3pp. respecte de l’any anterior. Aquesta 
taxa és inferior a l’espanyola (el 12,7%), però superior a la de la UE-27 (el 9,0%). Pel que 
fa a l’evolució en el període entre les ECV 2013 i 2019, cal ressaltar que tant la taxa catalana 
com l’espanyola es mantenen remarcablement per sobre de la de la UE-27. Així mateix, cal 
remarcar que la taxa catalana, partint d’un valor superior a l’espanyola a l’inici del període, 
se situa per sota d’aquesta última en els anys següents amb l’excepció de l’ECV 2018, any 
en el qual registra un repunt important enfilant-se fins al 14,4%, per després baixar fins al 
12,1% l’any següent. 

Pel que fa al risc de pobresa en el treball en funció del sexe, en l’ECV 2019 s’observa que 
tant a Catalunya com a Espanya la seva incidència és més elevada en els homes que en 
les dones. Així, a Catalunya els homes registren una taxa del 12,5%, mentre que en les 
dones és del l’11,5% i a Espanya aquests percentatges són del 13,4% i l’11,8%, respecti-
vament. Pel que fa a la UE-27, també es dona aquesta circumstància: el 9,4% dels homes 
es troben en situació de pobresa en el treball front al 8,5% de les dones.  

Cal ressaltar que les taxes dels homes són superiors a les de les dones en tots els anys de 
la sèrie i en els tres àmbits territorials, amb dues excepcions: a Catalunya, les taxes feme-
nines han estat superiors a les masculines en les ECV 2014 i 2018.  
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GRÀFIC IV.5.G 8 Evolució de la taxa de risc de pobresa en el treball. Catalunya, Espanya i 
UE-27. ECV 2013-2019 
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Unitats: percentatges. 
(1): les dades de la UE-27 són estimades. 
Font: Idescat. 

Una altra qüestió a tenir en compte és la bretxa del risc de pobresa, la qual ha estat incor-
porada en el conjunt d’indicadors per mesurar l’assoliment de l’objectiu 10 dels ODS, sobre 
reducció de les desigualtats. Aquest indicador mostra en percentatges la distància entre la 
mediana dels ingressos de la població en risc de pobresa i el llindar establert; per tant, 
mostra “com de pobres són els pobres”. 

La bretxa de risc de pobresa disminueix del 28,3% al 25,5% a Catalunya entre les ECV 
2018 i 2019 

Al gràfic següent s’observa que en l’ECV 2019 la bretxa de risc de pobresa a Catalunya se 
situa en el 25,5%, és a dir, que la mediana dels ingressos de la població que es troba en 
risc de pobresa se situa el 25,5% per sota del llindar. Aquest percentatge és inferior al de 
l’any anterior (28,3%). Altrament, la bretxa de risc de pobresa a Catalunya és inferior a la 
d’Espanya (el 29,1%), però superior la de la UE-27 (el 24,5%), segons l’ECV 2019.  

Pel que fa a l’evolució d’aquest indicador en el període entre les ECV 2013 i 2019, cal 
ressaltar que Catalunya va registrar xifres molt altes en els anys de les ECV 2014 i 2015 (el 
37,3% i el 35,7%, respectivament), situant-se per sobre de les xifres espanyoles. Pel que 
fa a l’evolució en el cas d’Espanya i la UE-27, es pot mencionar que en cap dels dos casos 
s’ha registrat un pic com en el cas català, essent la seva evolució més uniforme, sobretot 
en el cas de la UE-27. 
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GRÀFIC IV.5.G 9 Evolució de la bretxa del risc de pobresa. Catalunya, Espanya i UE-271, ECV 
2013-2019 

27,0

37,3
35,7

29,0
30,3

28,3 25,5

30,9
31,6

33,8

31,4
32,4

28,5 29,1

24,4
25,3 25,4 25,4

24,7 24,5
24,5

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Catalunya Espanya UE-27

 

Unitats: percentatges. 
(1): les dades de la UE-27 per als anys 2016 a 2019 són estimades. 
Font: Idescat. 

Per acabar amb l’anàlisi del risc de pobresa, un altre punt a comentar és la incidència del 
sistema de protecció social en aquest indicador. El gràfic següent mostra que la taxa de risc 
de pobresa abans de la intervenció de l’Administració és del 43,6%, que baixa fins al 26,4% 
després de pensions i fins al 19,5% després de totes les transferències socials.  

Quant a l’edat, destaca l’impacte de la intervenció de l’Administració en el grup de 65 anys 
i més, sobretot per la incidència de les pensions, atès que el seu risc de pobresa passa del 
81,7% al 15,5% després de pensions i baixa fins al 12,2% després de totes les transferèn-
cies. Això contrasta amb l’efecte modest que té la intervenció de l’Administració en la re-
ducció del risc de pobresa de la infància i l’adolescència, atès que el grup poblacional de 
menys de 18 anys només veu reduïda la taxa de risc de pobresa per efecte de les transfe-
rències socials del 38,9% al 31,0%. 

D’altra banda, no s’observen diferències remarcables entre homes i dones en l’impacte de 
la intervenció de l’Administració de manera global. No obstant això, cal posar de manifest 
que en el grup d’edat de 65 anys i més les pensions tenen una incidència més gran en la 
reducció de la taxa de pobresa dels homes, mentre que són la resta de transferències les 
que tenen un impacte més gran entre les dones. Així, la taxa de risc de pobresa dels homes 
d’aquesta edat passa del 82,5% al 10,5% després de pensions, mentre que aquests per-
centatges en el cas de les dones són del 82,8% i del 19,3%. Després de totes les transfe-
rències, els homes de 65 anys i més baixen la seva taxa de risc de pobresa fins al 8,0% i 
les dones fins al 15,5%.  
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GRÀFIC IV.5.G 10 Taxa de risc de pobresa abans i després de transferències socials per edat 
i sexe. Catalunya, ECV 2019 
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Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

Privació material severa 

L’indicador sobre privació material severa fa referència a la manca de capacitat de consum 
de la població, a través de mesurar les restriccions de les llars en almenys quatre de nou 
ítems de consum que es consideren bàsics en el marc de la UE, comentats anteriorment. 
Les dades sobre aquest indicador estan referides a l’any de realització de l’ECV. 

La privació material severa disminueix a Catalunya del 6,5% al 5,7% entre els anys 
2018 i 2019 

Tal com s’observa al gràfic següent, el 5,7% de la població de Catalunya es troba en situació 
de privació material severa (428,5 milers de persones) l’any 2019, la qual cosa suposa una 
disminució de 55,7 milers de persones respecte de l’any 2018, en el qual el 6,5% de la 
població es trobava en aquesta situació. Malgrat el descens experimentat per aquest indi-
cador des del seu màxim de l’any 2012 (el 7,4%), la xifra és 2,6pp. més elevada que la 
registrada l’any 2009.  

Al gràfic següent també es compara l’evolució de la privació material severa a Catalunya, 
Espanya i la UE-27 entre els anys 2009 i 2019. S’observa que els valors d’aquest indicador 
per a la UE-27 són superiors als d’Espanya en tota la sèrie i als de Catalunya entre els anys 
2010 i 2017. Així mateix, Catalunya se situa per sobre d’Espanya entre els anys 2010 i 2012 
i de forma puntual l’any 2015. 

Catalunya registra uns nivells de privació material severa superiors als de la UE-27 
des de l’any 2018 

Cal ressaltar el canvi de tendència que es produeix a Catalunya a partir de l’any 2018. Fins 
a aquest any, Catalunya havia registrat nivells de privació material severa inferiors als de la 



 

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya Pàgina 159 

UE-27, contràriament al que passava amb el risc de pobresa, la qual cosa es relacionava 
amb el suport de la família i l’entorn, que facilitava que les llars no haguessin de patir tantes 
restriccions en el consum, malgrat la vulnerabilitat en els ingressos.  

La situació a Catalunya canvia a partir del 2018, any en el qual, després de registrar-se 
dues disminucions seguides de la privació material severa els anys 2016 i 2017, s’observa 
un augment important de l’indicador, la qual cosa situa Catalunya amb uns nivells de priva-
ció material severa superiors als de la UE-27. Això suposa un trencament de la tendència 
històrica i permet afirmar que a Catalunya es comença a notar un cert esgotament de l’ajuda 
que la família i l’entorn pot prestar. 

GRÀFIC IV.5.G 11 Evolució de la privació material severa. Catalunya, Espanya i UE-271, 2009-
2019 
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Unitats: percentatges.  
(1): les dades de la UE-27 són estimades per a tota la sèrie. No es disposa de dades de l’any 2009 d’aquest àmbit territorial. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat, INE i Eurostat. 

Tal com succeeix en altres indicadors, la privació material severa no afecta de la mateixa 
manera tota la població. Així, l’any 2019 la seva incidència és lleugerament més elevada en 
els homes que en les dones (el 5,8% front al 5,6%), com a conseqüència de l’evolució 
d’aquest indicador respecte del 2018, el qual disminueix gairebé dos pp. en les dones, men-
tre que augmenta lleugerament en els homes.  

Pel que fa a l’edat, el grup en el qual incideix més la privació material severa l’any 2019 és 
el de 30 a 44 anys (el 9,7%), sobretot en el cas de les dones (el 12,3%), seguit de les 
persones de menys de 16 anys (el 8,6%). En canvi, només l’1,6% del col·lectiu de 65 anys 
i més es troba en situació de privació material severa. Respecte de l’any 2018, destaca 
l’increment del valor de l’indicador en el grup de 30 a 44 anys (en 3,1pp.), així com la seva 
disminució en el col·lectiu de 65 anys i més (en 3,2pp.).  

Vegeu la taula IV.5.A.T5 de l’annex pel que fa a l’evolució de la privació material severa per 
edat i sexe en el període 2013-2019. 
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Pel que fa als ítems que conformen l’indicador l’any 2019, tots han registrat valors més 
baixos que l’any anterior. Els percentatges més elevats són els de la població catalana que 
no es pot permetre fer vacances un mínim d’una setmana a l’any (el 27,6%) i els de la 
població que no té capacitat per fer-se càrrec de despeses imprevistes (el 26,1%).  

Un altre ítem a mencionar és el del percentatge de persones que no pot mantenir l’habitatge 
a una temperatura adequada, atès que es relaciona amb l’anomenada pobresa energètica, 
el qual és del 8,3% l’any 2019, un percentatge lleugerament inferior al de l’any anterior (el 
8,8%). Vegeu la taula IV.5.A.T6 de l’annex amb l’evolució de la població en situació de 
privació material severa per tipus de privació en el període 2013-2019. 

Així mateix, l’Observatori Europeu contra la Pobresa Energètica (en endavant, EPOV) ha 
seleccionat una sèrie d’indicadors per a mesurar la pobresa energètica. Entre aquests indi-
cadors, destaquen els anomenats primaris: la temperatura adequada de l’habitatge (analit-
zada anteriorment), el retard en el pagament de les factures dels subministraments, la des-
pesa energètica excessivament baixa (o pobresa energètica amagada) i la despesa en sub-
ministraments energètics desproporcionada sobre el nivell d’ingressos. L’Estratègia anual 
contra la pobresa energètica 2019-2024 del Ministeri de Transició Ecològica proporciona 
dades sobre aquests indicadors en l’àmbit de Catalunya relatius a l’any 2017:   

▪ El 6,6% de les llars declara haver tingut retards en el pagament dels subministraments 
de l’habitatge (sense incloure el lloguer o la hipoteca). 

▪ El 8,0% de les llars tenen una despesa energètica excessivament baixa (o pobresa ener-
gètica amagada). 

▪ El 14,7% de les llars mostren una despesa desproporcionada en subministraments ener-
gètics sobre el nivell d’ingressos.  

També cal fer referència a una sèrie d’iniciatives en l’àmbit de la pobresa energètica:   

En primer lloc, el Reial decret llei 11/2020, del 31 de març,80 amplia el col·lectiu de percep-
tors potencials del bo social elèctric, equivalent a un descompte del 25 per cent de la factura 
de la llum, a les persones físiques que tinguin una renda igual o inferior a determinats llin-
dars referenciats a l’IPREM i que acreditin el cessament de la seva activitat professional en 
el treball autònom o que hagin vist reduïda la seva facturació una mitjana del 75 per cent 
respecte del semestre anterior.   

Més endavant, el Reial decret llei 30/2020, del 29 de setembre,81 torna a ampliar l’accés al 
bo social elèctric, a través de la creació de noves categories de persona consumidora vul-
nerable: les persones aturades, les afectades per un expedient temporal de regulació de 
l’ocupació (ERTO) i les persones empresàries que hagin vist reduïda la seva jornada amb 

 
80 Reial decret llei 11/2020, del 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit 
social i econòmic per tal de fer front a la COVID-19. 
81 Reial decret llei 30/2020, del 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l’ocupació. BOE núm. 259, 
de 30.09.2020. 
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motiu de cures o altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua substancial d’in-
gressos. Es preveu que la percepció del bo social en funció d’aquestes noves condicions 
s’extingeixi el 30 de juny del 2021.  

En segon lloc, el març del 2021 se signa un conveni entre Endesa, la Generalitat i les quatre 
diputacions catalanes contra la pobresa energètica, en virtut del qual 35.518 llars en situació 
de risc residencial resten alliberades del deute acumulat amb la distribuïdora entre els anys 
2015 i 2020. Així, l’empresa assumeix el 100% del deute acumulat entre els anys 2015 i 
2018 i el 50% del dels anys 2019 i 2020, mentre que la Generalitat i les administracions 
locals responen de l’altre 50% del deute dels dos últims anys.  

Així mateix, s’ha signat un segon conveni per regular el cost generat per situacions de po-
bresa energètica relacionada amb subministraments de gas, electricitat i eficiència energè-
tica, amb efectes a partir de l’1 de gener del 2021. El conveni disposa la creació d’un Fons 
d’atenció solidària finançat com a mínim en el 50% per les empreses subministradores i 
com a màxim en el 50% per la Generalitat, amb la finalitat de fer front al cost energètic 
esmentat. L’acord suposa la regulació per primera vegada de l’aplicació de la Llei 24/2015, 
de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energè-
tica, la qual impedeix la interrupció dels subministraments energètics a famílies vulnerables.  

El 50,8% de la població catalana té algun tipus de dificultat per arribar a fi de mes 

Un altre tema a comentar que informa sobre la vulnerabilitat de les llars és la dificultat per 
arribar a final de mes. Cal destacar que el 50,8% de la població catalana té algun tipus de 
dificultat per arribar a fi de mes l’any 2019 (un percentatge inferior al de l’any anterior): el 
6,2% té molta dificultat, el 20,5 arriba a fi de mes amb dificultat i el 24,1 amb certa dificultat. 
Aquestes xifres poden ajudar a explicar les dificultats econòmiques i socials que ha provocat 
la COVID-19 en les llars, atès que dona una idea de la fragilitat de la població davant les 
circumstàncies sobrevingudes. Vegeu la taula IV.5.A.T7 de l’annex amb l’evolució d’aquest 
indicador en el període 2013-2019. 

Finalment, cal fer referència a una sèrie d’indicadors en l’àmbit de l’ODS 1, sobre l’eradica-
ció de la pobresa, i que informen sobre la vulnerabilitat de les llars: l’any 2019, el 17,1% de 
la població catalana viu en habitatges amb goteres, humitats o amb podriment als marcs de 
les finestres o al terra i el 0,1% viu en habitatges sense banyera, ni dutxa, ni vàter amb 
descàrrega d’aigua. Pel que fa a la taxa d’amuntegament, l’any 2019 se situa en el 7,3% a 
Catalunya, un percentatge més elevat que el d’Espanya (el 5,9%), però bastant més baix 
que el de la UE-27 (el 17,1%). Aquesta diferència important en els valors de la taxa d’amun-
tegament de Catalunya i Espanya amb la UE-27 es manté en tots els anys del període 2013-
2019.  

Intensitat del treball a la llar 

El tercer component de l’AROPE fa referència a les persones de menys de 60 anys que 
viuen en llars amb una intensitats del treball molt baixa, és a dir, on els seus membres en 
edat de treballar ho fan per sota del 20 per cent del seu potencial màxim. Cal indicar que 
l’any de referència per mesurar la intensitat del treball és l’any anterior al de realització de 
l’ECV. 
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Augmenten del 5,8% al 8,3% les persones que viuen en una llar amb una intensitat 
del treball molt baixa entre les ECV 2018 i 2019 

Amb dades de l’ECV 2019, al gràfic següent s’observa que el 8,3% de les persones de 
menys de 60 anys a Catalunya viuen en una llar amb una intensitat del treball molt baixa 
(treball desenvolupat al llarg del 2018), la qual cosa equival a 472,6 milers de persones. 
Aquest percentatge és més elevat que el de l’any anterior (el 5,8%), la qual cosa suposa un 
augment de 149 milers de persones.  

Pel que fa a l’evolució d’aquest indicador en el període entre les ECV 2009 i 2019 a Cata-
lunya, el seu valor s’incrementa molt en el període de recessió econòmica, fins a assolir el 
seu valor màxim en l’ECV 2014 (el 12,0%), per després disminuir d’una manera no homo-
gènia fins a l’ECV 2018, on registra un valor similar al de l’inici del període (el 5,8%), i 
posteriorment tornar a pujar fins a situar-se en el 8,3% en l’ECV 2019, com s’ha comentat 
anteriorment.  

Si es compara l’evolució d’aquest indicador a Catalunya respecte de la UE-27, s’observa 
que en el cas català es partia de valors més baixos a l’inici del període per després situar-
se per sobre dels valors europeus entre les ECV 2011 i 2014, coincidint amb el període de 
recessió econòmica, i per sota en el període de recuperació (entre les ECV 2015 i 2018). 
Finalment, en l’ECV 2019 els valors d’ambdós àmbits territorials coincideixen.  

