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1. DINÀMICA DEMOGRÀFICA 

1.1. EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ 

1.1.1. Marc europeu 

La població de la UE ha crescut en 2.044,7 milers de persones entre l’1 de 
gener del 2005 i l’1 de gener del 2006 i ha assolit els 463.523,4 milers 
d’habitants. L’augment relatiu de la població entre l’1 de gener del 2005 i l’1 
de gener del 2006 (el 0,4 %) ha estat inferior al de l’any anterior (el 0,5 %). 
Els països que més creixen en termes relatius són Irlanda (el 2,4 %), Xipre (el 
2,3 %) i Espanya (l’1,7 %).  

El creixement de la població dels estats membres de la UE és degut majorità-
riament a la contribució de la immigració, tant pels moviments migratoris 
dels països aliens a la UE, com per la fertilitat més alta de la població immi-
grada. En concret, la població de la República Txeca, Itàlia i Eslovènia creix 
per l’evolució positiva del saldo migratori, atès que aquests estats presenten 
un creixement natural negatiu. D’altra banda, l’augment de la població de 
Dinamarca, França, Malta, els Països Baixos i Finlàndia deriva principalment 
del creixement natural.  

Per contra, la població d’Alemanya, Estònia, Letònia, Lituània i Hongria ha 
disminuït l’any 2006. La causa del descens de la població d’Alemanya, Estò-
nia i Hongria és atribuïble a un creixement natural negatiu, mentre que en el 
cas de Letònia i Lituània el decreixement de la seva població és atribuïble a 
un creixement natural i un saldo migratori negatius.  

Al gràfic següent s’observa quina ha estat la contribució del creixement natu-
ral i del saldo migratori en l’augment de la població dels estats membres de la 
UE l’any 2006.  

L’1 de gener del 2006 
la població de la UE 
ha assolit els 
465.523,4 milers 
d’habitants. 
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GRÀFIC 136. CREIXEMENT NATURAL I SALDO MIGRATORI. UE 
2006 

Unitats: taxes (per mil habitants) 

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

Nota: el saldo migratori d’Estònia es considera zero degut a la manca d’informació.  

L’any 2005 s’han registrat 4.8 milions de naixements a la UE, xifra superior 
a la de defuncions (4.4 milions). Igualment, s’observa una tendència a la re-
cuperació de la fecunditat: 1.52 fills per dona l’any 2005, front a l’1,51 del 
2004 i l’1,48 de l’any 2000. No obstant, tots els estats de la UE estan per sota 
del nivell de recanvi de la població en edats actives (que correspondria a un 
nombre de fills per dona del 2.1).  

Si s’analitza la mortalitat i la fecunditat, es poden identificar diversos grups 
d’estats en el marc de la UE: els països de l’est d’Europa mostren nivells 
molt baixos de fertilitat i una mortalitat alta; els del centre i est d’Europa i els 
països bàltics, amb una esperança de vida al voltant dels 75 anys i una fertili-

Tots els  estats de la 
UE l’any 2005 estan 
per sota del nivell de 
recanvi de la pobla-
ció en edats actives. 
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tat molt baixa; els països mediterranis i els del centre i sud d’Europa amb una 
mortalitat i fertilitat baixes; i els del centre i nord d’Europa amb una fertilitat 
relativament alta i una elevada esperança de vida. 

GRÀFIC 137. FERTILITAT I MORTALITAT. UE 2005 

Unitats: esperança de vida en anys i taxa de fertilitat en nombre de fills per dona 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’EUROSTAT. 

Estats membres de la UE: Bèlgica (BG), República Txeca (TX), Dinamarca (DI), Alemanya 
(AL), Estònia (EST), Grècia (GR), Espanya (ESP), França (FR), Irlanda (IL), Itàlia (IT), Xipre 
(XP), Letònia (LET), Lituània (LIT), Luxemburg (LX), Hongria (HN), Malta (MT), Països Bai-
xos (PB), Àustria (AT), Polònia (PL), Portugal (PT), Eslovènia (ESI), Eslovàquia (ESQ), Fin-
làndia (FI), Suècia (SE) i Regne Unit (RU). 

L’augment de l’esperança de vida i el descens de la fecunditat tenen com a 
conseqüència l’envelliment creixent de la població, definit com un augment 
en el percentatge de la població més gran de 65 anys. D’acord amb les pro-
jeccions dutes a terme per l’EUROSTAT, el nombre de persones més grans 
de 65 anys a la UE augmentarà dels 75 milions existents l’any 2005 fins als 
135 milions l’any 2050. El seu percentatge respecte al total poblacional es si-
tua l’any 2005 en el 17 %; es preveu que l’any 2050 augmenti fins al 30 %. 
Els percentatges més alts es detecten per a Espanya (el 36 %), Itàlia, (35 %), 
Alemanya, Grècia i Portugal (els 32 %); els percentatges més baixos seran els 
de Luxemburg (22 %), els Països Baixos (23 %) i Dinamarca i Suècia (el 24 

L’augment de 
l’esperança de vida i 
el descens de la fe-
cunditat    deriven en 
l’envelliment de la 
població. 
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%). Aquesta situació fa que siguin necessaris canvis en les estructures socials 
per adaptar-se als escenaris demogràfics de les societats futures. 

1.1.2. Marc estatal i Catalunya 

La població resident a Espanya l’1 de gener del 2006, d’acord amb les dades 
de l’explotació estadística del padró municipal, és de 44.708.964 persones, 
fet que suposa un augment de 600.434 persones respecte a les dades corres-
ponents a l’1 de gener del 2005. L’augment experimentat l’any 2006  (1,36 
%) ha estat inferior al del 2005 (2,1 %).  

De les 44.708.964 persones empadronades a 1 de gener de 2006, 40.564.798 
són de nacionalitat espanyola i 4.144.166 són estrangeres (el 9,3 % del total, 
una xifra superior a la de l’any 2005, en que el nombre d’empadronats es-
trangers suposava el 8,5 % de la població total). Entre l’1 de gener del 2005 i 
l’1 de gener del 2006 la xifra d’empadronats de nacionalitat espanyola aug-
menta en 186.878 persones (el 0,5 %), mentre que els estrangers augmenten 
en 413.556 persones (l’11,1 %). 

La població de nacionalitat estrangera ha augmentat el seu pes respecte la 
població total resident a Espanya en set punts percentuals al llarg del període 
comprès entre els anys 2000 i 2006, i ha passat del 2,3 % al 9,3 % de la po-
blació total.  

D’acord amb les dades de l’explotació estadística del padró municipal, la po-
blació resident a Catalunya l’1 de gener del 2006 és de 7.134.697 persones, 
de les quals 913.757 són de nacionalitat estrangera (el 12,8 % del total 
d’empadronats). El pes de la població estrangera respecte al total de residents 
a Catalunya ha anat en augment: si l’any 2000 el percentatge era del 2,9 % i 
l’any 2003 del 8,1 %, l’any 2006 el pes dels estrangers sobre la població total 
resident a Catalunya és ja del 12,8 %.  

No obstant, s’observa una desacceleració de l’empadronament de la població 
d’origen immigrant a partir de l’any 2001: la població immigrada continua 
augmentant, però ho fa a un ritme més baix. 

 

 

 

 

 

 

 

La població resident 
a Espanya l’1 de ge-
ner del 2006 és de 
44.708.964 persones. 

 

La població resident 
a Catalunya l’1 de 
gener del 2006  és de 
7.134.697 persones, 
de les quals 913.757 
són de nacionalitat 
estrangera.      
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GRÀFIC 138. PES DE LA POBLACIÓ ESTRANGERA SOBRE LA 
POBLACIÓ TOTAL. CATALUNYA 1996-2006 

Unitats: percentatges 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE. 

 

Entre l’1 de gener del 2005 i l’1 de gener del 2006 el  nombre de residents 
augmenta en 139.491 persones a Catalunya (el 2 % en termes relatius). Pa-
ral·lelament al cas d’Espanya, l’augment experimentat l’any 2006 és inferior 
al registrat l’any 2005 (el 2,7 %). El creixement de la població catalana és pe-
rò superior al del total estatal. 

Entre l’any 2.000 i el 2006 la població resident a Catalunya ha augmentat en 
quasi un milió de persones en nombres absoluts, fet que és atribuïble a 
l’increment de les migracions internacionals en aquest període: si la població 
estrangera representava el 2,9 % de la població total resident a Catalunya 
l’any 2000, l’any 2006 el pes d’aquest col·lectiu és del 12,8 %. Per tant, la 
immigració és la principal responsable del creixement que ha tingut lloc en el 
període de referència. 

 

 

Entre l’any 2000 i el 
2006  la població re-
sident a Catalunya ha 
augmentat en quasi 
un milió de persones. 
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D’altra banda, el pes relatiu de la població resident a Catalunya respecte al 
total estatal l’1 de gener del 2006 és del 16 %, i segueix la seva tendència as-
cendent respecte als anys anteriors. Probablement aquest fet és degut a que 
Catalunya ha experimentat un creixement poblacional intens entre els anys 
2000 i 2006, principalment degut a la contribució de la immigració. L’any 
2006, el 22,3 % del total d’estrangers empadronats a Espanya resideix a Cata-
lunya.  

GRÀFIC 139. EVOLUCIÓ DEL PES DE LA POBLACIÓ RESIDENT A 
CATALUNYA RESPECTE AL TOTAL ESTATAL. 1996-2006 

Unitats: percentatges 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE i de l’IDESCAT. 

Si s’analitza la distribució per comarques de la població resident a Catalu-
nya, s’observa un cert desequilibri en la seva distribució en el territori. L’any 
2006 la població catalana es concentra a la comarca del Barcelonès (el 31,21 
%), al Vallès Occidental (11,72 %), al Baix Llobregat (10,76 %), al Maresme 
(5,73 %) i al Vallès Oriental (5,21 %). Les comarques amb una  menor con-
centració de població l’any 2006 són l’Alta Ribagorça (el 0,06 %), el Pallars 
Sobirà (el 0,10 %), la Val d’Aran (el 0,13 %) i el Priorat (el 0,14 %). 