Respecte d’Espanya, la intensitat del treball molt baixa ha estat sempre per sota en el cas 
català en tots els anys del període. Cal ressaltar que a Espanya el valor de l’indicador s’en-
fila molt en els anys de recessió econòmica fins a assolir un valor màxim del 17,1%, per 
després començar a baixar fins a situar-se en el 10,8% en l’ECV 2019.  

En qualsevol cas, ni a Catalunya ni a Espanya s’ha millorat en els resultats d’aquest indica-
dor en el període de vigència de l’Estratègia Europa 2020 i ni tan sols s’han recuperat els 
valors de l’inici del període.  
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GRÀFIC IV.5.G 12 Evolució de la intensitat del treball molt baixa. Catalunya, Espanya i UE-
271, ECV 2009-2019 
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(1): les dades de la UE-27 són estimades per a tota la sèrie. No es disposa de dades de l’any 2009 d’aquest àmbit territorial. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat, INE i Eurostat. 

5.1.3. Inclusió social i COVID-19 

Diversos informes d’organismes, organitzacions i d’entitats d’atenció a les persones sobre 
la seva activitat al llarg de l’any 2020, permeten donar una visió, encara que sigui parcial, 
dels efectes de la COVID-19 en la situació social a Catalunya.82  

A continuació, es relacionen les principals conclusions d’aquests informes, d’acord amb 
l’esquema següent: les conseqüències de la pandèmia en termes de pobresa i desigualtat, 
l’increment observat de persones ateses per les entitats i el perfil d’aquestes persones.  

S’alerta que la pandèmia ampliarà la pobresa i la desigualtat a Catalunya pel seu im-
pacte en els col·lectius més vulnerables 

Organismes com l’FMI, el Banc Mundial i l’OCDE alerten que la pandèmia ampliarà la desi-
gualtat. L’ONG Intermon Oxfam (2021)83 ha posat xifres a aquest increment a Catalunya 
l’any 2020: gairebé 120.000 catalans més es troben en risc de pobresa, l’11,7% més que 
abans de començar la pandèmia, una xifra que podria haver estat més elevada sense els 
ERTO. 

Tant lntermon Oxfam (2021) com Funcas (2020)84 adverteixen del fort impacte de la pan-
dèmia en els col·lectius més vulnerables, amb el que això representa en termes d’augment 

 
82 Els informes consultats per elaborar aquest apartat són els de les notes a peu de pàgina següents, junta-
ment amb La crisi de la Covid porta al límit els treballadors immigrats precaris. M. Ortega. Ara.cat., 9 de març 
de 2021.      
83 Intermon Oxfam (2021). El virus de la desigualtat: com recomposar un món devastat pel Coronavirus a 
través d’una economia equitativa, justa i sostenible. Oxford: Oxfam Internacional. 
84 Funcas (2020). Impacte social de la pandèmia a Espanya. Una avaluació preliminar. C. Ocaña (dir.). Madrid: 
Funcas 
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de la pobresa i la desigualtat. Així, la primera organització assenyala que la pèrdua d’in-
gressos provocat per la pandèmia es concentra en els estrats de renda més baixa. En con-
cret, afirma que l’increment de la desigualtat es produirà perquè el decil més baix dels in-
gressos perdrà proporcionalment més renda que el decil més elevat.   

Intermon Oxfam (2021) relaciona la pèrdua d’ingressos de les persones més vulnerables i 
l’atur provocat per la pandèmia, al qual qualifica com el principal generador de pobresa i 
desigualtat, a causa de la caiguda d’ingressos dels treballadors i treballadores més precaris: 
els sectors més afectats per les restriccions són aquells que tenen un salari mitjà anual més 
baix; en canvi, els salaris dels sectors que han pogut teletreballar durant els tancaments 
són superiors a aquest salari mitjà.   

En la mateixa línia que els dos organismes anteriors, l’informe de l’Observatori de la Realitat 
Social de Càritas (2021)85, on resumeix el seguiment a les famílies que acompanya durant 
un any des del març del 2020, assenyala que les conseqüències de la pandèmia han estat 
especialment greus pels que ja es trobaven en situació de vulnerabilitat, la qual cosa ha 
incrementat la bretxa social.  

A més, Càritas posa de manifest que el deteriorament dels ingressos de les famílies con-
centrat en els estrats que de partida ja tenien menys renda ha donat lloc a l’augment del 
nombre de llars sense cap mena d’ingrés i a situacions de pobresa severa, amb famílies 
que no poden fer front al pagament de les despeses del seu habitatge. L’entitat assenyala 
que aquesta realitat ha afectat especialment a les llars amb menors a càrrec, a les mono-
parentals i a les persones d’origen immigratori.  

La demanda a les entitats d’atenció a les persones ha crescut considerablement i part 
d’aquest increment és de persones que mai havien necessitat la seva ajuda 

Com a conseqüència de l’anterior, la demanda a les entitats d’atenció a les persones ha 
crescut considerablement. D’acord amb el balanç de la Taula del Tercer Sector Social 
(2021)86, 800.000 persones han requerit ajuda de les entitats del tercer sector a Catalunya 
l’any 2020 a causa de l’emergència social provocada per la COVID-19, sobretot per cobrir 
necessitats bàsiques com l’alimentació (les peticions d’ajuda s’han triplicat) i l’habitatge 
(s’han duplicat). 

Per exemple, la demanda a Càritas o Creu Roja ha pujat entre el 40% i el 60% des de l’inici 
de la pandèmia. Aquestes entitats ressalten que una part d’aquest increment està format 
per persones que mai havien necessitat la seva ajuda. En concret, la Creu Roja (2021)87 
assenyala que el 40% de les persones que ha atès mitjançant el pla Respon no havia tingut 
mai contacte amb l’entitat: són persones que es van quedar a l’atur al principi de la pandè-
mia i que han entrat en ERTO. Altrament, Càritas (2021) posa de manifest que han neces-
sitat la seva ajuda persones que han tornat a l’entitat després de molt de temps. 

 
85 Càritas (2021). Un any acumulat de crisi: la realitat de les famílies acompanyades per Càritas el gener del 
2021. Dins Observatori de la realitat social: la crisi de la Covid-19, núm. 3 (març 2021). 
86 Taula del Tercer Sector Social de Catalunya (2021). Balanç d’un any de pandèmia. Nota de premsa. 
87 Creu Roja (2021). Balanç d’un any del pla Creu Roja Respon. Creu Roja Catalunya. 
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Pel que fa al perfil de les persones més afectades socialment per la pandèmia, així com el 
de les persones ateses per les entitats, els informes descriuen el següent:    

Funcas (2020) posa de manifest que un dels col·lectius més afectats per la pandèmia ha 
estat el de la immigració extracomunitària, un exemple de com aquesta crisi ha colpejat els 
col·lectius més vulnerables. Així, la pandèmia ha enfonsat els sectors que més ocupaven a 
aquest grup, deixant-lo sense ingressos. No cal dir que la crisi social motivada per la pan-
dèmia ha afectat de ple les persones que es troben en situació irregular a Catalunya, les 
quals han perdut les seves feines informals.  

Un exemple concret de l’anterior és el que descriu el Saier (Servei d’Atenció a Immigrants, 
Emigrants i Refugiats de Barcelona), el qual no ha notat gairebé una disminució de la seva 
activitat al llarg del 2020, malgrat el tancament de fronteres i la caiguda de la mobilitat in-
ternacional per les restriccions sanitàries. En concret, durant els primers mesos del confi-
nament, el Saier va atendre moltes dones que es dedicaven a les cures o a l’àmbit de la 
llar, que d’un dia per l’altre es van quedar sense feina i sense cap ingrés per no tenir dret a 
atur ni al coixí dels ERTO. En aquest sentit, el Saier ha vist com amb la pandèmia es dese-
quilibrava la balança i ara són dones la majoria de les persones ateses.  

L’ECAS (2020)88, en el seu informe sobre l’impacte de la COVID-19, identifica tres grups 
amb indicadors sovint molt pitjors que els del conjunt de la població: els i les joves, les dones 
i la població d’origen migrat i assenyala que la pandèmia ha accelerat les desigualtats que 
pateixen. En aquest sentit, es pot afirmar que el virus s’alimenta de les desigualtats i, a la 
vegada, les agreuja.   

Càritas (2021) fa referència a la situació de les persones sense llar durant la pandèmia i a 
la soledat imposada de les persones grans. D’altra banda, posa de manifest que en un 
context de teletreball i educació en línia, no pertànyer a la comunitat virtual ha minvat la 
igualtat d’oportunitats, així com la capacitat del sistema educatiu de compensar la desigual-
tat i de pal·liar la transmissió intergeneracional de la pobresa. Càritas conclou que la bretxa 
digital ha deixat de ser una conseqüència de l’exclusió per convertir-se també en la seva 
causa, és a dir, en factor d’exclusió.  

Creu Roja (2021) també posa sobre la taula les conseqüències de la bretxa digital per a la 
gent gran, atès que ara moltes gestions s’han de fer digitalment (per exemple, demanar cita 
en el centre de salut). D’altra banda, aquesta entitat assenyala que la manca de capacitació 
digital dificulta l’accés a drets bàsics, com ara l’IMV. 

Pel que fa a la qüestió de l’IMV, és interessant fer constar que, d’acord amb les enquestes 
que ha fet la Creu Roja a les persones ateses amb el pla Respon, el 35% de les persones 
enquestades afirma que no coneix l’IMV. De les persones que el coneixen, el 61% l’han 
sol·licitat i només el 10,2% ja l’està rebent. Al 52% de les persones que l’han sol·licitat, l’hi 
han denegat o no compleixen els requisits per sol·licitar-lo.   

Quant al perfil de la persona atesa durant la pandèmia per Creu Roja amb el pla Respon, 
és de gent que ha perdut la seva feina o l’ha empitjorada. La majoria provenen de barris 
humils amb un nivell baix d’ingressos, però no tothom. Es destaca que ha baixat molt la 

 
88 ECAS (2020). Una societat entre crisis: informe Insocat per a la millora de l’acció social, núm. 12 (desembre 
2020). 
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mitjana dels ingressos de les persones ateses durant la pandèmia respecte de les persones 
a les que s’atenia abans. També ha augmentat molt el percentatge de llars sense cap mena 
d’ingrés. Així mateix, es remarca que la pobresa està més feminitzada: ja abans de la pan-
dèmia el 70% de les persones ateses per l’entitat eren dones; durant la pandèmia, el 60% 
de les noves persones usuàries a través del pla Respon són dones.  

5.2. Protecció social 

L’avaluació del Comitè de Protecció Social de la UE de l’any 202089 assenyala que Espanya 
té com a repte millorar les dades sobre risc de pobresa o exclusió social (AROPE) i risc de 
pobresa de la infància, ambdues superiors a la mitjana de la UE. Respecte d’aquesta última 
qüestió, es posa de manifest que l’impacte de les transferències socials en la reducció del 
risc de pobresa de la infància és substancialment inferior a la mitjana de la UE, així com 
que el suport general a la infància és baix i presenta un patró regressiu. 

Pel que fa a la inclusió activa, el Comitè assenyala que la pobresa en el treball a Espanya 
és més elevada que la mitjana de la UE i posa de manifest la bretxa existent en la protecció 
social del treball autònom a causa d’unes cotitzacions baixes a la Seguretat Social. Així 
mateix, evidencia que els sistemes estatals de garantia de rendes continuen fragmentats i 
que les rendes mínimes autonòmiques presenten grans disparitats entre elles.         

Al llarg de l’any 2020, tant en l’àmbit estatal com a Catalunya, s’han hagut de prendre me-
sures excepcionals en matèria de la protecció social com a conseqüència de la caiguda 
d’ingressos provocada per la pandèmia. Algunes d’aquestes mesures són de caràcter con-
juntural, però d’altres tenen vocació estructural, com ara l’ingrés mínim vital (en endavant, 
IMV), una mesura que ja estava sobre la taula i que ha vist accelerada la seva aprovació 
per la situació econòmica i social provocada per la pandèmia. A aquestes mesures es fa 
referència al llarg d’aquest epígraf, especialment a l’IMV.     

5.2.1. Pensions 

Amb caràcter previ a l’anàlisi de les dades sobre pensions, cal fer referència a una sèrie de 
qüestions en aquest àmbit:    

S’aprova un nou informe de la Comissió del Pacte de Toledo amb 22 recomanacions 
per reformar les pensions 

A partir de les recomanacions de la Comissió Europea dels últims anys, el Programa naci-
onal de reformes d’Espanya 2020, presentat l’1 de maig dins del Semestre Europeu, anun-
cia la intenció de reformar el sistema de pensions amb la finalitat de garantir la seva soste-
nibilitat, en el marc del diàleg social i del Pacte de Toledo. La reforma es basa en els dos 
eixos següents: deixar de finançar una sèrie de despeses amb cotitzacions socials, així com 
fer front al repte demogràfic amb un seguit de mesures dirigides a prolongar la vida laboral 
i amb l’impuls de la previsió social complementària.  

 
89 2020 SPC annual review of the Social Protection Performance Monitor (SPPM) and developments in social 
protection policies: report on key social challenges and key messages. Brussel·les: Comissió Europea, 2020. 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9820&furtherNews=yes#:~:text=The%202020%20Annual%20Report%20of%20the%20Social%20Protection,in%20social%20protection%20policies%20in%20the%20Member%20States.
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9820&furtherNews=yes#:~:text=The%202020%20Annual%20Report%20of%20the%20Social%20Protection,in%20social%20protection%20policies%20in%20the%20Member%20States.
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El novembre del 2020 s’aprova un nou informe de la Comissió del Pacte de Toledo, recu-
perant el consens polític al voltant de la defensa del sistema públic de pensions set anys 
després de la ruptura que va suposar la reforma de pensions aprovada el 2013. L’informe 
aprovat pel Ple del Congrés dels Diputats recull les 22 recomanacions que han de servir de 
base de negociació entre el Govern de l’Estat i els agents socials per reformar les pensions. 
A continuació, se sintetitzen les principals recomanacions:   

▪ Rebutjar la substitució del sistema de repartiment per un altre de capitalització. 

▪ Consolidar la separació de fonts de finançament, de manera que les cotitzacions socials 
només financin les pensions contributives, mentre que la resta de despeses les assu-
meixi l’Estat amb impostos.  

▪ Garantir el poder adquisitiu de les pensions mitjançant la seva revaloració basant-se en 
l’IPC real, així com assegurar-les per llei i preservar-les mitjançant l’adopció de mesures 
per assegurar el futur equilibri social i financer del sistema.  

▪ Assegurar un romanent mínim del Fons de reserva subjecte a una norma endurida de 
disponibilitat. 

▪ Analitzar la convergència entre els diversos règims fins a reduir-los a dos: treball per 
compte d’altri i treball per compte propi, així com continuar avançant vers l’equiparació 
plena de drets i obligacions del treball autònom amb el règim general. En aquest sentit, 
s’han de promoure les mesures necessàries per aproximar les bases de cotització del 
treball autònom als seus ingressos reals.  

▪ Avaluar l’impacte de l’ampliació progressiva dels 15 als 25 anys del període de càlcul de 
les pensions (que culminarà l’any 2022) en funció del tipus de carrera professional de la 
persona treballadora. Aquesta avaluació ha de preveure mesures com ara l’elecció dels 
anys més favorables en la determinació de la base reguladora de la pensió. També serà 
objecte d’avaluació el període de cotització exigible per accedir al 100 per cent de la 
pensió previst a la llei. En aquesta avaluació es tindran en compte les conseqüències 
negatives d’aquestes ampliacions sobre la bretxa de gènere en pensions. Així mateix, 
es considera adequat el manteniment i la millora de les pensions mínimes.   

▪ Reforçar els mitjans de la Inspecció de Treball i el règim sancionador a les empreses 
que no compleixin amb les seves obligacions respecte de la Seguretat Social.   

▪ Preservar i reforçar el principi de contributivitat, sense anar en detriment de la solidaritat 
del sistema. 

▪ Aproximar l’edat de sortida efectiva del mercat de treball a l’edat ordinària de jubilació 
legalment establerta.     

▪ Reformular de manera integral i progressiva les prestacions per mort i supervivència, en 
especial la de viduïtat, mantenint el seu caràcter contributiu. La reforma de la viduïtat 
passa per acomodar aquesta pensió a les noves realitats socials i familiars, així com a 
les circumstàncies socioeconòmiques de les persones beneficiàries, amb la finalitat de 
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millorar la protecció dels pensionistes sense altres recursos i d’adequar la protecció dels 
col·lectius menys vulnerables.  

▪ Pel que fa a la suficiència de les pensions, fixar una referència adequada, la qual podria 
ser la taxa de substitució, així com establir un àmbit territorial de mesurament comparat, 
en concret el dels països més avançats de la UE. 

▪ Impulsar un sistema complementari articulat a través de plans de pensions d’ocupació, 
en el marc de la negociació col·lectiva. 

▪ Adoptar mesures per equiparar la cobertura de les pensions a homes i dones, així com 
potenciar la coresponsabilitat entre gèneres. Així mateix, recuperar la confiança de la 
joventut en el sistema i intensificar les mesures per afavorir l’accés a l’ocupació de les 
persones amb discapacitat. Pel que fa a les persones treballadores migrants, donar su-
port als ponts de la immigració legal per satisfer la demanda del mercat de treball espa-
nyol.  

▪ Actuar davant les activitats desenvolupades a través de plataformes digitals. 

▪ Establir la compareixença anual del Govern per informar sobre el compliment de les 
recomanacions. Transcorreguts cinc anys, el Congrés dels Diputats ha de revisar les 
recomanacions, així com avaluar el seu grau de compliment.  

El gener del 2021, el Govern de l’Estat ha tramès a la Comissió Europea el document en el 
qual detalla les reformes a emprendre en matèria de pensions, així com en l’àmbit laboral, 
tot i que estan subjectes a canvis perquè en paral·lel hi ha un procés de negociació amb els 
agents socials. Aquesta tramesa s’emmarca en el procediment per a l’accés als fons comu-
nitaris de recuperació i resiliència.    