Si es compara la distribució poblacional per comarques de l’any 2006 amb la 
que hi havia l’any 1996, es detecta una certa desconcentració de la població, 
probablement deguda als canvis residencials i a la concentració de la població 
immigrada en determinades comarques. Així, la població resident al Barcelo-
nès ha perdut pes respecte a la població total entre el període de referència. 
Les comarques que més han crescut en població entre els anys 1996 i 2006 
són el Baix Penedès (el 80, 4 %), el Garraf  (el 47,2 %), la Selva (el 44,5 %), 
la Val d’Aran (el 34 %) i l’Alt Empordà (el 33,1 %). 

S’observa un cert 
desequilibri  en la 
distribució per co-
marques de la pobla-
ció resident a Cata-
lunya. 
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TAULA 179. EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ PER COMARQUES. 
CATALUNYA 1996-2006 

Unitats: nombres absoluts i variació i pes de la població en percentatge 

Variació 1996-2006 COMARCA Població 
2006 

Població 
1996 Absoluta Relativa 

Pes pobl. 
06 

Pes pobl.   
96 

Alt Camp 41.081 34.403 6.678 19,41 0,58 0,56 
Alt Empordà 123.983 93.172 30.811 33,07 1,74 1,53 
Alt Penedès 96.779 73.196 23.583 32,22 1,36 1,20 
Alt Urgell 21.257 19.006 2.251 11,84 0,30 0,31 
Alta Ribagorça 4.074 3.542 532 15,02 0,06 0,06 
Anoia 109.198 86.964 22.234 25,57 1,53 1,43 
Bages 173.236 152.586 20.650 13,53 2,43 2,51 
Baix Camp 173.539 140.540 32.999 23,48 2,43 2,31 
Baix Ebre 76.368 65.879 10.489 15,92 1,07 1,08 
Baix Empordà 124.055 95.986 28.069 29,24 1,74 1,58 
Baix Llobregat 767.967 643.419 124.548 19,36 10,76 10,57 
Baix Penedès 85.756 47.550 38.206 80,35 1,20 0,78 
Barcelonès 2.226.913 2.131.378 95.535 4,48 31,21 35,00 
Berguedà 40.064 38.606 1.458 3,78 0,56 0,63 
Cerdanya 17.235 12.757 4.478 35,10 0,24 0,21 
Conca de Barberà 20.388 18.285 2.103 11,50 0,29 0,30 
Garraf 133.117 90.435 42.682 47,20 1,87 1,48 
Garrigues 20.032 19.273 759 3,94 0,28 0,32 
Garrotxa 52.834 46.708 6.126 13,12 0,74 0,77 
Gironès 166.079 129.044 37.035 28,70 2,33 2,12 
Maresme 409.125 318.891 90.234 28,30 5,73 5,24 
Montsià 65.333 54.765 10.568 19,30 0,92 0,90 
Noguera 38.394 34.390 4.004 11,64 0,54 0,56 
Osona 145.790 122.923 22.867 18,60 2,04 2,02 
Pallars Jussà 12.648 12.817 -169 -1,32 0,18 0,21 
Pallars Sobirà 7.067 5.815 1.252 21,53 0,10 0,10 
Pla d'Urgell 34.171 29.116 5.055 17,36 0,48 0,48 
Pla de l'Estany 28.557 23.833 4.724 19,82 0,40 0,39 
Priorat 9.796 9.212 584 6,34 0,14 0,15 
Ribera d'Ebre 23.046 22.442 604 2,69 0,32 0,37 
Ripollès 26.366 26.365 1 0,00 0,37 0,43 
Segarra 21.781 17.407 4.374 25,13 0,31 0,29 
Segrià 187.326 163.691 23.635 14,44 2,63 2,69 
Selva  151.477 104.833 46.644 44,49 2,12 1,72 
Solsonès 13.050 11.171 1.879 16,82 0,18 0,18 
Tarragonès 222.444 169.016 53.428 31,61 3,12 2,78 
Terra Alta 12.715 12.584 131 1,04 0,18 0,21 
Urgell 34.638 30.181 4.457 14,77 0,49 0,50 
Val d'Aran 9.554 7.130 2.424 34,00 0,13 0,12 
Vallès Occidental 836.077 685.600 150.477 21,95 11,72 11,26 
Vallès Oriental 371.387 285.129 86.258 30,25 5,21 4,68 
CATALUNYA 7.134.697 6.090.040 1.044.657 17,15 100,00 100,00 
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT 

Pel que fa als components del creixement natural, l’any 2005 es produeixen 
466.371 naixements a Espanya, 11.780 més que l’any anterior. Els naixe-
ments de mare estrangera segueixen la seva tendència ascendent i suposen el 
15 % del total de naixements l’any 2005, davant el 13,8 % de l’any 2004 i el 
6,2 % de l’any 2000. 

La taxa de  natalitat, que reflecteix el nombre de naixements per cada 1.000 
habitants, s’incrementa l’any 2005 fins al 10,75 (l’any 2004 va ser del 10,65). 
L’increment de la natalitat s’explica, en part, per l’augment de la fertilitat de 
les mares estrangeres. 

D’altra banda, l’any 2005 es produeixen 387.355 defuncions a Espanya, 
15.421 més que l’any anterior. La taxa de mortalitat, que mesura el nombre 
de defuncions per cada 1000 habitants, s’incrementa i es situa en el 8,92 front 
al 8,71 de l’any 2004. 

La mortalitat està directament relacionada amb l’envelliment de la població, i 
així ho reflecteixen les dades per comunitats autònomes. Així, l’any 2005 les 
taxes més elevades de mortalitat corresponen a Astúries (1.199,8), Castella i 
Lleó (1.110,6) i Aragó (1.093,5). 

El creixement vegetatiu l’any 2005 (79.016 habitants) és inferior al de l’any 
2004 (82.657), i trenca amb la tendència ascendent iniciada l’any 1998. 

Pel que fa a Catalunya, l’any 2005 es produeixen 79.766 naixements, 2.665 
més que l’any anterior. La taxa de natalitat consolida la seva recuperació, i se 
situa en l’11,57 l’any 2005 (gairebé un punt per sobre de la mitjana estatal), 
front a l’11,41 de l’any anterior. Aquesta consolidació es deu a la recuperació 
de l’indicador de fecunditat, que mesura el nombre de fills per dona, i que 
l’any 2005 se situa en l’1,43 front a l’1,41 de l’any 2004. Aquesta evolució 
no es podria explicar sense tenir en compte l’increment de dones immigrants 
en edat fèrtil. 

Catalunya es consolida com una de les comunitats autònomes amb una de les 
taxes de fecunditat més elevades, atès que es troba entre les comunitats on es 
concentra un nombre més elevat d’immigrants.  

Juntament a la incipient recuperació de la fecunditat, es constata el seu retard: 
l’edat mitjana de la maternitat a Catalunya l’any 2005 se situa en els 30,9 
anys. 

D’altra banda, l’any 2005 s’han produït a Catalunya 61.777 defuncions, 
3.411 més que l’any anterior. La taxa de mortalitat és superior a la de l’any 

 

La taxa de natalitat 
consolida la seva re-
cuperació a Catalu-
nya l’any 2005.  
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2004. Paral·lelament al cas d’Espanya, el creixement vegetatiu (17.989 habi-
tants) és inferior al de l’any 2004 (18.735). 

TAULA 180. EVOLUCIÓ DE LES PRINCIPALS MAGNITUDS DE-
MOGRÀFIQUES. CATALUNYA 1996-2006 

Unitats: nombres absoluts i taxes per mil habitants. 

  

Naixe-
ments 

Defunci-
ons 

Creixe-
ment ve-
getatiu 

Taxa de 
natalitat 

Taxa de 
mortalitat 

Nombre 
de fills per 

dona 
1996 54.858 54.036 822 8,94 8,75 1,15 
1997 56.907 55.282 1.625 9,27 8,94 1,19 
1998 56.831 56.052 779 9,22 9,04 1,17 
1999 59.616 58.324 1.292 9,63 9,37 1,22 
2000 63.807 55.928 7.879 10,22 8,91 1,29 
2001 65.081 56.437 8.644 10,27 8,85 1,29 
2002 68.314 58.646 9.668 10,60 8,89 1,32 
2003 73.084 61.379 11.705 11,07 9,12 1,37 
2004 77.101 58.366 18.735 11,41 8,49 1,41 
2005 79.766 61.777 17.989 11,57 8,89 1,43 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE i de l’IDESCAT. 

L’esperança de vida a Catalunya és la més alta de la UE i se situa l’any 2005 
en 83,4 anys per a les dones i 76,3 per als  homes. L’augment de l’esperança 
de vida és un dels fenòmens demogràfics que, juntament amb una taxa de fe-
cunditat baixa, explica l’envelliment de la població. 

 

1.2. ESTRUCTURA DEMOGRÀFICA 

La població resident a Catalunya l’1 de gener de 2006 és de 7.134.697 perso-
nes, de les quals 3.590.991 són dones i 3.543.706 són homes. 

D’acord amb les dades del padró continu d’habitants de l’any 2006, i tal com 
s’observa la piràmide de població, els grups d’edat més nombrosos a Catalu-
nya són els que es troben entre els 25 i els 39 anys, que suposen el 26,8 % del 
total poblacional, i que corresponen a les generacions del baby boom. Cal 
destacar que la immigració ha vingut a sumar-se a aquestes generacions, ja 
que majoritàriament és població jove-adulta.  