Les pensions s’incrementen el 0,9% l’any 2020     

Pel que fa a l’actualització de les pensions l’any 2020, s’estableix un increment del 0,9%, 
d’acord amb l’IPC previst, així com una compensació en el cas que l’increment de la inflació 
sigui superior al 0,9%, per tal de mantenir el poder adquisitiu de les pensions.90 No obstant 
això, com que la inflació real de l’any 2020 ha estat inferior a la prevista i, per tant, més 
baixa que la pujada de les pensions, no s’ha procedit a la compensació de la desviació 
durant el primer trimestre del 2021. 

Altrament, l’any 2020 s’han prorrogat algunes mesures que estaven vigents l’any 2019 en 
matèria de Seguretat Social. Així, es mantenen determinades normes relatives als topalls i 
les bases màximes de cotització a la Seguretat Social, a la cotització en els sistemes del 
treball de la llar i del treball agrari, a les bases i tipus de cotització del sistema especial del 
treball autònom, així com a la prolongació de la suspensió del sistema de reducció de les 

 
90 Reial decret llei 1/2020, del 14 de gener, pel que s’estableix la revaloració i manteniment de les pensions i 
prestacions publiques del sistema de Seguretat Social. 
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cotitzacions per contingències professionals motivades per la disminució de la sinistralitat 
laboral.91    

Quant a les condicions per accedir a la jubilació l’any 2020, l’edat legal se situa en els 65 
anys i deu mesos (tot i que és possible jubilar-se als 65 anys si s’acredita un període de 
cotització de 37 anys o més), el període de càlcul de la base reguladora és de 23 anys i es 
requereixen 36 anys cotitzats per percebre el 100 per cent de la pensió.92   

Pel que fa a mesures destinades a fer front a la pandèmia en l’àmbit de les pensions, es 
pot fer referència a la que estableix el Reial decret llei 11/2020, del 31 de març,93 en el qual 
es disposa la compatibilitat de la pensió de jubilació amb el nomenament com a personal 
estatutari dels professionals sanitaris jubilats que s’incorporen voluntàriament al servei actiu 
a temps complet o parcial, com a conseqüència de l’emergència sanitària motivada per la 
COVID-19. 

Passant a l’anàlisi de les dades, cal tenir present que les pensions poden ser contributives, 
finançades amb cotitzacions socials, o no contributives, finançades amb transferències de 
l’Estat. Les primeres són les més importants, tant pel nombre de pensions com pel nivell de 
despesa que suposen, sobretot les de jubilació. Les pensions no contributives, que poden 
ser de jubilació o invalidesa, estan destinades a aquelles persones que no disposen de 
recursos econòmics i que no han pogut accedir a l’esfera contributiva del sistema.  

Pensions contributives94 

L’any 2020 disminueix el nombre de pensions i pensionistes per primera vegada en 
tota la sèrie de registres de la Seguretat Social... 

L’any 2020, el nombre de pensions contributives en vigor a Catalunya és d’1.737.728. 
Aquestes pensions donen cobertura a 1.531.807 pensionistes, el 80,1% dels quals tenen 
65 o més anys. La diferència entre aquestes dues xifres s’explica perquè alguns pensionis-
tes reben més d’una pensió. 

Cal destacar que l’any 2020 és el primer any en tota la sèrie de registres de la Seguretat 
Social (des de l’any 2005) en el qual es produeix una baixada, tant del nombre de pensions 
com de pensionistes, tal com s’observa al gràfic següent. Així, entre el 31.12.2019 i el 
31.12.2020 el sistema ha perdut 6.624 pensions i 6.574 pensionistes, la qual cosa suposa 
una reducció del 0,4% en ambdós casos.   

  

 
91 El Reial decret llei 18/2019, del 27 de desembre, pel qual s’adopten determinades mesures en matèria 
tributària, cadastral i de Seguretat Social, prorroga algunes de les mesures previstes en matèria de Seguretat 
Social pel Reial decret llei 28/2018, del 28 de desembre, de revaloració de les pensions públiques i altres 
mesures urgents en matèria social, laboral i d’ocupació, atès el caràcter temporal d’aquesta última norma.   
92 En aplicación de la Llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de 
la Seguretat Social.  
93 Reial decret llei 11/2020, del 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit 
social i econòmic per tal de fer front a la COVID-19. BOE núm. 91, de l’01.04.2020. 
94 Totes les dades sobre pensions contributives estan referides al 31 de desembre dels anys respectius.  
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GRÀFIC IV.5.G 13 Evolució del nombre de pensions i pensionistes. Catalunya, 2005-20201 
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Unitats: nombres absoluts. 
(1)Les dades estan referides a 31 de desembre dels anys respectius. 
Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions. 

... pel doble efecte de disminució de les altes de noves pensions i d’augment de les 
baixes de pensions a causa de la pandèmia 

La causa de l’anterior es troba en la pandèmia de la COVID-19, la qual ha tingut el doble 
efecte de provocar al llarg del 2020, d’una banda, una disminució de les altes de pensions 
motivada, entre d’altres causes, per la situació de l’activitat administrativa i, de l’altra, un 
augment de les baixes de pensions per l’increment de les morts de les persones de més 
edat. En aquest sentit, cal tenir present que les pensions que més han contribuït a aquesta 
evolució han estat les de jubilació i viduïtat, com es veurà més endavant.   

Al gràfic següent es mostra l’evolució de les altes i baixes de pensions al llarg dels darrers 
cinc anys, per tal de contrastar el seu comportament l’any 2020 en relació amb la tendència 
dels anys anteriors. Així, s’observa que les altes ja havien disminuït l’any 2019 (el 5,4%), si 
bé no tant com l’any 2020 (el 8,6%).  

Pel que fa a les baixes, el seu comportament l’any 2020 respecte dels anys anteriors és 
més trencador que el de les altes, atès que aquest darrer any es registra un increment del 
18,2% de les baixes, mentre que els quatre anys anteriors l’evolució interanual havia os-
cil·lat entre l’augment del 2,2% del 2018 i la reducció del 2,0% del 2019. En aquest com-
portament de les baixes de pensions ha tingut una rellevància especial l’evolució de les 
baixes de pensions de jubilació i de viduïtat, amb una reducció del 19,9% i del 22,1%, res-
pectivament. 
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GRÀFIC IV.5.G 14 Evolució de les altes i baixes de pensions. Catalunya, 2016-2020 
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Unitats: nombres absoluts. 
Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions. 

Altrament, l’any 2020 el gruix de les pensions en vigor correspon a les de jubilació (el 
65,4%), seguides de les de viduïtat (el 22,5%). Les pensions d’incapacitat permanent re-
presenten el 9,2% del total i les d’orfenesa i en favor de familiars només el 2,9% i el 0,1%, 
respectivament.  

Atenent al règim de cotització, la majoria de les pensions pertanyen al règim general (el 
74,9%) i al del treball autònom (el 18,4%). La resta de règims (treball del mar, mineria del 
carbó, accidents de treball, malalties professionals i SOVI) només suposen el 6,7% de les 
pensions. Aquesta situació reflecteix les modificacions normatives dels últims anys tendents 
a aconseguir dos grans règims de cotització que incloguin, d’una banda, el treball per 
compte d’altri i, de l’altra, el treball per compte propi.  

Pel que fa a l’evolució del nombre de pensions entre 2019 i 2020, ja s’ha comentat anteri-
orment que baixen el 0,4%. En conseqüència, es registren disminucions interanuals del 
nombre de pensions de pràcticament totes les classes i règims de cotització, i les que aug-
menten ho fan de manera molt lleugera i en percentatges inferiors als anys anteriors.    

Altrament, l’any 2020 el 55,3% de les pensions contributives són percebudes per dones, les 
quals suposen el 51,4% de les persones pensionistes. Aquesta diferència s’explica perquè 
les dones perceben més d’una pensió amb una freqüència més elevada que els homes, 
atès que són beneficiàries d’un nombre més gran de pensions de viduïtat, les quals són 
compatibles amb les de jubilació i incapacitat permanent. Així, l’any 2020 es comptabilitzen 
1,0 pensions per home pensionista i 1,2 pensions per dona pensionista.    

Entre les pensions percebudes per dones, la majoria són de jubilació i viduïtat (el 53,5% i 
36,9%, respectivament), mentre que en el cas dels homes destaquen les de jubilació (el 
80,0%), seguides a certa distància per les d’incapacitat permanent (l’11,8%), mentre que 
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les de viduïtat només representen el 4,7% de les pensions percebudes per homes. Atenent 
al règim de cotització, destaca el fet que el 93,2% de les persones beneficiàries de pensions 
del SOVI són dones.  

La pensió mitjana creix el 2,3% i se situa en els 1.057,3 euros l’any 2020 

Pel que fa a la pensió mitjana, l’any 2020 se situa en els 1.057,3 euros, tenint present  que 
la pensió màxima és de 2.683,3 euros mensuals i la mínima de 843,4 euros a persones 
titulars de 65 o més anys amb cònjuge a càrrec.  

Respecte del 2019, la pensió mitjana creix el 2,3%, un percentatge més baix que el dels 
dos anys anteriors. Aquesta evolució es pot explicar en part perquè l’any 2020 les pensions 
es revaloren el 0,9, mentre que els anys 2018 i 2019, s’incrementen l’1,7% i l’1,6%, respec-
tivament. 95 Aquests tres percentatges de creixement de la pensió mitjana són superiors als 
registrats entre el 2014 i el 2017, atès que en aquest període les pensions es revaloren el 
0,25% en aplicació de l’índex de revaloració de les pensions96 (vegeu el gràfic IV.5.A.G1 de 
l’annex on es mostra el creixement acumulat de la quantia mitjana de les pensions en el 
període 2010-2020). 

Altrament, s’observen diferències significatives en la quantia mitjana en funció de la classe 
de pensió. Així, l’any 2020 les quanties més elevades corresponen a la pensió de jubilació 
(1.142,4 euros) i a la d’incapacitat permanent (1.078,1 euros). A continuació, es troben les 
quanties de la pensió de viduïtat (739,8 euros) i en favor de familiars (653,3 euros). Final-
ment, la quantia més baixa correspon a la pensió d’orfenesa (408,8 euros), la qual suposa 
el 38,7% de la pensió mitjana total.     

Segons el règim de cotització, també s’observen diferències notables en la pensió mitjana 
l’any 2020.  Així, la quantia més elevada és la del règim de la mineria del carbó (1.350,3 
euros), tot i que només concentra el 0,1% de les pensions del sistema. A continuació, es 
troben les quanties de les pensions del règim de les malalties professionals i del règim 
general (1.279,1 euros i 1.170,6 euros, respectivament), seguides de les quanties corres-
ponents al règim del treball del mar i al règim d’accidents de treball (1.162,6 euros i 1154,0 
euros). Finalment, cal ressaltar que la quantia de les pensions del treball autònom (732,5 
euros) és la més baixa després de la del SOVI (405,0 euros), tot i que el règim del treball 
autònom és el que concentra més pensions després del règim general.    

A la taula següent es mostra informació sobre els indicadors principals de les pensions 
contributives:  

  

 
95 Reial decret llei 28/2018, de 28 de desembre, de revaloració de les pensions públiques i altres mesures 
urgents en matèria social, laboral i d’ocupació i Reial decret llei 18/2019, del 27 de desembre, pel qual s’adop-
ten determinades mesures en matèria tributària, cadastral i de Seguretat Social. 
96 Llei 23/2013, del 23 de desembre, reguladora del factor de sostenibilitat i de l’índex de revaloració de les 
pensions.  
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TAULA IV.5.T 3 Evolució de les pensions contributives i la seva quantia mitjana segons 
classe i règim de cotització. Catalunya, 2019-2020 

Pensions 
Pensions 

2020 
Pes 

Evolució 
2019-2020 

Pensió 
mitjana 

2020 

% sobre 
pensió 
mitjana 

total 

Evolució 
2019-2020 

Jubilació  1.135.800 65,4 0,1 1.192,4 112,8 2,4 
Viduïtat 391.260 22,5 -0,8 739,8 70,0 2,3 
Incapacitat permanent 159.757 9,2 -2,9 1.078,1 102,0 0,9 
Orfenesa 49.546 2,9 0,3 408,8 38,7 1,7 
Favor familiars 1.365 0,1 -3,1 653,3 61,8 3,2 
Règim general 1.301.381 74,9 0,1 1.170,6 110,7 2,1 
Règim treball autònom 320.056 18,4 -0,3 732,5 69,3 2,3 
Règim treball del mar 7.380 0,4 -2,2 1.162,6 110,0 2,2 
Règim mineria del carbó 1.871 0,1 -8,1 1.350,3 127,7 2,7 
Règim accidents de treball 28.482 1,6 -0,8 1.154,0 109,2 2,1 
Règim malalties professionals 4.146 0,2 -3,3 1.279,1 121,0 1,6 
SOVI 74.412 4,3 -7,1 405,0 38,3 0,3 
Total 1.737.728 100,0 -0,4 1.057,3 100,0 2,3 

Unitats: nombres absoluts, euros i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions. 

La pensió mitjana de les dones suposa el 64,7% de la dels homes  

Pel que fa a la pensió mitjana segons el sexe de la persona perceptora, s’observa que la 
que reben les dones suposa el 64,7% de la dels homes i se situa en els 860,0 euros l’any 
2020, front als 1.328,2 euros percebuts pels homes.  

Tal com s’observa a la taula següent, aquesta diferència s’explica principalment per les 
pensions de jubilació, la quantia mitjana de les quals és de 984,2 euros en el cas de les 
dones, el 64,7% de la quantia que reben els homes, la qual és de 1.439,7 euros. Dit d’una 
altra manera, les dones i el homes reben el 75,0% i el 120,7%, respectivament, de la pensió 
mitjana de jubilació total. Aquestes divergències són el resultat de la diferent participació 
d’homes i dones en el mercat de treball, amb unes carreres de cotització més irregulars i 
unes bases de cotització més baixes en el cas de les dones.  

En conseqüència, les dones perceben amb més freqüència que els homes pensions míni-
mes (l’any 2020, el 20,5% de les pensions percebudes per dones són mínimes, enfront del 
9,2% de les que reben els homes), així com pensions no contributives, atès que no com-
pleixen els requisits per accedir a la pensió contributiva, com es veurà més endavant.   

No obstant això, la quantia de les noves altes de pensions de jubilació mostra que les dife-
rències entre sexes són més baixes, la qual cosa reflecteix els canvis en la participació 
laboral de les noves dones jubilades, amb unes carreres de cotització més completes que 
permeten accedir a unes pensions més elevades. Així, la quantia mitjana de les noves altes 
de pensions de jubilació de dones de l’any 2020 és de 1.260,9 euros, el 78,2% de la dels 
homes (1.613,2 euros), mentre que aquest percentatge és del 64,7% quan es fa referència 
al total de pensions de jubilació vigents, com s’ha comentat anteriorment.  
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Una darrera qüestió a ressaltar, i que també s’observa a la taula següent, és que la pensió 
de viduïtat de les dones, amb un import de 762,5 euros, és més elevada que la dels homes 
(520,2 euros). Aquestes quanties suposen el 103,1% i el 70,3%, respectivament, de la pen-
sió mitjana de viduïtat total. Això es deu al fet que, quan la persona beneficiària d’aquesta 
pensió és una dona, la base de cotització que es té en compte per al seu càlcul és la de 
l’home, la mitjana de la qual acostuma a ser més elevada que la de la dona.     

TAULA IV.5.T 4 Pensió mitjana per sexe segons classe i règim de cotització. Catalunya, 2020 

Pensions 
Homes                   

Pensió mit-
jana 

Homes                          
% pensió mitjana 

total  

Dones                         
Pensió mit-

jana 

Dones                           
% pensió mitjana 

total  

Jubilació  1.439,7 120,7 894,2 75,0 
Viduïtat 520,2 70,3 762,5 103,1 
Incapacitat permanent 1.160,7 107,7 966,9 89,7 
Orfenesa 410,2 100,3 407,2 99,6 
Favor familiars 650,2 99,5 654,5 100,2 
Règim general 1.449,3 123,8 933,8 79,8 
Règim treball autònom 867,6 118,4 615,3 84,0 
Règim treball del mar 1.435,9 123,5 760,2 65,4 
Règim mineria del carbó 1.901,2 140,8 889,8 65,9 
Règim accidents de treball 1.286,9 111,5 949,9 82,3 
Règim malalties professionals 1.472,5 115,1 1087,5 85,0 
SOVI 425,8 105,1 403,5 99,6 
Total 1.328,2 125,6 860,0 81,3 

Unitats: euros i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions. 

Més enllà de la quantia mitjana, l’anàlisi de les pensions contributives per trams de quantia 
permet apropar-se d’una forma més precisa a la dispersió dels imports d’aquestes presta-
cions i com la seva distribució varia en funció del sexe.  

A grans trets, al gràfic següent s’aprecia que l’any 2020 les dones perceben amb més fre-
qüència que els homes pensions de quantia més baixa. Així, el percentatge de pensions de 
menys de 800 euros percebudes per dones és del 63,7%, mentre que és del 27,8% en el 
cas dels homes. Les diferències més significatives s’aprecien en les quanties més elevades: 
el percentatge de pensions de dones amb un import de més de 1.000 euros és del 25,2%, 
enfront del 59,9% en el cas dels homes. Finalment, els percentatges de pensions de més 
de 2.000 euros són del 5,0% en les dones i del 20,4% en els homes.    
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GRÀFIC IV.5.G 15 Distribució de les pensions per trams de quantia segons el sexe de la per-
sona perceptora. Catalunya, 2020 
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Unitats: nombres absoluts. 
Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.  