L’esperança de vida 
a Catalunya és la més 
elevada de la UE. 
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GRÀFIC 140. PIRÀMIDE POBLACIONAL SEGONS NACIONALI-
TAT. CATALUNYA 2006 

Unitats: percentatges 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE. 

D’altra banda, les migracions internacionals expliquen l’augment del pes del 
col·lectiu de població d’entre 0 i 4 anys, que representa l’any 2006 el 5,2 % 
del total poblacional, davant el 5,1 % de l’any 2005, atès l’elevada fecunditat 
de les dones de nacionalitat estrangera. 

Els grups d’edat més 
nombrosos a  Catalu-
nya l’any 2006 són 
els que es troben en-
tre els 26 i els 39 
anys. 
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La piràmide de població de l’any 2006 és una piràmide clarament envellida, 
malgrat la incipient recuperació de la natalitat. En aquest sentit, mentre que 
els menors de 15 anys representen el 14,3 % del total poblacional, els més 
grans de 65 anys suposen el 16,5 %. 

La població més gran de 65 anys resident a Catalunya l’any 2006 és 
d’1.175.519 persones, el 58 % de les quals són dones. Entre l’any 2000 i el 
2006 aquest col·lectiu de població ha augmentat el 8, 3 % ( 89.760 persones 
en nombres absoluts). 

TAULA 181. DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ MAJOR DE 65 
ANYS. CATALUNYA 2006 

Unitats: nombres absoluts i distribucions en percentatge. 

  Homes Dones TOTAL 
De 65 a 69 anys 140.366 155.768 296.134 
De 70 a 74 anys 137.273 167.832 305.105 
De 75a 79 anys 106.233 148.326 254.559 
De 80 a 84 anys 68.604 113.239 181.843 
De 85 anys i més 40.086 97.792 137.878 

TOTAL 492.562 682.957 1.175.519 
Distribució en 65 anys i més  

De 65 a 69 anys 28,5 22,8 25,2 
De 70 a 74 anys 27,9 24,6 26,0 
De 75a 79 anys 21,6 21,7 21,7 
De 80 a 84 anys 13,9 16,6 15,5 
De 85 anys i més 8,1 14,3 11,7 

Distribucions agrupades  
P85 i més/P65 i més 8,1 14,3 11,7 

P65 i més/Ptotal 13,9 19,0 16,5 
P85 i més/Ptotal 1,1 2,7 1,9 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE. 

El nombre de persones més grans de 85 anys ha augmentat el 19 % entre els 
anys 2000 i el 2006 (21.985 persones més). Així mateix, es constata 
l’increment del pes d’aquest col·lectiu entre els més grans de 65 anys (si 
l’any 2000 era del 10,7 %, l’any 2006 ha passat a significar l’11,7 %). Igual-
ment s’aprecia que l’any 2006 el 70.9 % de les persones més grans de 85 
anys són dones: el sobreenvelliment és femení. 

La piràmide de po-
blació de l’any 2006 
és una piràmide cla-
rament envellida. 
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GRÀFIC 141. EVOLUCIÓ DEL PES DELS MÉS GRANS DE 85 ANYS 
SOBRE LA POBLACIÓ DE 65 ANYS I MÉS. CATALUNYA 1996-2006 

Unitats: percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE. 

Es pot concloure que l’envelliment de la població resident a Catalunya, com a 
conseqüència de l’augment de l’esperança de vida i de la baixa fecunditat, 
planteja nous reptes derivats de l’atenció a la dependència. Si bé les situaci-
ons de dependència no estan lligades exclusivament a la gent gran, si que és 
una realitat que aquestes situacions s’incrementen amb l’edat, degut a la ma-
jor incidència de la discapacitat entre la gent d’edat avançada, sobretot a par-
tir dels 80 anys.  

Pel que fa al perfil de la població segons l’estat civil, entre els anys 1991 i 
2001, s’aprecia una davallada de les persones casades, així com un increment 
de les persones separades i divorciades. Igualment, es constata un augment de 
la viduïtat, principalment entre les dones, que és conseqüència de 
l’envelliment de la població. 

 

 

 

 

 

 

 

L’envelliment de la 
població resident a 
Catalunya planteja 
reptes derivats de 
l’atenció a la depen-
dència.  
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GRÀFIC 142. POBLACIÓ SEGONS ESTAT CIVIL PER SEXE. CATA-
LUNYA 1991 

Unitats: percentatges 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE, cens de població 1991. 

GRÀFIC 143. POBLACIÓ SEGONS ESTAT CIVIL PER SEXE. CATA-
LUNYA 2001 

Unitats: percentatges 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE, cens de població 2001. 

Entre els anys 1991 i 
2001 s’aprecia una 
davallada de les per-
sones casades, així 
com un increment de 
les persones separa-
des i divorciades.  
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Pel que fa a l’estructura de la població segons el tipus de llar, entre els anys 
1991 i 2001 s’aprecia un augment molt important de les llars unipersonals (el 
84 %), derivat de l’increment de les persones solteres que viuen soles, així 
com de les dones més grans de 65 anys que viuen soles. Igualment, aquest fet 
s’explica per l’augment de les ruptures matrimonials. 

S’incrementen també les llars monoparentals (les llars amb una mare sola 
amb fill en el 57 %, i les formades per un pare amb fill en el 34,9 %). El 80,7 
% d’aquestes llars l’any 2001 corresponen a una mare sola amb fills. La so-
vint situació de precarietat econòmica en que queden aquestes dones té com a 
conseqüència que viure en aquest tipus de llar sigui un factor de risc de po-
bresa que, per tant, afecta a la infància.    

Finalment, s’observa un important increment de les formes de convivència 
entre persones no emparentades (el 81,6 %). 

GRÀFIC 144. POBLACIÓ SEGONS TIPUS DE LLAR. CATALUNYA 
1991-2001 

Unitats: variació relativa entre censos en percentatge. 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE, censos 1991 i 2001. 

Entre els anys 1991 i 
2001 s’observa un in-
crement molt impor-
tant de les llars uni-
personals. 
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1.3. MOVIMENTS MIGRATORIS: PERFIL DE LA PO-
BLACIÓ ESTRANGERA A CATALUNYA 

1.3.1. Revisió del padró a 1 de gener del 2006 

Segons les nacionalitats  

La població estrangera pot ser estudiada sota dos principis o variables gene-
rals, bé la nacionalitat o bé el lloc de naixement. Per tant, cal fer una referèn-
cia específica al fet que les dades que s’obtinguin no seran iguals. Per a 
l’adquisició de la nacionalitat se segueixen dos principis: l’adquisició de la 
nacionalitat de l’Estat on té lloc el naixement (ius solis) o l’adquisició de la 
nacionalitat del pare o la mare (ius sanguinis). Als països anglosaxons i als 
d’Amèrica del Sud predomina la primera opció, mentre que a Europa predo-
mina la segona, si bé es freqüent la combinació d’ambdues. És aquesta carac-
terística, juntament amb la possibilitat de realitzar un canvi en la nacionalitat 
originària, la que ocasionarà que les dades dels estudis segons el lloc de nai-
xement o la nacionalitat mostrin dades diferents.  

En aquest apartat es farà referència a la nacionalitat de les persones estrange-
res i no al lloc de naixement.  

Tal i com ja s’ha fet referència a l’apartat de dinàmica demogràfica la pobla-
ció amb residència a Catalunya ha crescut des del 2005 en 139.491 persones 
respecte a l’any 2005. D’elles, 114.853 són residents de nacionalitat estrange-
ra.  

La distribució de la població segons la seva nacionalitat mostra que dels 
7.134.697 residents a Catalunya, segons les dades del padró a 1 de gener del 
2006, 6.220.940 tenen nacionalitat espanyola i  913.757 tenen nacionalitat es-
trangera. Per tant, el pes de la població estrangera sobre el total de la població 
s’eleva fins el 12,8%.  

Segons el continent al qual pertany cadascuna de les diferents nacionalitats 
s’observa que el 37,3% dels estrangers o estrangeres tenen nacionalitat ame-
ricana, principalment d’Amèrica del sud (32,0% del total), el 27,2% africana, 
el 25,7% europea, el 9,7% asiàtica i, només, el 0,1% d’oceànica.  

 

 

 

A Catalunya el 37,3% 
de les persones es-
trangeres tenen naci-
onalitat americana, el 
27,2% africana, el 
25,7% europea i el 
9,7%.  
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GRÀFIC 145. DISTRIBUCIÓ DE LES NACIONALITATS ESTRAN-
GERES SEGONS CONTINENT. 1 DE GENER DEL 2006 

Font. Elaboració pròpia a partir de les dades de revisió del padró 2006 de l’INE. 

L’evolució respecte al 2005 mostra que en nombres absoluts els nacionals es-
panyols han augmentat el 24.638 persones i els estrangers en 114.853, tal i 
com ja s’ha esmentat, el que suposa un increment del 0,4% i el 14,4%, res-
pectivament.  

Però, l’increment respecte a l’any 2005 del nombre de persones estrangeres 
no ha estat de la mateixa manera segons el continent al qual pertany la nacio-
nalitat. Les nacionalitats que més han augmentat percentualment han estat les 
asiàtiques  (el 22,3%) seguides de les europees (el 21,9%). Les nacionalitats 
africanes s’han incrementat en el 10,9% i les americanes en el 10,4%. Final-
ment, les nacionalitats oceàniques només augmenten en el 8,6%.  

Tot i això, en nombres absoluts s’observa que la gradació és diferent. En 
primer lloc augmenten les europees (42.116 persones més), seguides de les 
americanes (32.161), les africanes (24.370), les asiàtiques (16.140) i les oce-
àniques (45) 

Per països, són els nacionals del Marroc els que constitueixen el col·lectiu 
més nombrós de residents a Catalunya. Marroc absorbeix el 20,6% del total 
d’estrangers o estrangeres residents.  

Altres col·lectius amb una forta presència a Catalunya són els equatorians, el 
9,5% del total de persones estrangeres, els romanesos, el 5,6%, els colombi-
ans, el 4,7%, i els bolivians, el 3,9%. 

Així, conjuntament els nacionals del Marroc, Equador, Romania, Colòmbia, 
Bolívia i Argentina, només sis països, constitueixen quasi el 50 % dels nacio-
nals estrangers residents a Catalunya.   

Percentualment les 
nacionalitats que més 
han augmentat han 
estat les asiàtiques i 
en nombres absoluts 
les europees. 

Els marroquins i els 
equatorians són les 
persones estrangeres 
més nombroses a Ca-
talunya. 
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El gràfic següent recull les nacionalitats que assoleixen el 86% del total de 
persones estrangeres residents a Catalunya.  

GRÀFIC 146. DISTRIBUCIÓ DEL 86% DE LES NACIONALITATS 
ESTRANGERES MÉS NOMBROSES. CATALUNYA 1 DE GENER DEL 

2006 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de revisió del padró 2006, INE 

Si s’agrupen segons els grups continentals s’observa que d’Europa els més 
nombrosos són els romanesos1, els ucrainians i els russos (51.353, 12.842 i 
12.140 persones, respectivament), pel que fa a països europeus no perta-
nyents a la UE, i els italians, els francesos, els alemanys i els anglesos per pa-
ïsos de la UE (31.914, 25.402, 18.790 i 16.458 persones, respectivament) .  

Pel que fa a Àfrica, tal i com s’ha comentat, la nacionalitat del Marroc és la 
major (188.604), seguida, amb força distància, de Gàmbia i del Senegal 
(14.329, 12.563 persones, respectivament). Aquests tres països absorbeixen 
el 86,6% de les persones africanes.  

                                                           
1 Cal tenir en compte que les dades analitzades fan referència a l’1 de gener del 2006 i que Ro-
mania i Bulgària no entren a formar part de la UE fins a l’1 de gener del 2007. 

Els europeus més 
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Els residents provinents d’Amèrica no presenten una concentració tant ho-
mogènia. Tot i això, pel que fa als sud-americans destaca Equador, Colòmbia, 
Argentina i Bolívia (86.710, 43.228, 37.976 i 35.387). Aquests quatre països 
assoleixen el 69,4% de les persones estrangeres sud-americanes Respecte a 
Amèrica central, els nacionals de República Dominicana són els majoritaris, 
seguits dels cubans (16.710 i 8.108 persones, respectivament). Els mexicans 
són els més nombrosos respecte a les nacionalitats d’Amèrica del nord (8.898 
persones).  

Àsia concentra el 9,7% de les persones estrangeres, que majoritàriament 
s’agrupen en quatre països: Xina, Pakistan, Índia i Filipines (34.791, 25.728, 
10.158 i 7.560 persones, respectivament). 

Destaca que aquests països ja eren els majoritaris al 2005. Per tant, les ten-
dències migratòries s’han anat consolidant. Tot i això, cal remarcar que els 
creixements interanuals no s’han produït en la mateixa proporció en cadascun 
d’ells.  En primer lloc, cal remarcar que els procedents d’Equador han dismi-
nuït en 1.908 persones, el 2,2%. La resta de països han incrementat el nombre 
de residents a Catalunya. En nombres absoluts destaquen els marroquins 
(17.402),  romanesos (12.024), els xinesos (6.703) i els italians (6.110). Per-
centualment, augmenten en major mesura els procedents del Brasil (el 39,1% 
corresponen a  4.593 persones més), de Romania (el 30,6%), de l’Índia (el 
26,6%), de Xina (el 23,9%) i els d’Itàlia (el 23,7%).  

Segons les edats 

L’estructura demogràfica per edats segons el continent al qual pertany cadas-
cuna de les nacionalitats de les persones estrangeres residents a Catalunya 
també aporta informació significativa2, tot i que en aquest apartat serà tracta-
da amb caràcter general.   

El gràfic següent mostra la distribució per grans franges d’edat de les nacio-
nalitats agrupades segons el continent al qual pertanyen, amb una comparati-
va amb la població resident a Catalunya amb nacionalitat espanyola.  

En primer lloc es fa palesa la diferència entre la distribució de les franges 
d’edat més nombroses. Espanya té una població més envellida que es concen-
tra en franges d’edats més altes. Per contra, la població estrangera quasi en la 
seva totalitat té edats entre 16 i 44 anys. El fet que la majoria de les persones 
estrangeres estigui representat en aquest franja d’adults joves pot ocasionar 

                                                           
2 La piràmide poblacional del conjunt dels estrangers en relació a la població de nacionalitat es-
panyola va ser tractada a la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2005. 

Equador, Colòmbia, 
Argentina i Bolívia 
concentren el 69,4% 
de les nacionalitats 
sud-americanes. 
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que en el futur, si mantenen la residència a Catalunya, es produeixi un incre-
ment en la franja d’edat inferior atès que la població en aquesta edat es con-
siderada com a fèrtil.  

GRÀFIC 147. DISTRIBUCIÓ PER FRANJES D’EDAT DELS GRANS 
GRUPS DE NACIONALITATS. CATALUNYA 1 DE GENER DEL 2006 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de revisió del padró 2006, INE 

Pel que fa als espanyols les edats mantenen la següent proporció: el 15,1% 
són menors de 16 anys, el 41,0% tenen entre 16 i 44 anys, el 25,4% entre 45 i 
64 anys i el 18,5% més de 65 anys.  

Pel que fa al conjunt de les persones estrangeres les diferències més notables 
es troben a les franges d’edat superiors, atès que la franja d’entre 45 i 64 anys 
concentra el 12,7% i, sobre tot, els majors de 65 anys només representen el 
2,5% de tota la seva població. La franja d’edat dels menors de 16 anys mostra 
dades lleugerament superiors als espanyols, concentrant el 16,3% front el 
15,1%. I és la proporció de persones entre 16 i 44 anys on s’observa la major 
diferència percentual, de quasi trenta punts, atès que representa el  68,5% de 
la població estrangera.   

Analitzades les dades segons l’agrupació de nacionalitats per continents 
s’observa que a Europa una alta proporció dels seus nacionals tenen més de 
45 anys, amb una aportació elevada entre els majors de 65 anys. Comparati-
vament amb altres continents el pes dels seus majors és més fort, dintre de la 
seva categoria, que en altres continents. Aquesta mateixa distribució 
s’observa a les nacionalitats oceàniques.  

La majoria de la po-
blació estrangera és 
jove adulta. 
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Per contra, Àfrica destaca per tenir un nombre alt de persones menors de 16 
anys i d’entre 16 i 44 anys (el 21% del seu total són menors), i una menor 
quantitat de persones en edats elevades atès que només un 10,4% dels afri-
cans són majors de 45 anys. Les nacionalitats americanes mantenen una dis-
tribució similar a la dels espanyols, percentualment només s’observen petites 
fluctuacions d’un o de mig punt. Les nacionalitats asiàtiques es caracteritzen 
per mostrar una concentració molt elevada en la franja d’edat entre jove i a-
dulta atès que un de cada quatre asiàtics té entre 16 i 44 anys (el 74%).  

Per tant, els espanyols i els americans mostren una distribució entre les dife-
rents franges d’edat molt més similar, excepte a la franja de més de 65 anys. 
Les nacionalitats africanes es caracteritzen per una població concentrada en 
els menors i els adults joves. El asiàtics quasi en la seva totalitat són adults 
joves. Els europeus i els asiàtics mostren una major tendència cap a edats su-
periors.  

Tot i això, les diferències més notables es troben en les edats mitges de la po-
blació. La població total de Catalunya té una edat mitja de 40 anys, la pobla-
ció de nacionalitat espanyola de 42 anys i l’estrangera de 31 anys. Segons 
continents d’origen, els més joves són els africans amb 28 anys d’edat mitja, 
els americans i asiàtics se situen en els 30 anys, els europeus en 34 anys i els 
oceànics en 36 anys.   

Segons el gènere 

A Catalunya el nombre de dones estrangeres empadronades és de 408.899, el 
44,7% de les persones estrangeres residents (el 44,6% al 2005).  

Comparativament amb les altres comunitats autònomes s’observa que Cata-
lunya, en nombres absoluts, és la comunitat amb un nombre més alt de dones 
estrangeres, seguida de Madrid amb 398.218 dones, València amb 307.691 i 
Andalusia amb 222.779. Per tant, de la població femenina estrangera Catalu-
nya concentra el 21,2% del total d’Espanya, seguida de Madrid amb el 
20,6%, València amb el 16,0% i Andalusia amb l’11,6%. 

TAULA 182. DISTRIBUCIÓ DE LES PERSONES ESTRANGERES  
SEGONS NACIONALITAT I SEXE. CATALUNYA 1 DE GENER DEL 

2006 

Unitats: nombres absoluts i percentatges 

De les persones es-
trangeres les que te-
nen major pes en e-
dats superiors a 45 
anys són els europeus 
i els oceànics, i en 
edats inferiors a 15 
anys els  africans.  

La mitjana d’edat de 
la població de nacio-
nalitat espanyola és 
de 42 anys i la de 
l’estrangera de 31 
anys. 
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Homes 72.246 52.285 164.580 20.485 135.205 60.057 504.858
Dones 60.604 48.860 84.173 27.973 157.579 29.710 408.899
Total 132.850 101.145 248.753 48.458 292.784 89.767 913.757
% dones 45,6% 48,3% 33,8% 57,7% 53,8% 33,1% 44,7%
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Font: elaboració pròpia a partir de dades d’explotació del padró 2006, Idescat. 