Aquesta bretxa de gènere en les pensions es va intentar corregir amb el complement de 
maternitat establert l’any 2016 per a les noves pensionistes de jubilació, viduïtat o incapa-
citat permanent amb dos o més fills o filles, amb la finalitat de compensar l’afectació del 
naixement o adopció dels fills o filles en les carreres de cotització de les dones. No obstant 
això, la STJUE del 12 de desembre del 2019 va considerar aquest complement discrimina-
tori per als homes, basant-se en la Directiva 79/7/CEE del Consell.97 Des d’aquesta sentèn-
cia, el complement es va començar a reconèixer també als pares si ho sol·licitaven judicial-
ment.  

Davant d’aquests antecedents, el febrer del 2021 s’aprova el nou complement de pensions 
contributives per a la reducció de la bretxa de gènere,98 del qual es poden beneficiar tant la 
mare com el pare. Cal tenir present que el dret es reconeix a la mare a no ser que l’altre 
progenitor acrediti que la paternitat va perjudicar més la seva carrera laboral. El complement 
consisteix en una quantitat anual de 378 euros per cada fill o filla fins a un màxim de quatre. 
Aquest import s’actualitzarà anualment d’acord amb la revaloració de les pensions i no com-
puta a efectes de complement de mínims ni de pensió màxima.       

Pensions no contributives 

L’any 2020 les pensions no contributives registren l’increment més baix des de l’any 
2014  

 
97 Directiva 79/7/CEE del Consell, del 19 de desembre del 1978, relativa a l’aplicació progressiva del principi 
d’igualtat de tracte entre homes i dones en matèria de Seguretat Social.  
98 Reial decret llei 3/2021, del 2 de febrer, pel qual s’adopten mesures per a la reducció de la bretxa de gènere 
i altres matèries en els àmbits de la Seguretat Social i econòmic. BOE núm. 29, de 03.02.2021. 
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L’any 2020 la mitjana anual de pensions no contributives a Catalunya és de 60.871, amb 
un increment de 396 pensions respecte de l’any anterior. Per classe de pensió, les de jubi-
lació augmenten l’1,2% fins a situar-se en les 34.462 pensions, mentre que les d’invalidesa 
disminueixen l’1,5% fins a les 26.408. L’increment del total de pensions no contributives 
entre el 2019 i el 2020 és el més baix des de l’any 2014 (vegeu el gràfic IV.5.A.G2 de 
l’annex, on es mostra l’evolució d’aquestes pensions al llarg de l’última dècada).  

Altrament, el 61,3% de les persones beneficiàries de pensions no contributives l’any 2020 
a Catalunya són dones. Aquest percentatge puja fins al 70,0% en el cas concret de les 
pensions de jubilació. Cal posar de manifest que aquestes pensions permeten modular els 
efectes que sobre la jubilació tenen les desigualtats en la participació laboral de moltes 
dones, les quals tenen la possibilitat d’accedir d’aquesta manera a uns ingressos.  

Pel que fa a la quantia, les pensions no contributives s’han revalorat el 0,9% i el seu import 
anual se situa en els 5.538,4 euros (395,6 euros mensuals). A la quantia anterior cal afegir 
525 euros anuals, si la persona beneficiària no té habitatge en propietat, així com un com-
plement de 2.769,2 euros anuals, en el cas que la persona perceptora de la pensió d’inva-
lidesa amb un grau de discapacitat del 75% o més tingui necessitat d’ajut de tercera per-
sona. 

No obstant això, cal tenir present que la quantia atorgada a cada persona és variable i que 
depèn dels ingressos computables, del nombre de persones que integren la unitat econò-
mica de convivència, així com del nombre de persones beneficiàries d’una pensió no con-
tributiva en el si d’aquesta unitat. En qualsevol cas, no es pot percebre una quantia inferior 
al 25% de la fixada anualment, que l’any 2020 és de 1.384,5 euros anuals.  

Tenint present l’anterior, la quantia mitjana de les pensions no contributives a Catalunya 
l’any 2020 és de 398,9 euros mensuals. Segons la classe de pensió, les de jubilació tenen 
una quantia de 381,6 euros i les d’invalidesa, de 421,5 euros. L’import més elevat d’aques-
tes últimes respon a què algunes d’aquestes pensions tenen reconegut el complement per 
ajut de tercera persona. 

Quant a l’evolució de la quantia mitjana, l’any 2020 creix el 0,8%, un percentatge igual al de 
l’any anterior, però inferior al registrat l’any 2018, el qual va ser del 4,6% (vegeu la taula 
IV.5.A.T8 de l’annex, amb l’evolució de la quantia bàsica i de la quantia mitjana de les pen-
sions no contributives des de l’any 2007). 
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A la taula següent es mostra l’evolució del nombre i la quantia mitjana de les pensions no 
contributives entre els anys 2019 i 2020:  

TAULA IV.5.T 5 Evolució del nombre i la quantia mitjana de les pensions no contributives. 
Catalunya, 2019-2020 

Pensions no contributives 2019 2020 Evolució 2019-2020 

Jubilació pensions  34.066 34.462 1,2 
Jubilació quantia mitjana 377,4 381,6 1,1 
Invalidesa pensions 26.800 26.408 -1,5 
Invalidesa quantia mitjana 418,7 421,5 0,7 
Total pensions  60.867 60.871 0,0 
Total quantia mitjana 395,6 398,9 0,8 

Unitats: nombres absoluts, euros i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.   

5.2.2. Altres prestacions econòmiques de la Seguretat Social 

A continuació, s’analitza l’evolució l’any 2020 de les prestacions següents: la incapacitat 
temporal, dins l’esfera contributiva; les prestacions familiars, entre les quals es tracten les 
relacionades amb el naixement i la cura de menors, de caràcter contributiu, i la prestació 
per fill o filla a càrrec, de caràcter no contributiu. Pel que fa a l’IMV, també dins l’esfera no 
contributiva de la Seguretat Social, és objecte d’anàlisi en un apartat específic. 

Incapacitat temporal 

La prestació per incapacitat temporal cobreix la pèrdua de rendes de la persona treballadora 
que es troba incapacitada per treballar de forma temporal o bé per malaltia comuna o acci-
dent no laboral o bé per malaltia professional o accident de treball.  

Així mateix, mitjançant el Reial decret llei 6/2020, del 10 de març,99 s’estableix la conside-
ració excepcional com a situació assimilada a accident de treball als efectes d’accés a la 
prestació d’incapacitat temporal dels períodes d’aïllament o contagi de les persones treba-
lladores per compte propi o d’altri com a conseqüència de la COVID-19. Això suposa que 
la Seguretat Social abona a la persona treballadora el 75 per cent de la base reguladora 
des del dia següent a la baixa en el treball.100  

El Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions ofereix l’any 2020 informació estadís-
tica dels processos d’incapacitat temporal en funció de les causes següents: contingències 

 
99 Reial decret llei 6/2020, del 10 de març, pel qual s’adopten determinades mesures urgents en l’àmbit eco-
nòmic i per a la protecció de la salut pública. BOE núm. 62, d’11.03.2020. 
100 Posteriorment, el Reial decret llei 11/2020, del 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents comple-
mentàries en l’àmbit social i econòmic per tal de fer front a la COVID-19, estén la protecció per incapacitat 
temporal a aquelles persones treballadores de serveis essencials que tinguin l’obligació de desplaçar-se de 
localitat, sempre que s’hagi acordat el confinament de la població on tinguin el seu domicili i els hagi estat 
denegada la possibilitat de desplaçar-se, no puguin realitzar el seu treball de forma telemàtica i no tinguin dret 
a percebre cap altra prestació pública. 
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comunes (excepte del treball autònom), contingències comunes del treball autònom i con-
tingències professionals (agregat de tots els règims amb cobertura dels accidents de treball 
i les malalties professionals). Addicionalment, l’any 2020 s’ofereix informació relativa a les 
situacions d’incapacitat temporal motivades per períodes d’aïllament per contagi o per haver 
estat en contacte amb una persona positiva de COVID-19. 

Disminueixen els processos d’incapacitat temporal entre els anys 2019 i 2020 

A la taula següent es mostra que al llarg de l’any 2020 s’han iniciat 1.800.811 processos 
d’incapacitat temporal, el 62,0% dels quals han estat per contingències comunes (1.056.748 
per contingències comunes sense tenir en compte el treball autònom i 60.554 per contin-
gències comunes del treball autònom). Pel que fa a les contingències professionals, s’han 
iniciat 126.523 processos. Altrament, cal destacar que els períodes d’aïllament motivats per 
la COVID-19 han estat la causa de l’inici de 556.986 processos al llarg de l’any 2020.   

Pel que fa a l’evolució, cal posar de manifest que entre els anys 2019 i 2020 s’observa una 
disminució del nombre de processos iniciats d’incapacitat temporal, tant per contingències 
comunes com professionals, com a conseqüència, entre d’altres, del confinament, les res-
triccions i l’augment del teletreball motivats per la irrupció de la pandèmia.  

Partint d’aquesta mateixa causa, la incidència de la incapacitat temporal, és a dir, el nombre 
de processos iniciats en el període per cada 1.000 persones treballadores protegides, ha 
disminuït de manera notable en el cas de les contingències comunes (sense treball autò-
nom) i ha passat de 40,9 a 28,2 persones treballadores per cada 1.000 protegides entre el 
2019 i el 2020. En canvi, la prevalença, entesa com el nombre de processos en vigor al final 
del període per cada 1.000 persones treballadores protegides, ha registrat increments en 
les contingències comunes, tant del treball per compte d’altri com per compte propi.  

Altrament, cal destacar l’augment de la duració mitjana de tots els processos entre el 2019 
i el 2020, sobretot dels motivats per contingències comunes. En el cas del treball per compte 
d’altri, passen dels 27,5 als 36,8 dies, i en el supòsit del treball per compte propi, pugen 
dels 84,3 als 92,7 dies. Pel que fa a les contingències professionals, l’increment és més 
lleuger: de 37,5 a 38,7 dies. 

Una altra qüestió a ressaltar respecte de la duració és que, com en anys anteriors, la duració 
mitjana dels processos per contingències comunes del treball autònom l’any 2020 (92,7 
dies) és notablement més elevada que la dels processos per contingències comunes sense 
el treball autònom (36,8 dies), la qual cosa es pot posar en relació amb l’elevada prevalença 
dels processos del treball autònom en comparació amb la seva incidència.  

Catalunya és la comunitat autònoma que registra més processos d’incapacitat tem-
poral motivats per la COVID-19 al llarg del 2020 

Finalment, cal referir-se específicament als principals indicadors dels processos d’incapa-
citat temporal motivats per aïllaments com a conseqüència de la COVID-19, la qual cosa 
també es mostra a la taula següent.  

Al llarg del 2020, s’han iniciat 556.986 d’aquests processos a Catalunya, la qual és la co-
munitat autònoma que més incapacitats temporals motivades per la COVID-19 registra, el 
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22,3% del total estatal, seguida de la Comunitat de Madrid, amb 461.161 processos, i ja de 
més lluny d’Andalusia, amb 267.545, i de la Comunitat Valenciana, amb 228.617.  

Pel que fa a la incidència d’aquest tipus d’incapacitat temporal a Catalunya, ha estat de 16,9 
persones treballadores per cada 1.000 de protegides. Així mateix, a finals d’any resten en 
vigor 24.409 processos d’aquest tipus, amb una prevalença de 7,4 persones treballadores 
per cada 1.000 de protegides. Finalment, la seva durada mitjana ha estat de 16,1 dies.  
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TAULA IV.5.T 6 Principals indicadors dels processos d’incapacitat temporal. Catalunya, 2019-
2020 

 Incapacitat temporal 
Proces-

sos inici-
ats 2020 

Proces-
sos en 
vigor al 
final del 
període 

Incidèn-
cia 

Preva-
lença 

Duració 
mitjana 

Comunes 2020 1.056.748 120.437 28,2 40,2 36,8 
Comunes 2019-2020 (%) -28,9 8,5 ... ... 33,8 
Comunes treball autònom 2020 60.554 19.825 9,1 36,1 92,7 
Comunes del treball autònom 2019-2020 (%) -10,6 20,3 ... ... 10,0 
Professionals 2020 126.523 11.344 3,2 3,4 38,7 
Professionals 2019-2020 (%) -1,9 -5,2 ... ... 3,2 
Processos COVID-19 556.986 24.409 16,9 7,4 16,1 

Unitats: nombres absoluts, dies i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.  

Prestacions econòmiques relacionades amb el naixement i les cures de la primera 
infància 

Aquestes prestacions inclouen la de naixement i cura de menor, la de risc durant l’embaràs 
i risc durant la lactància natural, així com la de cura de menors afectats per càncer o una 
altra malaltia greu.  

L’any 2020 s’amplia el permís per naixement i cura de menor gaudit pel pare fins a 
les dotze setmanes 

Cal recordar que el Reial decret llei 6/2019, de l’1 de març,101 unifica les prestacions de 
maternitat i paternitat en una prestació única denominada naixement i cura de menors a 
partir de l’1 d’abril del 2019. Així mateix, aquesta norma amplia la duració del permís gaudit 
pel pare fins a les dotze setmanes l’any 2020 i fins a les setze setmanes l’any 2021, la qual 
cosa suposa la seva equiparació temporal amb el permís de la mare. Per tant, a partir de 
l’1.01.2021 s’assoleix la igualtat efectiva entre les antigues prestacions per maternitat i pa-
ternitat. L’any 2020, l’INSS ha gestionat un total de 83.357 expedients de prestacions per 
naixement i cura de menors a Catalunya (40.138 corresponen al primer progenitor i 43.219 
al segon).102   

Pel que fa a les prestacions de risc durant l’embaràs, els processos iniciats han disminuït el 
18,6% entre el 2019 i el 2020, fins als 8.420, així com els que segueixen en vigor al final del 
període, els quals s’han reduït el 12,6%, fins als 2.115. Altrament, els processos iniciats de 
risc durant la lactància natural disminueixen l’11,5% entre el 2019 i el 2020, fins als 161, i 
els que es troben en vigor al final del període també es redueixen, fins als 78 registrats. 

 
101 Reial decret llei 6/2019, de l’1 de març, de mesures urgents per a la garantia d’igualtat de tracte entre 
dones i homes en el treball i l’ocupació. BOE núm. 57, de 07.03.2019. 
102 A l’hora d’interpretar les dades, cal tenir present que es fa referència a un nombre d’expedients estimat i 
que no es recull el nombre de persones perceptores, atès que al poder fraccionar-se els períodes de gaudi-
ment de la prestació, el nombre de persones perceptores s’incrementa cada vegada que la mateixa prestació 
es reactiva.  
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Aquesta evolució es podria explicar per les conseqüències de la pandèmia en el mercat de 
treball.   

Finalment, l’any 2020 s’ha reconegut la prestació de cura de menors afectats per càncer o 
una altra malaltia greu a 672 persones treballadores progenitores, adoptants o acollidores, 
el 13,0% menys que l’any anterior, i el nombre de processos al final del període se situa en 
els 1.494, el 12,5% més que l’any 2019. Les xifres elevades de processos a finals dels 
períodes considerats en relació amb les dels que s’inicien al llarg dels anys de referència 
es podria explicar per la durada elevada dels processos relatius a aquesta prestació, la qual 
és de 458,3 dies l’any 2020.   

Cal assenyalar que el Reial decret llei 11/2020, del 31 de març, estableix que durant la 
permanència de l’estat d’alarma la prestació de cura de menors no es vegi afectada per la 
suspensió del contracte o la reducció de jornada dels progenitors que tinguin causa en les 
mesures previstes en el Reial decret llei 8/2020, del 17 de març, per fer front a la COVID-
19. En aquest sentit, la suspensió o la reducció temporal de jornada només fa referència a 
la part d’aquella no afectada per la cura del menor. En conseqüència, es preveu que la 
prestació de cura de menor sigui compatible amb la percepció de la prestació d’atur o de 
cessament d’activitat que pugui correspondre.        

TAULA IV.5.T 7 Nombre de processos iniciats i vigents al final del període de les prestacions 
relacionades amb el naixement i cura de la primera infància. Catalunya, 2019-2020 

Tipus de prestació 2020 Evolució 2019-2020 

Naixement i cura de menor1 83.357 ... 
Risc durant embaràs iniciats2 8.420 18,6 
Risc durant embaràs final període2 2.115 12,6 
Risc durant lactància natural iniciats2 161 -11,5 
Risc durant lactància natural final període2 78 -6,4 
Cura menors amb malaltia greu iniciats2  672 -13,0 
Cura menors amb malaltia greu final període2  1.494 12,5 

Unitats: nombres absoluts i percentatges. 
(1): INSS. El nombre de processos és estimat. 
(2): Agregat del sistema.   
Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.     

Prestacions familiars 

Les prestacions familiars del sistema de la Seguretat Social van dirigides a cobrir la neces-
sitat econòmica que produeix en casos determinats l’existència de responsabilitats familiars 
i el naixement o l’adopció de fills i filles.  

Disminueixen les prestacions per fill o menor a càrrec entre el 2019 i el 2020, en gran 
part com a conseqüència de la seva conversió d’ofici en l’ingrés mínim vital 

En primer lloc, cal fer referència a la prestació econòmica per fill o menor a càrrec. L’any 
2020, se’n comptabilitzen 179.123, el 16,0% menys que el 2019. Aquesta evolució respon 
bàsicament a la disminució del 27,7% de les prestacions que s’atorguen per fills o menors 
a càrrec de menys de 18 anys sense discapacitat, les quals constitueixen el 69,0% del total. 
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A continuació, es troben les 27.117 que es reben per fill o menor a càrrec de menys de 18 
anys amb una discapacitat igual o superior al 33%, les 17.532 percebudes quan la persona 
causant té 18 o més anys i està en situació de discapacitat igual o superior al 65% i les 
10.943 quan aquesta discapacitat és igual o superior al 75%.    

Respecte de l’evolució mostrada, cal tenir present que alguna de les persones beneficiàries 
d’aquesta prestació ha passat a percebre d’ofici l’IMV al llarg de l’any 2020.   