Tot i això, una dada rellevant es dóna quan es calcula el percentatge que re-
presenta aquest col·lectiu sobre el total de persones estrangeres residents a 
aquell territori. Al conjunt d’Espanya les dones són el 46,5% del total de per-
sones estrangeres, una xifra que augmenta progressivament en els darrers 
anys. Per contra, a Catalunya les dones representen el 44,7% de les persones 
estrangeres empadronades, molt per sota de la mitjana estatal. Un percentatge 
lleugerament inferior al català s’observa a les comunitats de La Rioja, el 
42,4%, Aragó, el 44,3%, Castella-La Manxa, el 44,2% i Múrcia, el 39,8%. 

Aquest fet es deu a la distribució entre les nacionalitats de les persones es-
trangeres residents a la comunitats autònoma corresponent. En comunitats au-
tònomes amb un alt percentatge de nacionalitats africanes el percentatge de 
les dones disminueix. Cal dir que el percentatge de dones sobre les nacionali-
tats africanes al conjunt d’Espanya és del 32,0% sobre el total d’africans, 
mentre que per al conjunt de nacionalitats americanes les dones representen 
el 54,2% d’aquest col·lectiu. Per tant, de cada 3 persones estrangeres africa-
nes 1 és dona i de cada 2 americanes 1 és dona.   

A Catalunya el conjunt de nacionalitats africanes absorbeix el 27,2%. Dins 
d’aquestes nacionalitats només el 33,8% són dones.   

Analitzada la distribució de dones estrangeres segons la comarca es mostra 
que, en general, les franges del litoral i del nord de Catalunya són les que pre-
senten un percentatge de dones superior respecte a la població estrangera. 
Aquest fet es dóna per diversos motius entre els quals està el què siguin co-
marques que tenen una immigració consolidada que va arribar fa més temps i 
que s’ha establert al territori amb les seves famílies (Maresme, Vallès Occi-
dental, Baix Llobregat, l’Alt Empordà o el Tarragonès). O bé, pel fet que la 
proporció de nacionals americans, especialment sud-americans, en aquestes 
comarques és força elevat i atès que aquest col·lectiu presenta una major pro-
porció de dones s’observa el seu reflex en el conjunt del seu territori (Val 
d’Aran, Pallars Sobirà, Cerdanya o Alt Urgell). També es pot donar l’efecte 
conjunt d’ambdós arguments com es mostra al Barcelonès. 

Per contra, les comarques on la presencia femenina és menor es caracteritzen, 
amb caràcter general, per tenir una proporció alta de persones estrangeres 
empadronats amb nacionalitats africanes (Urgell, Conca de Barbera, Pla 
d’Urgell, Garrigues o Segrià).  

El 44,7% de les per-
sones estrangeres re-
sidents a Catalunya  
són dones. 

Les comarques amb 
una immigració més 
consolidada i/o un alt 
percentatge de per-
sones estrangeres 
americanes tenen un 
percentatge més alt 
de dones. 
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Les nacionalitats dels països més nombroses a Catalunya, pel que fa a les do-
nes, són: Marroc, que concentra el 17% del conjunt de dones estrangeres, E-
quador (l’11,4%), Romania (el 5,9%), Colòmbia (el 5,8%), Bolívia (el 5,0%), 
Argentina (el 4,6%), Perú (el 3,9%), Xina (el 3,9%), Itàlia (el 3,2%), França 
(el 3,0%), República Dominicana (el 2,5%) i  Alemanya (el 2,2%). Aquestes 
dotze nacionalitats absorbeixen el 68,4% de les dones estrangeres.  

Pel que fa a l’edat el 56,2% de les dones tenen entre 15 i 44 anys.  

La distribució per edats és la següent: l’11,1% són menors de 15 anys, el 
22,4% tenen entre 15 i 29 anys, el 33,8% entre 30 i 44 anys, l’11,6% entre 45 
i 59 anys, el 2,9% entre 60 i 69, l’1,1% entre 70 i 79 anys i el 0,3% són ma-
jors de 85 anys. L’edat mitja és de 30 anys, una mica inferior que la que es 
registra pel conjunt de persones estrangeres empadronades a Catalunya (31 
anys).   

Segons la distribució comarcal 

Un altre aspecte important en l’anàlisi demogràfic de la població estrangera 
és l’estudi del seu àmbit residencial atès que la concentració d’immigració en 
zones concretes marcarà el seu impacte sobre la població que prèviament re-
sidia, que a més acusarà en major o menor mesura el contrast segons la pro-
ximitat cultural i d’hàbits del col·lectiu que s’estableixi.  

El perquè de les seves decisions de fixar la residència en una o altra comarca 
pot estar condicionat per molts motius com ara l’existència al lloc de destí de 
xarxes relacionals prèvies i/o la possibilitat d’obtenir feina o vivenda.  

En nombres absoluts la distribució comarcal revela que els nacionals estran-
gers es concentren a les comarques on la població autòctona tendeix a fixar la 
seva residència. Donant-se, per tant, una correlació entre l’empadronament de 
persones de nacionalitat espanyola i les de nacionalitat estrangera.  

Així, al Barcelonès, al Vallès Occidental, al Baix Llobregat, al Maresme i al 
Vallès Oriental és on es troben els majors nombres d’immigrants, a l’igual 
que major és la proporció de població amb nacionalitat espanyola. I comar-
ques com l’Alta Ribagorça, el Priorat, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, el 
Solsonès, el Ripollès, la Val d’Aran o la Terra Alta tenen un nombre de per-
sones estrangeres molt baix, a l’igual que passa amb les seves respectives po-
blacions autòctones. Concretament, el nombre d’immigrants varia entre els 
511 empadronats a l’Alta Ribagorça o els 1.577 a la Val d’Aran.  

Analitzant la proporció de persones estrangeres empadronades a les comar-
ques amb un nombre més alt d’immigrants amb l’excepció del Vallès Orien-

Les marroquines re-
presenten el 17% de 
les dones estrangeres 
empadronades. 

Els nombres més alts 
de persones estran-
gers es localitzen al 
Barcelonès, el Vallès 
Occidental, el Baix 
Llobregat, el Mares-
me i el Vallès Orien-
tal.  
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tal,  s’observa que des de l’any 2001 el pes relatiu dels immigrants en aques-
tes comarques sobre el total es va reduint. Aquesta tendència és significativa 
atès que, si bé s’evidencia que aquestes comarques acullen persones estrange-
res, per l’augment continu de l’afluència de persones estrangeres, la propor-
ció d’ells que les escull és menor per la qual cosa s’incrementa el seu nombre 
en altres comarques, restant palesa una tendència a la desconcentració. 

D’altra banda, cal observar l’impacte que aquesta població estrangera té so-
bre el total de la població resident en les diferents comarques. Amb aquest 
objectiu s’ha calculat el pes relatiu o proporció de persones estrangeres em-
padronats sobre el total de la població a cadascuna de les comarques catala-
nes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’observa una ten-
dència progressiva a 
la desconcentració en 
determinades comar-
ques de la població 
estrangera.  
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GRÀFIC 148. PERCENTATGE DE POBLACIÓ DE NACIONALITAT 
ESTRANGERA A LES COMARQUES DE CATALUNYA. 1 DE GENER 

DEL 2006 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’explotació del padró 2006, Idescat. 

 

Les comarques amb percentatge més alt d’immigrants respecte a la seva po-
blació total són: Alt Empordà, la Segarra, el Baix Empordà, la Selva, la Val 
d’Aran, el Gironès, el Montsià i el Barcelonès. 
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1.3.2. Targetes i autoritzacions de residència de la població 
immigrant 

Segons règims 

Una altra font que permet fer una aproximació a l’anàlisi de la població 
d’immigrants a Catalunya és la que proporciona al Ministeri de Treball i A-
fers Socials, mitjançant l’Observatori permanent de la immigració, a través 
del recompte de targetes d’autoritzacions i residències en vigor de les perso-
nes estrangeres. El problema sorgeix en el propi recompte atès que només es 
tenen en compte aquelles targetes que estan en vigor, deixant exclosos a-
quells nacionals estrangers amb una situació administrativa irregular, a més 
dels estudiants o dels que es troben en el moment del recompte tramitant els 
seus permisos. Aquesta característica, entre d’altres, ocasionarà algunes dife-
rències entre les dades que s’analitzaran més endavant i les de l’epígraf ante-
rior.  

A més, cal afegir que les diferències vers les dades del padró continu 
d’habitants s’incrementen atès que els dos recomptes es fan amb un any de 
diferència. Les darreres dades de l’Observatori permanent de la immigració 
corresponen al 31 de desembre del 2006 mentre que les de l’explotació del 
padró que realitza l’INE són de l’1 de gener del 2006. 

Fet aquest aclariment, a Catalunya el 31 de desembre del 2006 hi ha 642.829 
targetes o autoritzacions de residència en vigor.  

Segons els règims de residència, 136.061 estan inclosos al règim comunitari 
(el 21,2%) i 506.768 al règim general (el 78,8%). Per a la determinació del 
tipus de règim normatiu a aplicar té molta rellevància la nacionalitat de 
l’estranger o el seu grau de parentiu. Així, les nacionalitats de països perta-
nyents a la UE, o a l’Espai Econòmic Europeu i els familiars, de tercers paï-
sos, dels espanyols i dels nacionals dels esmentats països, estan inclosos al 
règim comunitari i la resta de països al règim general. 

Catalunya es manté, com els darrers, anys com l’autonomia amb major nom-
bre de targetes. El pes relatiu del nombre de targetes sobre el conjunt 
d’Espanya és del 23,5%. Així, quasi 1 de cada 4 targetes o autoritzacions de 
residència d’Espanya està en vigor a Catalunya. 

Entre les comunitats autònomes de Catalunya, Madrid, València i Andalusia 
es concentren el 73% del total de targetes tramitades i en vigor a Espanya.  

La comunitat que es troba més propera en nombres absoluts és Madrid que 
absorbeix el 21,0% del total de targetes en vigor. El nombre de persones es-

Catalunya es manté 
com la comunitat au-
tònoma amb més 
nombre de targetes o 
autoritzacions de re-
sidència.  
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trangeres amb targeta d’aquesta comunitat és de 575.118, però la distribució 
entre els dos règims aplicables és diferent a la de Catalunya. En aquest cas el 
nombre de persones estrangeres comunitaris és superior, del 24,0%.  

Per al conjunt d’Espanya la distribució dels dos règims és del 30,8% per al 
règim comunitari i 69,2% per al general. Catalunya mostra un major nombre 
de targetes d’immigrants als quals no els és d’aplicació el règim comunitari, 
el que s’anomena de tercers països (el 78,8%). Tot i això, amb caràcter gene-
ral, la majoria d’autonomies tenen un nombre més elevat de persones estran-
geres de tercers països que comunitaris. Aquesta regla només la trenquen Ca-
nàries, Galícia i Ceuta que mostren un nombre més alt de targetes de perso-
nes estrangeres comunitàries.   

Segons tipus de targeta 

De les 506.768 targetes o autoritzacions de residència en vigor a 31 de de-
sembre del 2006 corresponents al règim general, 59.627 eren targetes inicials, 
184.750 de primera renovació, 59.065 de segona renovació i 201.426 perma-
nents. Destaca que el nombre de targetes permanents és força elevat, la qual 
cosa indica que hi ha un gran nombre de persones estrangeres que són a Cata-
lunya des de fa més de cinc anys (el 39,8% del total). 

Percentualment, el nombre de targetes permanents i de primera renovació, les 
altres més nombroses, absorbeixen el 76,2% de les targetes.  

A Catalunya el nombre de targetes inicials concentra l’11,8% del total 
d’Espanya.  

Segons nacionalitat 

De les 642.829 targetes o autoritzacions en vigor a Catalunya, 84.265 corres-
ponen a persones estrangeres de l’Europa comunitària, 54.495 de la resta de 
països europeus, 216.852 d’Àfrica, 215.669 d’Amèrica, 71.027 d’Àsia i 294 
d’Oceania. 

Percentualment, la distribució de les targetes és la següent: 13,1% de la UE, 
8,5% de la resta de països d’Europa, 33,7% d’Àfrica, 33,6% d’Amèrica i 
11,0% d’Àsia. Segons països, el Marroc, l’Equador i Romania són els països 
que tenen més nacionals a Catalunya amb targeta o autorització de residència 
en vigor. 

Es pot observar que la distribució segons les nacionalitats de les persones es-
trangeres amb targeta o autorització de residència en vigor és diferent a la que 
s’observava en el tractament de les dades del padró continu d’habitants. En 

El nombre de targetes 
permanents (més de 5 
anys de residència)  
és força elevat. 

Marroc, Equador,  
Colòmbia i Xina  són 
els països que tenen 
més nacionals a Ca-
talunya amb targeta o 
autorització de resi-
dència.  
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aquest cas el 85,5% de les targetes més nombroses es distribueix en els vint-i-
tres països. En el cas del padró, el 86% de les targetes es distribueixen en 
vint-i-nou països.  

No obstant, es mostra una correlació entre ambdues fonts pel que fa als paï-
sos amb un nombre més alt de persones estrangeres a Catalunya. Els països 
amb un nombre més alt de targetes són: Marroc (170.880), Equador (64.786), 
Colòmbia (32.817), Xina (29.372), Romania (28.087), Perú (27.133) i Itàlia 
(23.282). 

Evolució del nombre de targetes 

Enguany el creixement del nombre de targetes ha estat del 6,5% a Catalunya 
respecte al 31 de desembre del 2005. Aquest percentatge no ha estat de la ma-
teixa manera si s’analitza segons del règims d’aplicació. El règim comunitari 
destaca per un increment del 14,6% i el general del 4,5%. Aquest fet és força 
rellevant perquè mostrarà quins col·lectius de nacionalitats poden ser més 
nombrosos a Catalunya. 

Cal destacar que l’increment registrat al 2006 a Catalunya de 6,5% ha estat 
molt lleuger comparat amb el que s’havia detectat en anys anteriors. 
L’increment interanual registrat al 2005 assolia el 30,6%, el del 2004 el 
20,3%, el del 2003el 16,9% i el del 2002 el 17,2%.   

 



MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2006 

28 

2. SALUT 

2.1. REFERÈNCIES AL MARC NORMATIU I INICIA-
TIVES PÚBLIQUES 

Àmbit Comunitari 

El 2006 s’ha publicat el dictamen del Comitè de les Regions sobre la “Co-
municació de la Comissió al Parlament Europeu, al Comitè Econòmic i Soci-
al Europeu i al Comitè de les Regions – Més salut, seguretat i confiança per 
als ciutadans: estratègia de salut i protecció dels consumidors” i sobre la 
“Proposta de Decisió del Parlament Europeu i del Consell per la qual 
s’estableix un programa d’acció comunitària a l’àmbit de la salut i la protec-
ció dels consumidors (2007-2013)”.3 

A la comunicació esmentada es propugna una política sanitària i del consu-
midor conjunta que pot generar efectes de sinergia per a la difusió de conei-
xements, mètodes de treball i un ús més eficaç dels recursos administratius. 

El dictamen ressalta que el fet de vincular la protecció dels consumidors a 
l’assistència sanitària pot contribuir a assolir un equilibri major a l’interior 
dels Estats membres, especialment tenint en compte que les diferències soci-
als i econòmiques provoquen desequilibris en matèria de salut i protecció 
dels consumidors. 

Pel que fa als hàbits i factors determinants de la salut, en l’àmbit comunitari 
destaca, en primer lloc, el dictamen del CESE sobre el tema de l’obesitat a 
Europa: paper i responsabilitat dels interlocutors de la societat civil4, el qual 
constata l’increment de l’obesitat a la Unió Europea i proposa endegar una 
campanya de lluita contra l’obesitat, Obesity Check, i de sensibilització res-
pecte als beneficis d’un estil sa de vida (veure Memòria any anterior). 

En segon lloc, el CESE publica un dictamen sobre la proposta de Reglament 
del Parlament Europeu i del Consell sobre l’Observatori Europeu de la droga 
i les toxicomanies5 en el qual recomana que es garanteixi la participació de 
totes les parts interessades, així com la major transparència possible. D’altra 
banda, la Comissió Europea publica el Llibre Verd per al diàleg amb la socie-
tat civil en matèria de drogues i obre un període de consulta pública. 

                                                           
3 DOUE C88, d’11.04.06 
4 DOUE C24, de 31.01.06 
5 DOUE C69, de 21.03.06 
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Per últim, cal destacar la Comunicació de la Comissió Europea per tal de re-
duir els efectes nocius de l’alcohol, a la qual s’estableix una estratègia de la 
Unió Europea per tal de donar suport als Estats membres en la reducció dels 
problemes relacionats amb el consum d’alcohol. A la Comunicació 
s’identifiquen les prioritats que cal protegir, es proposa un Fòrum de parts in-
teressades sobre l’alcohol i la salut i s’estableixen els àmbits en què la indús-
tria pot aportar la seva contribució, especialment en matèria de publicitat i 
comercialització responsable. 

 

Àmbit estatal 

Cal fer referència a l’aprovació del Reial decret 1207/2006, de 20 d’octubre, 
pel qual es regula la gestió del Fons de cohesió sanitària6, el qual estableix els 
criteris i procediments per a l’adequada gestió i distribució del fons de cohe-
sió sanitària (creat per la Llei 21/2001, de 27 de desembre, per la qual es re-
gulen les mesures fiscals i administratives del nou sistema de finançament de 
les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb Estatut d’Autonomia). 

D’altra banda, s’aprova la Llei Orgànica 7/2006, de 21 de novembre, de pro-
tecció de la salut i de lluita contra el dopatge en l’esport7, la qual actualitza 
els mecanismes de control i de repressió del dopatge en l’àmbit de l’esport i 
crea un marc sistemàtic i transversal de prevenció, control i repressió del do-
patge ja que es considera un risc greu per a la salut, tant dels esportistes pro-
fessionals com dels practicants habituals o bé ocasionals d’alguna activitat 
esportiva. 

També s’aprova la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de garantia i ús racional dels 
medicaments i productes sanitaris8, la qual revisa la normativa vigent del sec-
tor farmacèutic i l’adapta a les Directives europees. 

Per últim, cal destacar que el Ministeri de Sanitat presenta el primer informe 
sobre salut i gènere, el qual exposa la manera en què afecten la salut o 
l’assistència sanitària d’homes i de dones un conjunt de malalties importants 
per la seva prevalença o mortalitat. Realitza també una anàlisi sobre la pers-
pectiva de gènere en les polítiques de salut i sobre com les actuacions 
d’igualtat aborden els aspectes de salut. Aquest conclou amb deu propostes 
per tal d’afavorir la igualtat en salut d’homes i dones. 

                                                           
6 BOE núm. 252, de 21.10.06 
7 BOE núm. 279, de 22.11.06 
8 BOE núm. 178, de 22.07.06 
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Àmbit català 

Es crea el Pla director sociosanitari i el seu Consell Assessor a través del De-
cret 39/20069, com a  instrument d’informació, estudi i proposta mitjançant el 
qual el Departament de Salut determina les línies directrius per impulsar, pla-
nificar, coordinar i avaluar les actuacions a desenvolupar en els àmbits de les 
cures pal·liatives, la malaltia d’Alzheimer i altres demències, l’atenció gerià-
trica, l’atenció amb malalties neurodegeneratives i el dany cerebral.  

D’altra banda, destaca l’aprovació de diversos decrets pels quals es creen els 
plans directors en els diferents àmbits de la salut (oncologia, malalties de 
l’aparell circulatori, recerca en ciències de la salut, salut mental i addiccions, 
immigració i cooperació en l’àmbit de la salut), així com els seus Consells 
Assessors. 