La prestació per fill o menor a càrrec es perfila com un instrument de lluita contra la pobresa 
i està dirigida a famílies de recursos baixos, per la qual cosa està sotmesa a límit de rendes 
quan el fill o menor a càrrec és menor de 18 anys sense discapacitat (12.424 euros anuals) 
L’any 2020, la quantia de la prestació en aquest últim cas és de 341 euros anuals, quantia 
que puja fins als 588 euros anuals si la família està en situació de pobresa severa. Els 
imports en la resta de supòsits són: 1.000 euros anuals per a menors de 18 anys amb una 
discapacitat igual o superior al 33%, 4.747 per a causants de 18 o més anys amb discapa-
citat igual o superior al 65% i de 7.120,8 si la discapacitat és igual o superior al 75%.     

En segon lloc, es troben les prestacions de pagament únic pel naixement o l’adopció de fills 
i filles en el cas de famílies nombroses, monoparentals i de mares o pares amb discapacitat 
igual o superior al 65%, les quals estan sotmeses a límit de rendes (12.536 euros en el cas 
d’un fill o filla) i tenen una quantia de 1.000 euros anuals. Pel que fa a la seva evolució entre 
el 2019 i el 2020, han disminuït el 41,4% les de famílies nombroses fins a les 1.998, el 
47,4% les de famílies monoparentals, fins a les 400 i el 39,3 les de pares o mares amb 
discapacitat, fins a les 17.   

Finalment, dins les prestacions familiars de pagament únic es troben les que es perceben 
per un part o adopció múltiples. Les seves quanties l’any 2020 són: 3.600 euros en el cas 
de dos fills o filles, 7.200 euros si el part o l’adopció és de tres fills o filles i de 10.800 euros 
si són 4 o més fills o filles.    

TAULA IV.5.T 8 Evolució de les prestacions familiars. Catalunya, 2019-2020 

Prestacions familiars 2020 Evolució 2019-2020 

Fill a càrrec <18 anys sense discapacitat 123.531 -27,7 
Fill a càrrec <18 anys amb discapacitat ≥ 33% 27.117 -0,2 
Fill a càrrec de 18 o més anys amb discapacitat ≥ 65% 17.532 1,2 
Fill a càrrec de 18 o més anys amb discapacitat ≥ 75% 10.943 1,3 
Naixement/adopció famílies nombroses  1998 -41,4 
Naixement/adopció famílies monoparentals 400 -47,4 
Naixement/adopció mares o pares amb discapacitat ≥ 65% 17 -39,3 

Unitats: nombres absoluts i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions. 

5.2.3. Ingrés mínim vital 

S’aprova la prestació de l’IMV com una prestació de dret subjectiu en cas de vulne-
rabilitat econòmica 
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La prestació de l’ingrés mínim vital (en endavant, IMV) s’aprova mitjançant el Reial decret 
llei 20/2020, del 29 de maig (convalidat pel Congrés dels Diputats el 10 de juny),103 i es 
configura com un dret subjectiu en cas de vulnerabilitat econòmica i es percep mentre 
aquesta situació persisteixi. En aquest sentit, es configura com un avenç vers l'eradicació 
de les formes més severes de pobresa i d’exclusió social, atès que garanteix per primera 
vegada en tot l'àmbit de l'Estat un nivell mínim d'ingressos a les persones i famílies en 
situació de vulnerabilitat econòmica.  

L'IMV té la seva base en l'article 41 de la CE i forma part de l’acció protectora del sistema 
de la Seguretat Social com a prestació no contributiva. Amb l'objectiu d'evitar duplicitats, es 
preveu efectuar una reordenació del conjunt d'ajudes estatals. En aquest sentit, el propi 
Reial Decret llei elimina la prestació per fill o menor a càrrec sense discapacitat o amb 
discapacitat igual o inferior al 33 per cent i disposa que les famílies beneficiàries d'aquesta 
prestació passin a percebre l'IMV.    

En aquest sentit, és important assenyalar que l’aprovació de l’IMV ha suposat el reconeixe-
ment d’ofici d’aquesta prestació (sense necessitat d’efectuar la sol·licitud) a totes les per-
sones beneficiàries de la prestació per fill o menor a càrrec que complissin els requisits per 
percebre l’IMV. Així, el juny del 2020 es van reconèixer d’ofici 74.000 prestacions d’IMV a 
tot l’Estat (al voltant de 6.000 a Catalunya), procedents de la conversió d’ofici de la prestació 
per fill o menor a càrrec.  

La nova prestació és compatible amb altres prestacions o ingressos (incloses les rendes 
del treball), la qual cosa significa que les persones que hi tinguin dret rebran la diferència 
entre els ingressos que perceben i la quantia de l'IMV que els correspongui. En concret, és 
compatible amb les rendes mínimes de les comunitats autònomes, així com amb les beques 
per a l'estudi i les ajudes per al pagament del lloguer. Per tant, l'IMV es configura com la 
darrera xarxa de protecció. 

 

 

L'any 2020, la quantia de la prestació és de 461,5 euros en el cas d'una persona que viu 
sola (equivalent a l'import de la pensió no contributiva). A aquesta quantitat, cal sumar 139 
euros per cada persona addicional que formi part de la unitat de convivència, sigui menor o 
adulta. A més, cal ressaltar que en cas de famílies monoparentals s'afegeixen 100 euros a 
la prestació. Tot plegat tenint present que el topall màxim de l'IMV és de 1.015 euros.   

L'acció protectora de la prestació s'articula segons si la persona beneficiària és individual o 
es tracta d'una unitat de convivència. Per determinar si es té dret a l'IMV, totes les persones 
(estiguin integrades o no en una unitat de convivència) han de complir una sèrie de condi-
cions: 

• En primer lloc, tenir residència legal i efectiva a Espanya de forma continuada i inin-
terrompuda almenys durant un any abans de la sol·licitud (excepte els menors incor-
porats a la unitat de convivència per naixement, adopció o guarda, les persones víc-
times de tràfic d'éssers humans i d'explotació sexual i les dones víctimes de violència 
de gènere). 

 
103 Reial decret llei 20/2020, del 29 de maig, pel qual s’estableix l’ingrés mínim vital. BOE núm. 154, 
d’01.06.2020. 



Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2020 

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya Pàgina 184 

• En segon lloc, prèviament s'han d'haver sol·licitat les prestacions a les que es tinguin 
dret, excepte en el cas de les rendes mínimes en aquelles comunitats autònomes 
que les tinguin establertes (seria el cas de l'RGC a Catalunya) i, en el cas de no 
treballar i ser major d'edat o menor emancipat, s'ha d'estar d'alta com a demandant 
d'ocupació.   

• En tercer lloc, s'han de complir els requisits econòmics en matèria d'ingressos i pa-
trimoni. Pel que fa als ingressos, han de ser inferiors (almenys en 10 euros) a la 
quantia que correspongui en cada cas en concepte d'IMV. Cal ressaltar que en el 
còmput d'ingressos queden excloses les rendes mínimes de les comunitats autòno-
mes. Quant al patrimoni, no pot ser superior a tres vegades la quantia que correspon 
en concepte d'IMV (exclosa la residència habitual).  

 

L’any 2020, es tindran en compte els ingressos i el patrimoni de tots els membres de 
la unitat de convivència de l'any 2019 (en general, es tenen en compte els de l’exer-
cici anterior). Si no es compleixen els requisits amb les dades del 2019, es concedirà 
igualment la prestació si se satisfan les condicions l'any 2020, sempre que no s'esti-
gui cobrant la prestació d'atur i que l'any 2019 no s'hagi superat el llindar de patrimoni 
i el 50 per cent del llindar de l'IMV.  

En el cas de les persones individuals, han d'haver viscut de forma independent du-
rant almenys tres anys i haver estat en situació d'alta en algun dels règims de la 
Seguretat Social durant almenys un any.  

Pel que fa a la gestió de la prestació, la norma preveu que sigui l'INSS el que se'n faci càrrec 
a tot el territori de l'Estat i únicament preveu que les comunitats autònomes d'Euskadi i 
Navarra assumeixin les competències de l'INSS en el seu territori.  

L’IMV ha sofert una sèrie de modificacions, una vegada avaluat el seu funcionament

Més avançat l’any, i una vegada avaluat el funcionament de la prestació, s’han dut  a terme 
una sèrie de modificacions de la seva normativa reguladora al llarg del mes de setembre 
del 2020.  

En primer lloc, s’aprova el Reial decret llei 28/2020, de 22 de setembre,104 el qual introdueix 
algunes modificacions al Reial decret llei 20/2020, de 29 de maig, amb la finalitat d’agilitar 
el procediment per a l’accés a la prestació. Entre d’altres qüestions, s’amplia el període de 
l’efecte retroactiu del reconeixement de la prestació: les sol·licituds presentades fins a 
l’01.01.2021 seran reconegudes, si s’escau, amb efectes d’1 de juny del 2020.   

En segon lloc, també s’introdueixen modificacions en la regulació de l’IMV a través del Reial 
decret llei 30/2020, de 29 de setembre.105 D’entre els canvis efectuats, es poden citar els 
següents: la possibilitat que les persones de més de 65 anys es puguin beneficiar de l’IMV 
si no cobren pensió de jubilació i no tenen menors a càrrec; l’enduriment dels requisits a les 
parelles de fet perquè tinguin la consideració d’unitat de convivència als efectes d’accés a 
la prestació; l’aclariment de quan s’entén constituïda una unitat de convivència integrada 

 
104 Reial decret llei 28/2020, del 22 de setembre, del treball a distància. BOE núm. 253, del 23.09.2020. 
105 Reial decret llei 30/2020, del 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l’ocupació. BOE núm. 
259, del 30.09.2020. 
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per persones sense vincles familiars; el reconeixement automàtic de l’IMV si la seva quantia 
és superior a la de l’assignació per fill o menor a càrrec o, finalment, la consideració que 
per accedir a l’IMV per pèrdua d’ingressos l’any 2020 es tindran en compte els de l’últim 
exercici fiscal del que les administracions tributàries disposin d’informació suficient.      

Ja entrat l’any 2021, han continuat els ajustaments de la regulació de l’IMV, mitjançant el 
Reial decret llei 3/2021, del 2 de febrer106.  

D’entre els canvis efectuats, destaquen, en primer lloc, els relacionats amb l’àmbit subjectiu 
de la prestació: s’amplia la capacitat de ser persona beneficiària a les que resideixin en 
establiments finançats amb fons privats (abans només s’estenia als públics), se suprimeix 
el límit de titulars de l’IMV en un mateix domicili, es consideren determinats casos especials 
d’empadronament, com ara l’efectuat en establiments col·lectius i en infrahabitatges i de 
persones sense domicili, i es preveuen com unitats de convivència independent determina-
des situacions especials.   

En segon lloc, es modifiquen les causes de suspensió del dret, així com els documents que 
són necessaris per a l’acreditació del compliment dels requisits. En tercer lloc, també s’in-
trodueixen modificacions en el procediment, en matèria de cooperació entre les administra-
cions públiques i en el règim d’obligacions. Per últim, es regula la col·laboració de les enti-
tats del Tercer Sector Social en la gestió de la prestació.     

A continuació, es comenten les dades sobre expedients i persones beneficiàries de l’IMV, 
a desembre del 2020, d’acord amb les dades facilitades pel Ministeri d’Inclusió, Seguretat 
Social i Migracions:  

El desembre del 2020, s’han reconegut 11.244 prestacions de l’IMV a Catalunya i 
s’han rebut 124.248 sol·licituds entre juny i desembre del 2020 

A la taula següent es mostra que el desembre del 2020 s’han reconegut a Catalunya 11.244 
prestacions de l’IMV (el 7,1% del total estatal). En tot l’Estat, el nombre de prestacions re-
conegudes arriba fins a les 159.482. Aquestes dades contrasten amb el nombre de sol·lici-
tuds rebudes: al llarg dels primers sis mesos de vigència de l’IMV, s’han rebut 124.248 
sol·licituds de la prestació a Catalunya, el 10,9% del total de les registrades a tot l’Estat 
(1.136.173 sol·licituds).  

Altrament, el desembre del 2020 un total de 27.209 sol·licituds estan pendents d’anàlisi, la 
qual cosa equival al 23,0% del les sol·licituds presentades al llarg del 2020 (exclosos els 
expedients duplicats). En el cas d’Espanya, aquest percentatge és del 25,2%, amb 271.508 
sol·licituds pendents d’anàlisi. D’acord amb el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migra-
cions, bona part d’aquestes sol·licituds s’han rebut durant les últimes setmanes de l’any, 
atès que la Seguretat Social continua rebent uns 12.000 expedients nous de sol·licitud cada 
setmana.  

 
106 Reial decret llei 3/2021, del 2 de febrer, pel qual s’adopten mesures per a la reducció de la bretxa de gènere 
i altres matèries en els àmbits de la Seguretat Social i econòmic. BOE núm. 29, del 03.02.2021. 
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TAULA IV.5.T 9 Nombre d’expedients de l’IMV. Catalunya (per províncies) i Espanya, desem-
bre 2020 

 Àmbit  
territorial 

Total 
Dupli-
cats 

Tramitats   
(resolts+en 
subsana-

ció)  

Apro-
vats 

Dene-
gats 

Resolts (apro-
vats+dene-

gats) 

En es-
mena1 

Pendents 
d'anàlisi 

Barcelona 88.690 3.783 65.958 7.596 44.769 52.365 13.593 18.949 
Tarragona  16.478 1.577 11.130 1.774 7.414 9.188 1.942 3.771 
Girona 13.418 244 10.050 1.175 6.671 7.846 2.204 3.124 
Lleida 5.662 305 3.992 699 2.680 3.379 613 1.365 
Catalunya  124.248 5.909 91.130 11.244 61.534 72.778 18.352 27.209 

Espanya  1.136.173 56.751 807.914 159.482 466.873 626.355 181.559 271.508 

Unitats: nombres absoluts. 
(1) En tràmit d’esmenar errors, per exemple el de completar documentació.  
Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.  

A Catalunya, el desembre del 2020 s’han aprovat el 15,4% dels expedients que s’han 
resolt i el 9,5% de les sol·licituds presentades entre juny i desembre del 2020 (restant 
els duplicats) 

Si es relacionen determinades variables es poden arribar a una sèrie de conclusions, tal 
com s’observa a la taula següent. Així, el percentatge d’expedients aprovats sobre el total 
de resolts és del 15,4% a Catalunya i del 25,5% a Espanya. Si es posen en relació els 
expedients aprovats amb el total de sol·licituds presentades al llarg dels sis mesos de vi-
gència de la prestació (restant els duplicats), els percentatges són del 9,5% a Catalunya i 
del 14,8% en el cas d’Espanya. D’acord amb el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Mi-
gracions, la majoria de les denegacions es fonamenten en la superació dels nivells de renda 
i patrimoni.107  

TAULA IV.5.T 10 Indicadors sobre l’IMV. Catalunya (per províncies) i Espanya, desembre 2020 

 Àmbit territorial 
% expedients aprovats sobre els 

resolts 
% expedients aprovats sobre el to-

tal (menys duplicats) 

Barcelona 14,5 8,9 
Tarragona  19,3 11,9 
Girona 15,0 8,9 
Lleida 20,7 13,0 
Catalunya  15,4 9,5 

Espanya  25,5 14,8 

Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.  

L’IMV dona cobertura a 35.314 persones beneficiàries a Catalunya el desembre del 
2020 

 
107 El percentatge d’expedients aprovats sobre els resolts a Catalunya és baix en relació amb altres comunitats 
autònomes i províncies. 
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Finalment, cal assenyalar que les 11.244 prestacions de l’IMV aprovades a Catalunya el 
desembre del 2020 donen cobertura a 35.314 persones beneficiàries (el 7,6% del total que 
hi ha a l’Estat). D’aquestes persones beneficiàries, el 51,8% són menors a Catalunya, men-
tre que aquest percentatge és del 47,4% a escala estatal.  

TAULA IV.5.T 11 Persones beneficiàries de l’IMV. Catalunya (per províncies) i Espanya, 
desembre 2020 

 Àmbit territorial Persones adultes Menors Total  

Barcelona 11.302 11.931 23.233 
Tarragona  2.700 2.975 5.675 
Girona 1.946 2.200 4.116 
Lleida 1.089 1.201 2290 
Catalunya  17.037 18.307 35.314 

Espanya  243.295 219.213 462.508 

Unitats: nombres absoluts. 
Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.  

Es pot concloure que el ritme baix de tramitació i el nivell elevat de denegació de l’IMV es 
poden relacionar amb els problemes de gestió de la prestació, l’escassetat de personal per 
a la seva gestió, les dificultats afegides de la tramitació telemàtica, així com amb l’excessiva 
burocratització del procés per accedir a la prestació. 

5.2.4. Renda garantida de ciutadania 

La renda garantida de ciutadania (en endavant, RGC) entra en vigor amb l’aprovació de la 
Llei 14/2017, del 20 de juliol, i es configura com una prestació garantida de dret subjectiu 
destinada a les persones i unitats familiars que no disposen d’ingressos per garantir els 
mínims d’una vida digna. Cal ressaltar que l’RGC té caràcter subsidiari respecte de tots els 
ajuts, subsidis, prestacions o pensions de qualsevol administració a les que es pugui tenir 
dret. Per tant, és subsidiària del recentment establert IMV, si es té dret a aquesta prestació 
estatal. En conclusió, l’RGC es configura com la darrera xarxa de protecció social a Cata-
lunya.   

L'any 2020 s'ha desplegat reglamentàriament la Llei de l’RGC  

L’any 2020 s’ha dut a terme el desplegament reglamentari de la llei, mitjançant el Decret 
55/2020, del 28 d'abril, el Projecte del qual ha estat objecte del Dictamen 4/2020 del 
CTESC. El Decret desenvolupa i concreta alguns aspectes de la llei necessaris per al millor 
funcionament i aplicació de la prestació. En concret, es regulen una sèrie de mesures que 
permeten una accessibilitat més gran a l'RGC. En aquest sentit, es pot fer referència a la 
compatibilitat de la prestació amb el treball a temps complet esporàdic i amb ajuts socials 
de primera necessitat, així com la incorporació de les famílies nombroses dins dels col·lec-
tius que poden fer compatible el treball a temps parcial amb l'RGC, i que han estat iniciatives 
consensuades amb molts actors socials i econòmics al llarg de l'elaboració del reglament.  