També s’aprova el Decret 38/2006, de 14 de març10, pel qual es regula la cre-
ació de Governs territorials de salut. Aquest estableix la col·laboració entre 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i les administracions locals en 
l’àmbit de la salut amb la finalitat d’assolir un grau més alt d’integració entre 
les administracions i millorar així l’atenció prestada a la ciutadania i a la co-
munitat. 

El Departament de Salut aprova, mitjançant el Decret 31/2007, de 30 de ge-
ner, la regulació per primera vegada de les condicions per a l’exercici de de-
terminades teràpies naturals11. Aquesta normativa estableix concretament les 
condicions d’exercici de l’acupuntura i les teràpies orientals afins, les teràpies 
naturistes, les teràpies i tècniques manuals, i l’homeopatia. Cal significar que 
el Col·legi de Metges de Catalunya ha impugnat aquest decret. 

 

Iniciatives públiques 

Campanya per a la preparació i conservació del menjar. 

El Departament de Salut ha realitzat una campanya informativa per tal de 
sensibilitzar als ciutadans sobre les principals normes que cal respectar en la 
preparació i conservació del menjar, per preveure les anomenades toxiinfec-
cions alimentàries, que són malalties amb símptomes principalment digestius, 
com ara vòmits i diarrees, que es produeixen quan una persona consumeix un 

                                                           
9 DOGC núm. 4594, de 16.03.06 
10 DOGC núm. 4594, de 16.03.06 
11 DOGC núm. 4812, de 01.02.07 
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aliment contaminat per bacteris, com ara la salmonel·la i, tal vegada, transme-
tre consells sobre hàbits alimentaris saludables. 

 

Acord entre Justícia i Salut per atendre en salut mental i drogodependències 
els menors i joves sotmesos a mesures judicials. 

El Departament de Justícia i el Departament de Salut han signat un acord de 
col·laboració per impulsar un model d’atenció integral en salut mental i dro-
godependències a tots els serveis d’atenció als menors i joves que entren en el 
circuit de la justícia juvenil a Catalunya. 

L’Acord preveu la creació de la primera Unitat Terapèutica a Catalunya que 
donarà atenció especialitzada en salut mental i drogodependències a aquests 
joves.  

A més de la Unitat Terapèutica, s’han establert un conjunt d’accions entre les 
quals destaquen el programes preventius, l’ampliació de l’oferta de tracta-
ment específic i dels programes de formació. 

 

Guia per al respecte a la pluralitat religiosa en l’àmbit hospitalari 

El Departament de Salut va elaborar una Guia per al respecte a la pluralitat 
religiosa en l’àmbit hospitalari que té com a objectius facilitar informació a 
tot el personal sanitari sobre com canalitzar les possibles peticions d’atenció 
religiosa de les persones ingressades als centres sanitaris, fer-se ressò de la 
importància del respecte a les conviccions de fe, especialment en situacions 
de malaltia, així com oferir una sèrie de propostes d’actuació a partir de pràc-
tiques ja existents. 

 

Campanya de prevenció del consum de cànnabis 

L’Ajuntament de Barcelona i el Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya, van portar a terme durant el mes de febrer de 2006, una campanya 
per potenciar el sentit crític i la percepció de risc dels joves en relació amb el 
consum de cànnabis, atès l’increment en els últims deu anys del seu consum 
entre els adolescents.   
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Campanya de seguretat viària on es relacionen l’embaràs i la conducció 

Segons estimacions, entre un 2% i un 3% de les dones embarassades es veuen 
implicades en algun accident de trànsit durant el període de gestació, i a 
l’Estat espanyol els sinistres de circulació poden provocar la interrupció de 
200 a 700 embarassos cada any, sense comptar el nombre de lesions no mor-
tals ni de parts prematurs.  

Aquest grau de sinistralitat denota que sovint les dones desconeixen quin és 
el comportament més segur com a conductores  o passatgeres i, en especial , 
pel que fa a l’ús del cinturó de seguretat. 

Per tal de fomentar el cinturó com un sistema de retenció clau per reduir de 
forma significativa les lesions en cas d’ accident, el Servei Català de Trànsit i 
el Departament de Salut col·laboren conjuntament en una campanya adreçada 
a les dones embarassades. 

 

Guia per a l’aplicació de l’autocontrol als establiments alimentaris.  

El Departament de Salut va editar aquesta guia, com a eina per a la prevenció 
de riscos sanitaris associats al consum d’aliments i per facilitar als operadors 
dels establiments alimentaris l’aplicació real i efectiva d’autocontrol, tot i 
considerant que la consolidació de l’aplicació d’aquest autocontrol i la seva 
extensió als sectors vinculats a la cadena alimentària i la formació dels pro-
fessionals que hi treballen constitueixen els elements estratègics principals 
per aconseguir productes segurs. 

 

2.2. ACTUACIONS DE PROMOCIÓ DE LA SALUT  I 
PREVENCIÓ DE LES MALALTIES 

En els societats socialment desenvolupades, la salut i la qualitat de vida són 
una prioritat. Per aconseguir uns elevats nivells de salut, el sistema sanitari s’ 
organitza fonamentalment, en tres eixos bàsics: l’assistència hospitalària, l’ 
atenció primària i la salut pública. A grans trets , les dues primeres actuacions 
concentren les actuacions de restabliment de la salut i el tercer eix concentra 
la prevenció de malalties i foment de la salut.   

L’any 2006 destaca, tal i com s’ha esmentat a l’apartat normatiu, per 
l’aprovació de diversos plans directors en diferents àmbits de la salut amb 
l’objectiu d’incidir en la prevenció, el diagnòstic i el tractament de les malal-
ties per tal d’aconseguir una reducció de la morbiditat i mortalitat a Catalu-

El 2006 s’edita la 
Guia per a 
l’aplicació de 
l’autocontrol als es-
tabliments alimenta-
ris. 
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nya. Alhora, es vol instaurar un model sanitari que integri i prioritzi la salut 
pública, inclosa la salut laboral i mediambiental, l’atenció sanitària i els ser-
veis sanitaris i socials d’atenció a la dependència. Amb aquest motiu s’han 
desenvolupat durant l’any 2006 els següents plans:    

 

2.2.1. Pla contra les malalties de l’aparell circulatori. 

Les malalties de l’aparell circulatori, són el principal problema de salut a la 
gran majoria de països desenvolupats. En part, això és degut com a conse-
qüència del control que s’ha aconseguit sobre altres tipus de malalties i l’ in-
crement d’esperança de vida que això ha comportat, així com determinats hà-
bits de vida poc saludables.  

Per aquest motiu, el Departament de Salut va presentar en el mes d’abril de 
2006 el Pla director de malalties de l’ aparell circulatori. Amb aquest Pla es 
pretén aconseguir reduir en més del 5% la mortalitat per aquestes malalties en 
els propers tres anys, cosa que significaria que deixarien de ser la primera 
causa de mort a Catalunya.  

El Pla consta de quatre línies estratègiques: la prevenció, el diagnòstic i trac-
tament, la rehabilitació i la recerca i tecnologia.   

Algunes de les línies d’ acció destacables del nou Pla director seran la millora 
de l’ accessibilitat de la població a l’atenció urgent, el desenvolupament de la 
reinserció dels pacients, l’ aplicació de les mesures preventives per a les ma-
lalties de l’ aparell circulatori a l’ atenció primària, la creació d’ un model de 
rehabilitació cardiovascular per a Catalunya i l’establiment de criteris de dis-
tribució i implantació de noves tecnologies diagnòstiques i terapèutiques . 
També és un element central d’aquesta iniciativa, l’esforç per millorar la 
competència dels professionals i per facilitar-los els mitjans adients. 

Pel que fa als recursos disponibles en la lluita contra aquests problemes, el 
Departament de Salut destina el 17,3% del seu pressupost a la prevenció, 
tractament , control i rehabilitació de les malalties de l’ aparell circulatori. 

En definitiva, es preveu que l’acció conjunta de les condicions socioeconò-
miques, de les mesures de salut pública (tabac, dieta i exercici) i de la millora 
dels tractaments en la fase aguda de les malalties faci canviar el perfil actual 
del nombre de malats i de morts a Catalunya. 

 

L’any 2006 destaca, 
per l’aprovació de 
diversos plans direc-
tors en diferents àm-
bits de la salut. 
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2.2.2. Pla director d’oncologia. 

El 28 de Febrer de 2006 es va aprovar el nou Pla director d’ oncologia, que es 
presenta com un model d’atenció als malalts de càncer basat en un desplega-
ment adequat i una ordenació dels recursos tecnològics i assistencials. Aquest 
Pla té com a finalitat essencial permetre millorar els serveis sanitaris per tal 
d’augmentar l’efectivitat de les mesures preventives i terapèutiques.   

Les noves accions previstes dins d’aquest Pla s’adrecen vers la reordenació 
dels serveis d’atenció oncològica a Catalunya i l’increment de l’activitat del 
diagnòstic ràpid, de la radioterapia, dels hospitals de dia i de les cures 
pal·liatives. També s’ incrementa l’activitat dels cribratges de càncer de ma-
ma amb l’obertura de noves oficines tècniques dedicades a aquesta finalitat, 
així com s’obre una nova oficina tècnica en cribratge de càncer de cèrvix. 

El càncer de mama és el més freqüent entre les dones, incrementant-se el 
nombre de casos nous cada any un 2,2% fins a un 2,4% entre les dones més 
joves (de 35 a 49 anys). No obstant això, la supervivència d’aquest càncer és 
una de les que més està augmentant. Actualment, el 76% de les dones afecta-
des sobreviuen 5 anys o més. De fet, hi ha 45.000 dones que, actualment, 
conviuen a Catalunya amb un diagnòstic de càncer de mama, més o menys 
recent.  