Cal posar de manifest que l’any 2020 és el tercer any complert de funcionament de l’RGC, 
la qual va entrar en vigor el 15.09.2017. La seva implementació ha estat gradual fins a l’1 
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d’abril del 2020. A partir d’aquesta data, la quantitat a percebre per una unitat familiar d’un 
sol membre és de 569,12 euros mensuals (14 pagues), equivalent al 100 per cent de l’IRSC, 
o 644 euros mensuals (12 pagues).108   

A continuació, s’analitza la prestació de l’RGC i el complement de prestacions estatals per 
a persones activables, és a dir, quan la persona destinatària té possibilitats d’inserir-se en 
el mercat de treball (l’anomenat col·lectiu SOC).  

El 31.12.2020, hi ha 44.020 expedients vigents del col·lectiu SOC, amb un creixement 
del 36,8% en un any, com a conseqüència de l’augment dels expedients aprovats al 
llarg del 2020 

El 31.12.2020, el nombre d’expedients vigents del col·lectiu SOC és de 44.020, 11.853 més 
que els vigents el 31.12.2019 (32.167 expedients). Tal com s’observa a la taula següent, 
l’any 2020 els expedients d’aquest col·lectiu creixen més que l’any 2019 (el 36,8% front al 
12,6%).  

Al llarg de l’any 2020, s’han aprovat un total de 15.188 expedients del col·lectiu SOC, 10.001 
corresponents a l’RGC i 5.187 al complement per a activables. Per mesos, destaca l’activitat 
desenvolupada a partir del setembre, sobretot pel que fa a l’aprovació d’expedients de 
l’RGC, destacant la xifra d’aprovats al llarg dels mesos de novembre i desembre. Cal res-
saltar que el nombre d’expedients aprovats al llarg del 2020 és més elevat que el registrat 
durant el 2019 (15.188 front a 9.986), la qual cosa suposa un increment del 52,1%.  

Altrament, 14.325 expedients del col·lectiu SOC s’han aprovat amb prestació complemen-
tària d’activació i inserció (en endavant, PCAI), la qual cosa suposa el 94,3% del total d’ex-
pedients aprovats al llarg del 2020. 

Quant a la compatibilitat entre l’RGC i el treball, 817 expedients vigents el 31.12.2020 tenen 
una deducció per contracte parcial inferior al topall de l’RGC. 

Pel que fa a l’encaix entre l’RGC i l’IMV, fins que no es faci efectiu el conveni amb l’Estat  
per tal que la Generalitat de Catalunya assumeixi la gestió de l’IMV, la informació de la qual 
es disposa és la relativa al nombre de persones titulars de l’RGC que s’ha detectat que 
perceben l’IMV, a les quals se’ls dedueix l’import d’aquesta darrera prestació. 

Tenint en compte l’anterior, a finals de l’any 2020 es comptabilitzen 2.021 expedients de 
l’RGC amb deducció de l’import de l’IMV. És a dir, són expedients que han passat a cobrar 
l’IMV i que el seu import s’està complementant fins a la quantia que els correspondria en 
concepte d’RGC. La majoria provenen de la conversió per fill o menor a càrrec.   

Així mateix, consten 25 expedients de l’RGC que han començat a cobrar l’IMV i estan sus-
pesos perquè, entre l’IMV i altres ingressos percebuts, se supera el topall de l’RGC.  

 
108 Per a l’exercici 2020, la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya fixa el valor de l’indicador de 
renda de suficiència de Catalunya en 569,12 euros mensuals i 7.967,73 euros anuals.   
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Les dades anteriors palesen que els problemes de col·laboració interadministrativa no estan 
permetent que la Generalitat faci traspàs d’expedients de l’RGC a l’IMV i així alliberar re-
cursos que es podrien destinar a millorar la cobertura de l’RGC. 

Altrament, el nombre de persones destinatàries (la suma de les titulars i les beneficiàries)  
dels expedients vigents de l’RGC el 31.12.2020 és de 101.820, la qual cosa suposa un 
augment del 34,3% respecte del 31.12.2019. Aquest increment és bastant superior al regis-
trat entre el 31.12.2018 i el 31.12.2019, el qual va ser del 6,6%, tal com s’observa a la taula 
següent.  

Pel que fa a la quantia mitjana de l’RGC, l’any 2020 ha estat de 750 euros mensuals, el 
3,4% més que l’any 2019 (725 euros). En canvi, entre els anys 2018 i 2019 la quantia mit-
jana de la prestació es va reduir el 2,7% i va passar de 745 euros a 725 euros, tal com es 
mostra a la taula següent. 

TAULA IV.5.T 12 Principals magnituds de l’RGC i el complement de prestacions estatals per 
a activables (col·lectiu SOC). Catalunya, 2018-2020 

Anys Expedients vigents1 
Persones destinatàries      

(titulars + beneficiàries)1 
Quantia mitjana  

2018 28.572 71.110 745 
2019 32.167 75.835 725 
2020 44.020 101.820 750 
2018-2019 12,6 6,6 -2,7 
2019-2020 36,8 34,3 3,4 

Unitats: nombres absoluts, euros i percentatges. 
(1): dades a 31.12 dels anys respectius. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.  

A la taula següent es mostra el perfil de la persona titular de l’RGC segons diferents varia-
bles: el 60,4% són dones. La franja d’edat més freqüent és la de 45 a 54 anys, amb el 29,5% 
de les persones titulars, tot i que es pot dir que la gran majoria es concentra entre els 35 i 
els 64 anys, amb el 81,6% del col·lectiu, mentre que entre els 23 i els 34 anys es troba 
només el 15,1% de les persones titulars i les categories més joves i de més edat són resi-
duals (el 2,5% tenen 65 anys i més i el 0,8% menys de 23 anys). Si es combina sexe i edat, 
destaca que hi ha més dones en els grups d’edat més joves (suposen el 78,7% de les 
persones de menys de 23 anys i el 76,3% del grup d’entre 23 i 34 anys)    

Així mateix, el 70,6% de les persones titulars tenen la nacionalitat espanyola.109 Finalment, 
els expedients més freqüents corresponen a les llars d’un sol membre (el 43,2%), seguides 
de les llars formades per dos membres (el 20,8%); a continuació, les llars amb tres membres 
suposen el 14,1% del total, les de cinc o més membres, l’11,4%, i les de quatre membres, 
el 10,5%.   

  

 
109 Les dades respecte de la nacionalitat són les informades al moment de la sol·licitud i han pogut variar 
posteriorment.   
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TAULA IV.5.T 13 Perfil de les persones titulars de l’RGC. Catalunya, 20201 

Variables Pes 

Dones  60,4 
Homes  39,6 
Menys de 23 anys  0,8 
De 23 a 34 anys  15,1 
De 35 a 44 anys  26,0 
De 45 a 54 anys  29,5 
De 55 a 64 anys  26,0 
65 anys i més  2,5 
Nacionalitat espanyola 70,6 
Nacionalitat estrangera  29,4 
Llars d'un membre 43,2 
Llars de dos membres 20,8 
Llars de tres membres  14,1 
Llars de quatre membres 10,5 
Llars de 5 membres o més  11,4 

Unitats: percentatges. 
(1): dades a 31.12.2020. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

Les sol·licituds de l’RGC rebudes al llarg del 2020 suposen un increment del 93,3% 
respecte de les registrades al llarg del 2019 

Finalment, cal assenyalar que el total de sol·licituds rebudes del col·lectiu SOC des de l’en-
trada en vigor de la llei de l’RGC fins al 12.2020 és de 140.474. Cal destacar que al llarg de 
l’any 2020 s’han rebut bastantes més sol·licituds que durant l’any 2019 (47.457 enfront de 
24.554 sol·licituds), la qual cosa suposa un increment del 93,3%. El 61,7% de les sol·licituds 
rebudes l’any 2020 són de dones.  

Pel que fa a les denegacions de la prestació, al llarg del 2020 s’han efectuat 22.420. La 
causa principal és la de superar els ingressos establerts a la llei, la qual consta en el 41,5% 
de les ocasions. El segon motiu és que la persona titular o la beneficiària treballa a temps 
complet (en el 17,0% dels casos). La resta de causes de denegació, per ordre de freqüència 
són: el contracte a temps parcial de la persona titular o beneficiària i no ser família mono-
parental, no acreditar la unitat familiar, tenir béns mobles i immobles suficients, no acreditar 
la residència continuada i efectiva a Catalunya, haver causat baixa voluntària d’una feina 
en els 12 mesos anteriors, altres causes, tenir una sol·licitud presentada o expedient vigent 
i tenir dret a prestació pública o ajuts.   

5.2.5. Serveis socials i atenció a la dependència 

A continuació, s’analitzen les darreres dades disponibles sobre els principals indicadors del 
Sistema Català de Serveis Socials. Aquest sistema s’articula mitjançant la Cartera de Ser-
veis Socials, aprovada pel Decret 142/2010, d’11 d’octubre, i inclou les prestacions de pro-
moció de l’autonomia personal i atenció a la dependència. 

Cal assenyalar que les darreres dades sobre l’activitat dels serveis socials bàsics que pro-
porciona el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies són de l’any 2019, per la qual 
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cosa no es pot reflectir l’impacte de la COVID-19 en les seves actuacions. No obstant això, 
en l’apartat sobre inclusió social s’ofereix una síntesi de com ha afectat la pandèmia a l’ac-
tivitat del sector d’atenció a les persones.  

S’aprova el Pla estratègic de serveis socials (PESS) 2021-2024 i la Llei d’igualtat de 
tracte i no discriminació 

Com a qüestió prèvia a l’anàlisi de les dades, cal fer menció del Pla estratègic de serveis 
socials (PESS) 2021-2024,110 el qual constitueix el marc de referència i full de ruta del Sis-
tema Català de Serveis Socials (en endavant, SCSS) en el període de referència. D’acord 
amb el pla, la missió de l’SCSS és acompanyar les persones al llarg del seu cicle vital amb 
actuacions de promoció, prevenció i protecció i, alhora, oferir a totes les persones la cura i 
els suports necessaris perquè s’apoderin i siguin autònomes en el desenvolupament del 
seu projecte de vida i l’incloguin i vinculin al seu entorn familiar i comunitari. 

Les actuacions del pla s’estructuren al voltant de cinc palanques de transformació: 1) Les 
persones i els i les professionals: motor del sistema; 2) La vertebració i la reorganització: 
millor qualitat i integració; 3) L’acció comunitària i la prevenció: un sistema més proactiu; 4) 
la governança i el coneixement: decisions basades en l’evidència; i 5) La intersectorialitat: 
intervenció holística.     

El marc teòric del pla i les actuacions articulades al voltant de les palanques de canvi ante-
riors es basen en els principis següents: la universalitat, l’equitat, l’atenció centrada en la 
persona, la gestió de la diversitat, el reconeixement dels i les professionals, la prevenció i 
proactivitat, la integració de l’atenció primària i especialitzada (vertical) i intersectorial (ho-
ritzontal), el coneixement i la innovació, la perspectiva de gènere i l’acció transformadora i 
la garantia del servei.  

Finalment, es disposa el desplegament del pla mitjançant plans sectorials que s’han d’ela-
borar a partir de les diferents necessitats d’atenció social.   

També cal fer referència a la Llei 19/2020, del 30 de desembre,111 la qual té per objecte 
garantir el dret a la igualtat de tracte i no discriminació i eradicar qualsevol actuació o com-
portament que pugui atemptar contra aquest dret, a través de la generació d’autèntics drets 
subjectius. La llei té un caràcter integral, atès que abasta qualsevol tipus de discriminació, 
i s’aplica a totes les persones físiques i jurídiques, siguin públiques o privades, situades o 
que actuïn en el territori de Catalunya.  

Es crea la prestació extraordinària per a subministraments bàsics 

Respecte de les mesures excepcionals en matèria de protecció social per fer front als efec-
tes de la COVID-19 en l’àmbit de Catalunya, cal destacar la prestació extraordinària per a 
subministraments bàsics, aprovada mitjançant el Decret llei 14/2020, del 28 d’abril.112 El 

 
110 Acord GOV/177/2020, del 29 de desembre, pel qual s’aprova el Pla estratègic de serveis socials 2021-
2024. DOGC núm. 8307, del 31.12.2020. 
111 Llei 19/2020, del 30 de desembre, d’igualtat de tracte i no discriminació. DOGC núm. 8307, del 31.12.2020. 
112 Decret llei 14/2020, del 28 d’abril, pel qual s’adopten mesures en relació amb el Sistema sanitari integral 
d’utilització pública de Catalunya, en l’àmbit tributari i social, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada 



Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2020 

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya Pàgina 192 

seu objectiu és facilitar l’adquisició de productes d’alimentació, farmàcia i altres subminis-
traments bàsics, sempre que s’acrediti una reducció dràstica i involuntària dels ingressos 
econòmics com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma per la crisi sanitària 
derivada de la COVID-19. El seu import és de dos-cents euros.      

Cal destacar que per tal d’ésser persona beneficiària de la prestació cal trobar-se en alguna 
de les situacions següents: a) Ser treballador o treballadora per compte d’altri i haver estat 
afectat per un expedient de regulació temporal d’ocupació, o ser fixe discontinu i haver estat 
afectada la seva activitat laboral per l’impacte de la COVID-19, o bé tenir extingit el contracte 
de treball de caràcter temporal com a conseqüència de la crisi sanitària derivada de la CO-
VID-19; b) Ser treballador o treballadora per compte propi i haver hagut de suspendre o 
reduir la seva activitat econòmica com a conseqüència de la crisi sanitària derivada de la 
COVID-19.  

Es configura com una prestació social de caràcter econòmic, extraordinària i de pagament 
únic, que s’atorga pel procediment de concurrència no competitiva, fins a l’exhauriment de 
la dotació pressupostària. 

Al llarg de l’any 2020, s’han concedit un total de 100.000 prestacions extraordinàries per a 
subministraments bàsics, 76.879 de les quals a treballadors per compte d’altri (el 76,9% del 
total) i 23.121 a treballadors per compte propi (el 23,1% del total).113   

5.2.5.1. Serveis socials 

L’actuació dels serveis socials es realitza mitjançant el nivell bàsic i l’especialitzat. Els ser-
veis socials bàsics constitueixen el primer nivell d’atenció a la ciutadania i són els que s’ana-
litzen a continuació. 

Baixa lleugerament el nombre de persones ateses pels serveis socials bàsics entre 
el 2018 i el 2019 

Al llarg de l’any 2019, els serveis socials bàsics (en endavant, SSBB) han atès 952.042 
persones a tot Catalunya, l’1,4% menys que l’any 2018 (vegeu la taula IV.5.A.T9 de l’annex 
on es mostra l’evolució d’aquest indicador).114     

Tot i la disminució del nombre de persones ateses, el nombre d’actuacions entre el 2018 i 
el 2019 ha augmentat el 9,3%, fins a situar-se en els 5.622.832. Com en anys anteriors, la 
informació i l’orientació ha estat el tipus d’actuació que ha registrat més intervencions, les 
quals suposen l’49,2% del total, seguides de l’ajuda a domicili (el 24,1% del total). També 
s’han realitzat 660.255 actuacions d’allotjament alternatiu i 614.312 de prevenció i inserció. 

 
per la COVID-19 i d’adopció d’altres mesures urgents amb el mateix objectiu. DOGC núm. 8123, de 
29.04.2020. 
113 Per a una anàlisi més detallada de les dades d’aquesta prestació, vegeu l’informe Situació del treball au-
tònom a Catalunya 2020 del CTESC. 
114 Les persones usuàries dels SSBB són totes aquelles a les quals se’ls ha assignat un diagnòstic social i/o 
per a les quals s’han prescrit intervencions de tractament social o prestacions de serveis socials. Les persones 
es comptabilitzen una vegada, independentment del nombre de prestacions o serveis utilitzats en el període. 
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Per últim, s’han concedit 226.738 prestacions econòmiques (vegeu la taula IV.5.A.T10 de 
l’annex on es mostra l’evolució del nombre d’actuacions). 

Quant a les problemàtiques que motiven aquestes actuacions,115 a la taula següent s’ob-
serva que la més freqüent l’any 2019, com en anys anteriors, és la de tipus econòmic, la 
qual representa el 29,2% del total, seguida de la relacionada amb la salut i les drogues, la 
qual està present en el 18,0% dels casos, de la problemàtica relativa a les mancances so-
cials (el 15,7% dels casos) i la que deriva de qüestions laborals (present en el 10,7% dels 
casos). A continuació, i per ordre de freqüència, també s’han atès persones que presenta-
ven problemàtiques relacionades amb la discapacitat, l’aprenentatge, altres no incloses en 
la resta de supòsits i el maltractament familiar.   

A la taula següent també es mostra que entre els anys 2018 i 2019 les problemàtiques que 
més augmenten en termes relatius són les que tenen a veure amb l’aprenentatge (el 16,5%) 
i amb els maltractaments familiars (el 15,1%). Per contra, les laborals i altres problemàti-
ques no incloses en cap supòsit disminueixen el 6,1% i el 2,8%, respectivament . Finalment, 
vegeu el gràfic IV.5.A.T11 de l’annex, per a una evolució de cada tipus de problemàtica.   

TAULA IV.5.T 14 Evolució de les problemàtiques ateses pels SSBB. Catalunya, 2018-2019 

  2019 Pes Evolució 2018-2019 

Econòmiques 280.280 29,2 2,9 
Salut i drogues 172.664 18,0 6,1 
Mancances socials 150.424 15,7 9,2 
Laborals 102.612 10,7 -6,1 
Habitatge 85.761 8,9 6,3 
Discapacitat 69.656 7,3 3,6 
Aprenentatge 40.405 4,2 16,3 
Maltractaments familiars 26.155 2,7 15,1 
Altres 30.416 3,2 -2,8 
Total 958.373 100,0 4,3 

Unitats: nombres absoluts i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.  

Pel que fa als i les professionals dels equips bàsics d’atenció social (en endavant, EBAS),116 
l’any 2019 consten un total de 2.739,4, dels quals 1.703,5 són treballadors i treballadores 
socials i 1.035,9 són educadors i educadores socials. Respecte de l’any 2018, el nombre 
total de professionals creix l’1,63%, un percentatge inferior al dels tres anys anteriors, amb 
percentatges de creixement interanual del 3,4%, 5,5% i 5,9%, els anys 2016, 2017 i 2018, 
respectivament.  

L’any 2019 cau lleugerament la ràtio dels educadors/ores socials de les àrees bàsi-
ques de serveis socials   

 
115 Una mateixa persona usuària pot tenir més d’una problemàtica. 
116 Els EBAS són la porta d’accés i l’estructura central de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública. 
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Una qüestió important a comentar són les ràtios de professionals per cada 15.000 habitants, 
atès que la Llei 12/2007, de serveis socials, estableix que les àrees bàsiques han de tenir 
una dotació de tres treballadors/ores socials i de dos educadors/ores socials per cada 
15.000 habitants. L’any 2019, aquestes ràtios se situen en 3,33 i 2,02, respectivament. La 
primera és superior a la registrada l’any 2018 (3,24), però la segona és lleugerament inferior 
a la de l’any anterior (2,08). En concret, la ràtio dels educadors/ores socials de les àrees 
bàsiques municipals passa de 2,03 a 1,98 entre el 2018 i el 2019 i, per tant, se situa per 
sota de les previsions de la Llei 12/2007, tal com s’observa a la taula següent:  

TAULA IV.5.T 15 Evolució de la ràtio dels i les professionals dels EBAS. Catalunya, 2018-2019 

Professionals 
Treballadors/ores 

socials 2018  
Educadors/ores 

socials 2018 
Treballadors/ores 

socials 2019  
Educadors/ores 

socials 2019  

AABB comarcals 3,42 2,18 3,46 2,12 
AABB municipals 3,17 2,03 3,27 1,98 
Catalunya 3,24 2,08 3,33 2,02 

Unitats: nombre de treballadors/ores socials i educadors/ores socials per cada 15.000 habitants. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.  

Els SSBB també inclouen el servei d’ajuda a domicili (en endavant, SAD) i el servei de les 
tecnologies de suport i cura (més conegut com telealarma i teleassistència), entre les pres-
tacions més destacades.  

En primer lloc, 70.528 persones han utilitzat el SAD al llarg de l’any 2019, el 2,4% menys 
que l’any 2018. En concret, l’any 2019 s’ha donat servei al 4,9% de les persones de 65 anys 
i més i al 29,1% de les de 85 i més. Altrament, si es posa en relació el nombre d’hores 
d’assistència del SAD realitzades l’any 2019 (9.904.533,7) amb el nombre de persones usu-
àries, s’obté una ràtio de 140,4 per persona, la qual és lleugerament superior a la de l’any 
anterior (138,8 hores).    

En segon lloc, al llarg de l’any 2019 el servei de telealarma i teleassistència117 ha atès 
226.832 persones, el 4,3% més que l’any anterior, i ha realitzat 186.713 serveis, el 3,6% 
més en termes interanuals. Cal ressaltar que el 67,8% de les persones ateses per aquest 
servei l’any 2019 són dones, la qual cosa posa de manifest l’estructura de la població 
d’edats avançades, principal usuària del servei. 

Una altra qüestió a destacar és que l’augment d’aquests dos serveis ha estat molt important, 
atès que en deu anys (2010-2019) les hores d’atenció del SAD han crescut el 53,3% (s’ha 
passat de 6.462.622,0 a 9.904.533,3 hores) i les persones ateses pel servei de telealarma 
i teleassistència s’han incrementat el 78,2% (s’ha passat de 127.267 a 226.832 persones 
ateses). (Vegeu la taula IV.5.A.T12 de l’annex).    

 
117 Aquest servei, que es presta les 24 hores del dia, consisteix en la instal·lació d’un aparell al domicili de la 
persona usuària i un braçalet o penjoll que pot portar posat, connectats mitjançant la línia telefònica a una 
central receptora, amb la qual es pot comunicar en cas d’urgència. Des de la central receptora, s’atén la 
consulta i s’activen, si és necessari, els recursos més adequats a la situació: localitzar la família o persones 
de contacte, desplaçar una unitat mòbil al domicili de la persona usuària, activar altres serveis d’urgència (061, 
Bombers, Guàrdia Urbana...), etc. 
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Prestacions econòmiques 

El sistema públic de serveis socials inclou una sèrie de prestacions econòmiques, entre les 
quals es troben les prestacions socials de caràcter econòmic de la Llei 13/2006, del 27 de 
juliol, així com les prestacions econòmiques a les famílies amb infants a càrrec, les quals 
es comenten a continuació, a partir de la Memòria del Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies 2019. 

Cal recordar que mitjançant la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciuta-
dania, es modifica la Llei 13/2006, del 27 de juliol, citada anteriorment: en primer lloc, s’in-
crementa l’import del complement de la pensió no contributiva i, en segon lloc, a aquest 
complement, ja existent, s’afegeixen els complements de pensions i prestacions estatals 
diferents de les pensions no contributives, quan l’import d’aquestes pensions i prestacions 
és inferior al llindar establert per a l’accés a la renda garantida de ciutadania. A continuació,  
també es comenten aquests complements, a partir de la informació facilitada per la Direcció 
General de Prestacions Socials. 

El 78,7% de les persones que l’any 2020 perceben una pensió no contributiva a Cata-
lunya reben la prestació complementària 

Pel que fa a les prestacions de la Llei 13/2006, del 27 de juliol, en primer lloc cal fer refe-
rència a la prestació per al manteniment de les despeses de la llar en cas de mort del còn-
juge o familiar amb qui es compartien les despeses, amb la finalitat de garantir l’ús de l’ha-
bitatge habitual. El 31.12.2019 consten 13.547 persones beneficiàries d’aquesta prestació, 
1.464 persones menys en termes interanuals. Aquesta prestació substitueix i modifica l’ajut 
assistencial a cònjuges supervivents, del qual hi ha 10.661 persones beneficiàries el 
31.12.2019, 1.238 persones menys que l’any anterior, tenint en compte que és un ajut a 
extingir.   

En segon lloc, cal referir-se a la prestació per al manteniment de les necessitats bàsiques 
que comporten despeses de manutenció, d’ús de la llar, de comunicació i transports bàsics, 
així com les que són imprescindibles per viure dignament. No és un complement de pensió, 
sinó que  complementa rendes, i es reconeix quan la persona no té dret a cap altra prestació 
econòmica. El 31.12.2019 hi ha 1.039 persones beneficiàries d’aquesta prestació, 73 per-
sones menys que l’any anterior.    

Vegeu la taula IV.5.A.T13 de l’annex, amb l’evolució del nombre de persones beneficiàries 
de les prestacions anteriors. 

Pel que fa als complements de prestacions estatals, poden ser de la pensió no contributiva 
o de pensions i altres prestacions per a col·lectius que no es poden incorporar al mercat 
laboral (per exemple, pensionistes de l’INSS de jubilació, incapacitat permanent, SOVI, vi-
duïtat per a més grans de 65 anys, orfenesa, pensionistes de classes passives, etc.). 
Aquests complements estan gestionats per la Direcció General de Prestacions Socials.  

Tal com s’observa a la taula següent, el 31.12.2020 hi ha 47.895 expedients vigents de 
complements de pensions no contributives, l’1,5% més que l’any anterior. Això suposa que 
el 78,7% de les persones perceptores d’una pensió no contributiva a Catalunya l’any 2020 
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han estat beneficiàries d’aquest complement. Altrament, el 31.12.2020 consten 463 expe-
dients d’altres prestacions estatals per a persones no activables, un expedient menys que 
l’anterior. L’evolució d’aquest últim complement entre el 31.12.2019 i el 31.12.2020 con-
trasta amb la de l’any anterior, en el qual es va registrar un increment del 12,1%.   

TAULA IV.5.T 16 Persones beneficiàries de complements de prestacions estatals per a per-
sones no activables. Catalunya, 2018-20201 

  Complement de PNC 
Complement d'altres prestacions (no acti-

vables) 

2018 46.467 414 
2019 47.208 464 
2020 47.895 463 
2019-2020 1,5 -0,2 

Unitats: nombres absoluts i percentatges. 
(1)Dades a 31.12 dels anys respectius. 
Font: elaboració pròpia a partir de la Direcció General de Protecció Social. 

Quant a les prestacions a les famílies amb infants a càrrec, la modalitat vigent l’any 2019 
és l’ajut a famílies per naixement, adopció, tutela o acolliment, amb uns ingressos inferiors 
als 16.000 euros anuals. Cal matissar que aquest nivell d’ingressos pot augmentar en funció 
del nombre de membres de la unitat familiar, si hi ha algun membre amb discapacitat i en 
el cas de famílies monoparentals. Durant l’any 2019, un total de 7.676 famílies han estat 
beneficiàries d’aquest ajut, el 8,0% menys que l’any anterior, amb 8.346 famílies beneficià-
ries.  

Cal posar en relleu que des de l’any 2014 només resta vigent aquest ajut en l’àmbit de les 
prestacions a les famílies. En aquest sentit, vegeu la taula IV.5.A.T14 de l’annex, amb l’evo-
lució d’aquestes prestacions des de l’any 2003.   

5.2.5.2. Atenció a la dependència 

Aquest apartat s’ha elaborat a partir de les dades publicades enguany pel Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies en el Mapa de Serveis Socials de Catalunya sobre persones 
beneficiàries i prestacions del Sistema Català d’Autonomia i Atenció a la Dependència (en 
endavant, SCAAD) a 31.12.2020. 

Tant el nombre de prestacions actives com de persones beneficiàries del SCAAD dis-
minueix entre el 31.12.2019 i el 31.12.2020 

Tal com s’observa al gràfic següent, el 31.12.2020 hi ha 206.315 prestacions actives de 
l’SCAAD, de les quals en són beneficiàries 168.429 persones, tenint en compte que una 
persona pot rebre més d’una prestació. Cal ressaltar que tant el nombre de prestacions 
actives com de persones beneficiàries disminueix respecte del 31.12.2019 (el 5,1% i el 
4,6%, respectivament), la qual cosa pot ser conseqüència de l’impacte de la COVID-19 en 
l’SCAAD, amb una presència majoritària de persones beneficiàries d’edat avançada.  
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Tant el nombre de prestacions actives com de persones beneficiàries venia augmentant 
any rere any des del 2016, la qual cosa vindria motivada per la incorporació al sistema de 
les persones amb dependència moderada.   
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GRÀFIC IV.5.G 16 Evolució de les persones beneficiàries i de les prestacions actives de 
l’SCAAD. Catalunya, 2011-20201 

140.491

142.474

176.461

168.429
180.332

180.333

217.310

206.315

50.000

90.000

130.000

170.000

210.000

250.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Persones beneficiàries Prestacions

 
Unitats: nombres absoluts 
(1): dades a 31.12 dels anys respectius. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.  

Pel que fa al perfil de les persones beneficiàries el 31.12.2020, el 64,6% són dones i el 
72,5% tenen 65 anys i més (en concret, el 53,0% en tenen més 80 o més). Així mateix, el 
grau més freqüent de dependència entre les persones beneficiàries és el Grau II (el 40,3% 
del col·lectiu té aquesta valoració), seguit del Grau I (amb una freqüència de 37,2%) i final-
ment, del Grau III (present en el 22,5% del col·lectiu).  

A continuació, s’analitzen les prestacions actives de l’SCAAD el 31.12.2020 i es compara 
amb la situació del 31.12.2019, la qual cosa es mostra a la taula següent. 

Un any més, el 31.12.2020 les prestacions més nombroses són les de cura no professional, 
les quals suposen el 42,8% del total. Entre les prestacions de servei, destaquen l’ajuda a 
domicili, el servei de residència per a gent gran i la teleassistència, les quals suposen el 
15,6%, l’11,7% i el 10,7% del total, respectivament.   

Pel que fa a l’evolució entre el 31.12.2019 i el 31.12.2020, es pot relacionar amb els efectes 
de la COVID-19 en l’SCAAD. Així, gairebé totes les prestacions han registrat una disminució 
del seu nombre. Cal destacar especialment la davallada de la prestació econòmica vincu-
lada al servei de residència (el 23,4%) i la del servei de centre de dia per a gent gran (el 
21,1%). Altres disminucions que també cal assenyalar són les de la prestació econòmica 
vinculada al centre de dia (el 16,9%), el servei de llarga estada sociosanitària (el 16,3%) i 
el servei de residència per a gent gran (el 13,9%). Per contra, cal assenyalar els increments 
del servei de llar amb suport de salut mental (el 17,6%) i de la prestació econòmica vincu-
lada al servei d’ajuda a domicili (el 14,8).    
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TAULA IV.5.T 17 Evolució de les prestacions de l’SCAAD per tipus de prestació. Catalunya, 
2019-20201 

Tipus de prestació  2019 2020 Pes 2020 
Evolució 

2019-
2020 

Centre de dia discapacitat 6.629 6.690 3,2 0,9 
Llar residència discapacitat 3.063 3.040 1,5 -0,8 
Residència discapacitat 3.998 3.930 1,9 -1,7 
Centre de dia gent gran 7.092 5.595 2,7 -21,1 
Residència gent gran 28.015 24.107 11,7 -13,9 
Llarga estada sociosanitària 1.673 1.400 0,7 -16,3 
Llarga estada salut mental 1.105 1.049 0,5 -5,1 
Llar residència salut mental 1.067 1.060 0,5 -0,7 
Llar amb suport salut mental 187 220 0,1 17,6 
Ajuda a domicili 33.447 32.219 15,6 -3,7 
Teleassistència 23.347 21.988 10,7 -5,8 
Prestació econòmica vinculada a centre de dia 1.828 1.519 0,7 -16,9 
Prestació econòmica vinculada a residència 9.868 7.559 3,7 -23,4 
Prestació econòmica vinculada a servei d'ajuda a domicili 6.525 7.493 3,6 14,8 
Prestació econòmica de cura no professional 89.387 88.365 42,8 -1,1 
Prestació econòmica d'assistència personal 79 81 0,0 2,5 
Total 217.310 206.315 100,0 -5,1 

Unitats: nombres absoluts i percentatges. 
(1): dades a 31.12.2019 i 31.12.2020. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.  

5.3.    Finançament de la protecció social 

L’oficina estadística de la Generalitat de Catalunya va deixar de donar continuïtat als Comp-
tes de protecció social, que informaven de les prestacions socials com a percentatge del 
PIB per funcions, per manca de pressupost. La darrera dada d’aquesta estadística és de 
l’any 2014 i amb aquesta informació es podia comprovar que Catalunya se situava amb una 
despesa total en prestacions de protecció social en percentatge del PIB (21,7%) conside-
rablement per sota de la del conjunt d’Espanya (25,5%) i de la UE-28 (28,6%). En relació 
amb les dues zones de referència, Catalunya mostrava una menor intensitat especialment 
destacable en les funcions de vellesa i salut. Les dades d’aquesta estadística es poden 
consultar a l’annex. Tenint en compte l’interès d’aquesta informació, el CTESC ha demanat 
formalment a l’Idescat la recuperació i actualització dels Comptes de protecció social. 

Abans d’entrar en l’anàlisi del pressupost de la Seguretat Social, s’ha de dir que els pres-
supostos generals de l’Estat (PGE) del 2019 s’han prorrogat per al 2020 amb la qual cosa 
les despeses de protecció i promoció social es mantenen en 203.046 milions d’euros, on 
les pensions signifiquen la partida més important amb una quota del 71,3%. 

La Seguretat Social presenta superàvit els anys 2019 i 2020 gràcies a les ajudes de 
l’Estat 

El pressupost de la Seguretat Social en particular mostra com malgrat el manteniment del 
pressupost en els darrers dos anys, el saldo de la liquidació entre els ingressos i les obliga-
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cions reconegudes deixa el signe negatiu l’any 2019 i presenta un superàvit de 325,3 mili-
ons d’euros i creix de forma notòria l’any 2020 fins a situar-se en 10.926,3 milions d’euros.118 
Els resultats de l’any 2019 es deuen al bon comportament dels ingressos per cotitzacions 
socials, que creixen el 7,9%, i al manteniment de l’ajuda de l’Estat en forma de transferència 
corrent per recolzar el seu equilibri pressupostari (1.333,9M€) i del préstec de 13.830 mili-
ons d’euros. També s’ha de tenir en compte un manteniment dels ingressos per actius fi-
nancers que signifiquen una disposició del Fons de reserva de 3.000 milions d’euros. Vegeu 
la taula IV.5.T18. 

L’any 2020 l’ajuda de l’Estat augmenta per la via de transferències (14.000 M€) i de 
passius financers (15.000 M€). Les ajudes motivades per processos derivats de la 
COVID-19 ascendeixen a més de 6.000 milions d’euros (bàsicament per cessament 
de l’activitat) 

Els resultats del pressupost liquidat de la Seguretat Social de l’any 2020 reflecteixen l’im-
pacte de la pandèmia de la COVID-19. Del costat dels ingressos, les cotitzacions socials es 
redueixen el 2,9%, però l’ajuda de l’Estat augmenta de forma notòria tant per la via de trans-
ferències corrents, que augmenten en més de 14 mil milions d’euros, com per la via dels 
passius financers, que augmenten en més de 15 mil milions d’euros. En ambdós casos, 
l’ajuda de l’Estat és a causa de la COVID-19. Els ingressos per actius financers queden 
reduïts a 463,9 milions d’euros (2.700M€ menys que l’any 2019). Del cantó de les despeses, 
el valor de les transferències corrents rep un impuls considerable i s’incrementa el 8,7% fins 
a situar-se en 167.662,8 milions d’euros. En aquest import, s’hi inclouen 1.137 milions d’eu-
ros en concepte de subsidi temporal per processos derivats de la COVID-19, 781 milions 
d’euros en concepte de prestació per cessament d’activitat i 3.837 milions d’euros en con-
cepte de prestació extra per cessament d’activitat a causa de la COVID-19, a més de 318 
milions d’euros en concepte de quotes de les persones beneficiàries de la prestació per 
cessament d’activitat. Vegeu la taula “Liquidació consolidada del pressupost de la Seguretat 
Social 2017-2020” i la taula “Evolució general del Fons de reserva de la Seguretat Social 
015-2018” a l’annex. 

  

 
118 Podeu consultar informació addicional dels PGE i del pressupost de la Seguretat Social a l’annex. 
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Taula IV.5.T 18. El pressupost de la Seguretat Social. Espanya, 2017-2020 

Rúbriques 2017 2018 2019 2020 2019-2020 

Total ingressos pressupost (M€) 144.903,4 149.952,9 149.943,3 149.944,3 0,0 

Variació (%) 2,8 3,5 0,0 0,0 - 

Liquidació ingressos (M€) 141.031,8 148.189,6 158.339,3 182.809,5 15,5 

Variació (%) 1,7 5,1 6,8 15,5 - 

Total despeses pressupost (M€) 144.903,4 149.952,9 149.943,3 149.944,3 0,0 

Obligacions reconegudes (M€) 142.517,1 148.379,5 158.014,0 171.883,3 8,8 

Variació (%) 3,2 4,1 6,5 8,8 - 

Obligacions / Total despeses pressupost (%) 98,4 99,0 105,4 114,6 8,8 

Obligacions / PIB (%) 12,3 12,3 12,7 15,3 20,9 

Liquidació Ingressos – Obligacions (M€) -1.485,3 -189,9 325,3 10.926,3 - 

Unitats: milions d’euros i percentatges. 
Font: elaboració a partir del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. 

El dèficit de la Seguretat Social a Catalunya augmenta notòriament l’any 2020... 

El següent punt a tractar són les dades de la distribució geogràfica dels ingressos i de les 
despeses de la Seguretat Social. Amb aquesta informació, es constata que la diferència, a 
Catalunya, entre els drets reconeguts de la Tresoreria de la Seguretat Social i les obligaci-
ons reconegudes de les entitats gestores i serveis comuns es manté constant l’any 2019 a 
l’entorn d’un dèficit de 4.500 milions d’euros i que aquest dèficit augmenta de forma notòria 
l’any 2020 fins als 9.626,3 milions d’euros a causa de l’impacte de la pandèmia. En conse-
qüència, la taxa de cobertura entre els drets i les obligacions es redueix del 83,0% al 64,4%. 
A l’annex es poden consultar les taules d’aquests indicadors per a la resta de comunitats 
autònomes, per als serveis centrals i per al conjunt d’Espanya. S’ha de fer constar que les 
dades del conjunt d’Espanya agreguen les comunitats autònomes i els serveis centrals i 
que els serveis centrals comptabilitzen com a ingressos les transferències del Govern cen-
tral i els ingressos financers procedents del Fons de reserva de la Seguretat Social i dels 
crèdits rebuts. 
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Taula IV.5.T 19. Drets reconeguts de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i 
obligacions reconegudes de les entitats gestores i serveis comuns (EGISC) i de les mútues. 
Catalunya, 2017-2020 

Indicadors 2017 2018 2019 2020 2019-2020 

Total Drets – Obligacions (M€) -4.631,5 -4.269,2 -4.024,8 - - 

Cobertura: drets / obligacions (%) 82,2 84,2 85,9 - - 

Drets TGSS - Obligacions EGISC (M€) -4.682,6 -4.657,5 -4.469,5 -9.626,3 -5.156,8 

Operacions no financeres (M€) -4.682,7 -4.657,5 -4.469,5 -9.626,4 -5.156,9 

Operacions financeres (M€) -0,6 -0,5 -0,5 -0,4 0,1 

Cobertura: drets / obligacions (%) 80,4 81,3 83,0 64,4 -18,6 

Drets - Obligacions mútues (M€) 51,1 388,2 444,6 - - 

Cobertura: drets / obligacions (%) 102,4 118,0 119,0 - - 
Unitats: milions d’euros i percentatges. 
Font: elaboració a partir del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. 

... i la cobertura de la despesa en pensions contributives amb els ingressos de les 
cotitzacions cau 20 punts percentuals l’any 2020 fins al 69,7% 

La taula 3 dona una informació més afinada de la cobertura entre ingressos i despeses de 
la Seguretat Social a partir de la relació entre els ingressos de les cotitzacions socials (enlloc 
del total dels drets) i les despeses en pensions contributives (enlloc del total de les obliga-
cions). Amb aquestes dades, es constata una lleugera millora d’aquesta cobertura en els 
anys previs a la pandèmia (del 86,8% al 89,6% entre les anys 2017 i 2019) que davalla 
profundament l’any 2020 fins a assolir el 69,7%. En el conjunt d’Espanya, l’evolució d’aquest 
indicador és similar. 

Taula IV.5.T 20. Cobertura de la despesa en pensions contributives amb els ingressos de les 
cotitzacions socials. Catalunya i Espanya, 2017-2020 

Indicadors Àmbit 2017 2018 2019 2020 

Cotitzacions / Pensions (%) Catalunya 86,8 87,6 89,6 69,7 

Variació (p. p.) Catalunya 2,1 0,7 2,0 -19,8 

Cotitzacions (M€) Catalunya 19.080,4 20.107,1 21.625,6 17.266,0 

Variació (%) Catalunya 5,8 5,4 7,6 -20,2 

Pensions contributives (M€) Catalunya 21.971,2 22.959,5 24.139,3 24.754,2 

Variació (%) Catalunya 3,3 4,5 5,1 2,5 

Cotitzacions / Pensions (%) Espanya 84,5 84,8 86,4 67,0 

Variació (p. p.) Espanya 1,4 0,3 1,6 -19,4 

Cotitzacions (M€) Espanya 97.819,5 102.846,5 110.728,0 88.351,4 

Variació (%) Espanya 5,1 5,1 7,7 -20,2 

Pensions contributives (M€) Espanya 115.722,4 121.290,0 128.148,6 131.933,3 

Variació (%) Espanya 3,4 4,8 5,7 3,0 
Unitats: milions d’euros i percentatges i punts percentuals. 
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Font: elaboració a partir del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. 

Aquesta mala evolució de la cobertura entre els ingressos de les cotitzacions socials i les 
despeses de les pensions contributives també es pot apreciar a partir de la relació entre les 
persones afiliades en alta i el nombre de pensions contributives. L’afiliació a Catalunya cau 
el 2,4% l’any 2020 mentre que el nombre de pensions es manté. Això fa que el nombre de 
persones afiliades dividit entre el nombre de pensions contributives en vigor es redueixi de 
l’1,99 a l’1,44 entre els anys 2019 i 2020. Vegeu la taula i el gràfic següents. 

Taula IV.5.T 21. Persones afiliades en alta i nombre de pensions contributives en vigor de la 
Seguretat Social. Catalunya i Espanya, 2017-2020 

Període Àmbit Afiliació % Pensions % Àmbit Afiliació % Pensions % 

2020 Catalunya 3.367.593 -2,4 1.736.901 0,1 Espanya 18.880.187 -2,1 9.782.343 0,4 

2019 Catalunya 3.451.895 2,4 1.734.752 1,0 Espanya 19.278.721 2,6 9.740.077 1,2 

2018 Catalunya 3.370.288 2,9 1.717.100 0,9 Espanya 18.787.377 3,1 9.622.520 1,1 

2017 Catalunya 3.274.073 3,9 1.701.585 1,0 Espanya 18.222.519 3,5 9.514.800 1,1 
Unitats: nombre de persones afiliades i nombre de pensions contributives en vigor en mitjana anual. Variació anual en percentatge. 
Font: elaboració a partir del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions. 

Gràfic IV.5.G 17. Relació entre afiliacions i pensions. Catalunya i Espanya, 2007-2020 
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Unitats: nombre de persones afiliades dividit entre el nombre de pensions contributives en vigor. 
Font: elaboració a partir del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions. 
Nota: només s’anoten les dades de Catalunya. 

El següent tema a tractar és el Programa de protecció i promoció social de la Generalitat 
de Catalunya. El pressupost de despeses i les obligacions reconegudes del subsector Ge-
neralitat es presenten a la taula 6 i el pressupost del conjunt del sector públic de la Gene-
ralitat per subsectors es pot consultar a l’annex. L’anàlisi que es realitza a continuació es 
concentra en el subsector Generalitat que representa el 95,5% del pressupost total. 

El pressupost del Programa de protecció i promoció social del subsector Generalitat per a 
l’any 2020 s’estableix en 3.272,9 milions d’euros. Una xifra que incrementa en 530,9 milions 
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d’euros el pressupost que estava vigent des de l’any 2017 i que se situa per sobre de les 
despeses liquidades en el darrer any 2019 (3.097,8M€). Es comprova que l’augment del 
pressupost recau en els programes de protecció social i de foment de l’ocupació. 

Taula IV.5.T 22. Despeses pressupostades i obligacions reconegudes del Programa de pro-
tecció i promoció social del subsector Generalitat de Catalunya, 2017-2020 

Indicadors 2017 2018 2019 2020 2019-20 (M€) (%) 

Pressupost programa (M€) 2.743,4 2.721,5 2.742,0 3.272,9 530,9 19,4 

Variació (%) 12,5 -0,8 0,8 19,4 - - 

Protecció social (M€) 1.956,4 1.956,3 1.953,1 2.308,9 355,8 18,2 

Promoció social (M€) 55,7 55,7 59,0 33,4 -25,6 -43,4 

Foment de l'ocupació (M€) 731,3 709,5 729,9 930,6 200,7 27,5 

Pressupost programa / Total Sector públic (%) 7,2 7,2 7,2 7,1 -0,1 -1,4 

Obligacions programa (M€) 2.706,4 2.870,4 3.097,8 3.674,4 576,6 18,6 

Variació (%) 6,3 6,1 7,9 18,6 - - 

Protecció social (M€) 1.934,4 2.024,4 2.180,0 2.473,2 293,2 13,4 

Promoció social (M€) 53,6 56,8 51,5 43,2 -8,3 -16,1 

Foment de l'ocupació (M€) 718,4 789,2 866,3 1.158,0 291,7 33,7 

Obligacions / Pressupost programa (%) 98,7 105,5 113,0 112,3 -0,7 -0,6 

Obligacions programa / PIB (%) 1,2 1,2 1,2 1,6 0,4 32,3 
Unitats: milions d’euros i percentatges. 
Font: elaboració a partir dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya i l’Idescat. 

La despesa liquidada el 2020 augmenta el 18,6% i se situa en 3.674,4 milions d’euros 

En termes de pressupost liquidat, les obligacions reconegudes per a l’any 2020 superen les 
despeses pressupostades i assoleixen l’import de 3.674,4 milions d’euros, la qual cosa re-
presenta un increment del 18,6% respecte de les despeses liquidades el 2019. En magni-
tuds absolutes aquest increment és de 576,6 milions d’euros i es concentra en els subpro-
grames d’Ocupabilitat i autoocupació (224,8M€), Promoció de l’autonomia personal 
(150,9M€), Inclusió i lluita contra la pobresa (117,9M€) i Igualtat, qualitat i integració laboral 
(67,1M€). Podeu consultar la taula d’Obligacions reconegudes del Programa de protecció i 
promoció social per programes del subsector Generalitat de Catalunya 2017-2020 a l’annex. 

Aquest increment tan considerable de les obligacions reconegudes de l’any 2020 està pro-
vocat lògicament per la situació de pandèmia de la COVID-19. A l’Informe mensual d’exe-
cució (IME) del pressupost de la Generalitat de desembre de 2020 figura una estimació de 
l’impacte de la COVID-19 sobre les finances del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies, que és el principal gestor del Programa de protecció i promoció social.  

  



 

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya Pàgina 205 

Taula IV.5.T 23. Impacte COVID-19 sobre les finances del Departament de Treball, Afers So-
cials i Famílies (TSF) i del subsector Generalitat de Catalunya (GC), 2020 

Indicadors TSF GC TSF/GC (%) 

Despesa COVID-19 (M€) 760,7 3.751,6 20,3 

Obligacions reconegudes (M€) 3.801,3 37.242 10,2 

Despesa COVID-19 / Obligacions reconegudes (%) 20,0 10,1 198,7 

Fons addicionals per necessitats COVID-19 (M€) 571,1 3.247,7 17,6 

Fons COVID-19 376,6 2.600,0 14,5 

MPP - Marge de dèficit 146,0 419,7 34,8 

Fons de contingència 0,0 103,5 0,0 

Ingressos finalistes 48,5 124,5 39,0 
Unitats: milions d’euros i percentatges. 
Font: Informe mensual d’execució de desembre de 2020. 

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies rep 571,1 milions d’euros per aten-
dre les necessitats derivades de la COVID-19 (pla de contingència en les residències, 
suport a les persones treballadores autònomes, etc.)... 

De la banda dels ingressos, el departament ha rebut 571,1 milions d’euros en fons addicio-
nals per atendre les necessitats derivades de la COVID-19. La majoria dels fons provenen 
del Fons COVID-19 (376,6M€) a través del qual hi ha dues grans aportacions. La primera 
a l’agost (115M€) per finançar el pla de contingència aprovat en les residències i centres 
d’atenció diürna per fer front a un possible rebrot de COVID-19 a la tardor i el complement 
de productivitat extraordinari per al personal de residències entre altres. La segona (300M€) 
al desembre per donar suport a les persones treballadores autònomes per tal d'afavorir la 
continuïtat de les seves activitats i pal·liar l’impacte de la COVID-19. 

Per la seva banda, s’assignen a la Generalitat els recursos procedents del Fons de finan-
çament de les comunitats autònomes corresponents al 0,2% del PIB que permeten generar 
un fons addicional per a la millora de polítiques públiques (MPP) amb 146 milions d’euros 
al desembre. Aquests recursos estan destinats, entre altres, als ajuts a les persones autò-
nomes i microempreses (20M€), així com per a la renda garantida de ciutadania (40,5M€), 
per al contracte programa amb els ens locals (30,3M€), per a l’increment de tarifes dels 
serveis socials (20M€) i per al pla de contingència de residències (10M€).  

Per últim, els ingressos finalistes contribueixen amb 48,5 milions d’euros. El RDL 8/2020 de 
març de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la 
COVID-19 aporta la majoria d’aquests ingressos (45M€). En aquest cas, els recursos van 
dirigits al finançament de projectes i contractacions necessàries per reforçar els serveis de 
proximitat de caràcter domiciliari, incrementar i reforçar els dispositius de teleassistència, 
traslladar a l’àmbit domiciliari els serveis de rehabilitació, reforçar els dispositius d’atenció 
a persones sense llar, adquirir mitjans de prevenció, ampliar plantilles de centres de serveis 
socials o residencials i qualsevol política que les comunitats considerin imprescindible i ur-
gent per atendre les persones especialment vulnerables amb motiu de la crisi sanitària. 
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... però la despesa COVID-19 ha significat un cost de 760,7 milions d’euros, que inclou 
la despesa directa sociosanitària (112,6 M€) 

De la banda de les despeses, la COVID-19 significa un cost de 760,7 milions d’euros per al 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, que representa el 20,0% de les obligaci-
ons reconegudes del departament. L’IME informa que aquest import respon a la suma de 
la despesa nova finançada amb els fons addicionals rebuts, la despesa de les convocatòries 
anuals del Departament que s’han adaptat per adequar-se a la situació d’emergència pro-
vocada per la COVID-19 i la reducció dels fons estatals per a les polítiques actives d’ocu-
pació. A l’annex es pot consultar el detall d’aquesta despesa per rúbriques. És important 
destacar que la despesa directa sociosanitària, que l’IME estima en 112,6 milions d’euros, 
està inclosa en aquest cost total. En particular, la despesa directa sociosanitària està inclosa 
en la rúbrica d’Efectes relacionats amb la prestació de serveis i subministraments. 

La despesa relacionada amb la RGC (col·lectiu SOC) augmenta el 25,3% a causa de 
la pandèmia i se situa en 335,3 milions d’euros 

Per últim es tracten algunes dades referents a la renda garantida de ciutadania (RGC) del 
col·lectiu SOC119. Els expedients reben un impuls considerable a causa de la pandèmia i el 
seu nombre augmenta de 32.166 a 44.020 entre els anys 2019 i 2020. Pel que fa a la des-
pesa relacionada, aquesta augmenta el 25,3% en el darrer any 2020 i se situa en 335,3 
milions d’euros. La pensió mitjana s’incrementa el 3,4% al passar de 725 a 750 euros entre 
els anys 2019 i 2020. 

  

 
119 El col·lectiu SOC fa referència als beneficiaris de la prestació de l’RGC o del complement de pensions, 
prestacions i altres ajuts per a persones activables. 
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Gràfic IV.5.G 18. Evolució de la pensió mitjana i de l’import total de la renda mínima d’inser-
ció/renda garantida de ciutadania (expedients SOC), 2016-2019 
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Font: elaboració a partir del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
Nota: els expedients vigents de l’any 2017 són a 15 de setembre i comprenen antics expedients RMI i nous expedients aprovats, provi-
nents de sol·licituds RMI presentades amb anterioritat al 15 de setembre i que s’han resolt durant el 2017. La quantia de la pensió mitjana 
es calcula fent la mitjana ponderada dels imports de gener-15 de setembre (500,3 euros) i 15 de setembre-desembre (741,4 euros).  
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