El pressupost sanitari destinat a oncologia és ,aproximadament, de 610 mili-
ons d’ euros.   

 

2.2.3. Indicadors de salut maternoinfantil en la població es-
trangera i protocol d’atenció a infants immigrants. 

Una de les àrees claus de la demanda de la població immigrada són els aspec-
tes relacionats amb l’embaràs, el part i els primers anys de vida, per la qual 
cosa, el Departament de Salut va presentar el segon semestre de l’any 2006 
un informe d’indicadors de salut maternoinfantil en la població estrangera i 
un Protocol d’ atenció a infants immigrants. 

Els estrangers amb targeta sanitària a Catalunya  (segons l’esmentat estudi) 
són 436.978. Dins d’ aquest col·lectiu, la població de 0 a 18 anys és de 
70.865 nens i joves. Aquestes xifres van fer palesa la importància de fer un 
abordatge de l’assistència sanitària a aquests col·lectius, normalment amb 
pocs recursos econòmics i amb determinades necessitats i sensibilitats especí-
fiques.  

Una de les àrees 
claus de la demanda 
de la població immi-
grada són els aspec-
tes relacionats amb 
l’embaràs.. 



CONDICIONS DE VIDA I BENESTAR SOCIAL 

 

35 

El Protocol recull orientacions complementàries per atendre algunes peculia-
ritats vinculades a la procedència geogràfica i cultural dels nens que poden 
tenir transcendència per a la seva salut. Estableix que l’atenció a la  població 
infantil immigrant s’ha de fer a través de la Xarxa d’Atenció Primària, en co-
ordinació amb l’especialitzada i la xarxa social. A més, aquest abordatge s’ 
ha d’efectuar conjuntament amb intervencions educatives i de cribratge. 
També recull un seguit de recomanacions per l’abordatge d’alguns aspectes 
que poden millorar la integració i l’acollida dels infants nouvinguts, relatius a 
la informació i acollida (intercanvi amb la societat d’acollida, accés al siste-
ma sanitari, escolarització, etc...), la prevenció d’accidents, i maltractaments, 
la salut mental i el dol migratori, i la prevenció del mutilació genital femeni-
na.  

 

2.2.4. Nou model d’atenció a la fibromiàlgia i la síndrome de 
fatiga crònica.   

El Departament de Salut, durant l’any 2006, ha iniciat la difusió i implantació 
a Catalunya d’un nou model d’ atenció a la fibromialgia i la síndrome de fati-
ga crònica per millorar l’ atenció de les persones afectades. Es tracta de dues 
malalties caracteritzades per dolor, fatiga , trastorns del son, entre d’ altres, 
que poden arribar a afectar de manera significativa la qualitat de vida de les 
persones que les pateixen, amb repercussions laborals, familiars i socials que 
poden ser molt rellevants.  Es calcula que a Catalunya hi poden haver al vol-
tant de 140.000 persones afectades.   

L’objectiu és reorientar una atenció que fins ara s’ha caracteritzat per les de-
mores i els llargs recorreguts dels pacients entre diferents dispositius, així 
com per una assistència centrada en hospitals altament especialitzats, i un 
grau escàs de coneixement per part dels professionals de la salut. 

El model que proposa el Departament de Salut ha estat el resultat del treball 
elaborat amb la col·laboració de professionals i consensuat amb les associaci-
ons d’ afectats i amb les societats científiques de les especialitats implicades, 
i pretén reforçar la capacitat diagnòstica i de tractament de l’atenció primària 
de salut com a nivell assistencial més proper a la població afectada, procurar 
eines diagnòstiques i terapèutiques basades en l’evidència científica i propor-
cionar el suport de la xarxa d’atenció especialitzada, tant hospitalària com de 
salut mental. 
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2.2.5. Pla director de salut mental i addicions. 

L’alta prevalença de les malalties mentals, la càrrega que generen en el sis-
tema sanitari i en la societat i la necessitat de dignificar socialment una malal-
tia que històricament ha anat per darrere d’altres, van fer necessari l’elabora-
ció del Pla director de salut mental i addiccions, aprovat pel Govern de la 
Generalitat el passat 28 de Febrer de 2006, amb el qual es podran determinar 
les línies directrius per impulsar la prevenció i el tractament de les malalties 
associades a la salut mental i addiccions, així com millorar la qualitat de vida 
dels afectats. 

Al llarg de la vida, un 27% de les dones i un 20% dels homes de Catalunya, 
tenen possibilitats de tenir un trastorn mental. L’ansietat, els trastorns depres-
sius i els trastorns mentals en general estan entre les primeres causes de dies 
de treball perduts. Hi ha molts casos infradiagnosticats, sobre tot en l’ àmbit 
de la tercer edat, així com una important prevalença de trastorns emocionals 
en la infància o l’ adolescència. 

El Departament de Salut aposta per un model d’atenció a la salut mental co-
munitari, en oposició a l’antic model d’ingressos de llarga estada o perma-
nents, així com pel pisos amb suport, les residències, l’atenció domiciliària i 
el suport a les famílies, nous serveis d’ hospitalització per a adolescents, l’ 
ampliació dels serveis de rehabilitació comunitària a partir dels setze anys, la 
millora de les atencions a urgències domiciliàries psiquiàtriques, la millora de 
l’atenció especialitzada a poblacions vulnerables (immigrants, sense sostre, 
violència de gènere, discapacitats Intel·lectuals, etc.) o l’ atenció especialitza-
da a la dependència en cocaïna. 

El pressupost previst per noves accions durant l’ any 2006 ha estat de més de 
68 milions d’ euros, un 50% més que l’ any passat pel que fa a salut mental i 
un 27% més pel que fa a drogodependències.  

 

2.2.6. Pla Integral d’Urgències de Catalunya. 

El conjunt d’actuacions del PIUC inclou la vacunació antigripal, el reforça-
ment dels serveis sanitaris en matèria d’altes de malalts d’aguts, subaguts i 
sociosanitaris, el reforçament de l’ atenció domiciliària, l’increment de per-
sonal mèdic, d’infermeria i d’altres recursos humans, la potenciació del 
transport sanitària i, finalment, un pla de comunicació per fomentar l’ ús ade-
quat dels serveis sanitaris i informar els ciutadans sobre la prevenció i els hà-
bits saludables. 



CONDICIONS DE VIDA I BENESTAR SOCIAL 

 

37 

La demanda de vacunació aquesta temporada ha estat la més intensa dels dar-
rers anys per causa, especialment, de l’ impacte de les notícies sobre la grip 
aviària. Com és habitual en la dinàmica de la campanya antigripal, el ritme de 
vacunació va baixar molt durant el mes de novembre, però, a diferència 
d’altres temporades , no es va aturar i hi va haver una activitat vacunal signi-
ficativa. El nombre de vacunes distribuïdes al 2005-2006 ha estat d’ 
1.413.649, el 10,5% més que en la temporada anterior. Això equival a una 
cobertura del 74% en la població de risc. La cobertura del personal sanitari ha 
estat del 14,7% en el medi hospitalari i del 30,5% en l’ atenció primària. 

La novetat principal d’ aquest any resideix en l’àmbit del reforçament de l’ 
atenció domiciliària que té per objectiu millorar l’atenció al malalt i reduir-ne 
el nombre d’ reingressos a l’ hospital. 

A més, s’hi afegeix una iniciativa nova: el programa anomenat Pla de supor 
postalta. Aquest Pla, adreçat a reforçar l’ atenció domiciliària estableix l’as-
signació d’ un equip de suport postalta a determinats pacients donats d’alta, 
un cop valorats els criteris clínics i l’àmbit territorial d’aquests i sempre en el 
cas que aquests pacients tinguin un cuidador. Aquest equip de suport farà 
com a mínim una visita diària al domicili del pacient durant un període de 
temps que pot arribar als quinze dies.  

El Servei d’ atenció telefònica 061 ha atès durant aquest període un total de 
550.420 trucades, mentre que el personal sanitari del Servei Sanitat Respon 
n’ ha atès 83.412.  

Per altra banda, els equips d’ atenció primària dels Caps han atès més de 17,2 
milions de visites. Les visites domiciliàries ateses per aquests equips han es-
tat 295.169. Paral·lelament, la Xarxa Hospitalària d’ Utilització Pública ha 
atès 1.046.661 urgències d’ adults i 80.335 urgències infantils.   

El Departament de Salut va dedicar a l’hivern 2005-2006 més de 32 milions 
d’ euros, la qual cosa representa un 19% més que el pressupost de l’any ante-
rior. 
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2.2.7. Pla per combatre els trastorns alimentaris. 

Atès que els trastorns del comportament alimentari (TCA), entre els quals 
destaquen l’anorèxia i la bulímia nerviosa, han esdevingut una de les patolo-
gies psiquiàtriques més preocupants de l’adolescència i la joventut, esdeve-
nint ja la tercer malaltia crònica més freqüent en l’adolescència (es calcula 
que el 10% de les noies i l’ 1% dels nois tenen risc de patir aquesta malaltia), 
el Departament de Salut ha posat en marxa el Pla per combatre els trastorns 
alimentaris. Aquest Pla té com a objectiu l’abordatge integral de les patologi-
es relacionades amb els trastorns alimentaris, des de la seva promoció i pre-
venció fins a la detecció precoç, la rehabilitació i la reinserció . 

Altres objectius fonamentals del Pla són millorar l’oferta de tractaments, així 
com potenciar l’atenció psicoterapèutica i reordenar de forma coordinada els 
recursos en cada un dels tres nivells: l’assistència primària, l’assistència psi-
quiàtrica i de salut mental (centres de salut mental, hospitals de dia i hospita-
lització) i, finalment, l’atenció especialitzada (ginecologia, endocrinologia, 
medicina interna, etc.) .  

En aquest sentit, considerant que l’entorn educatiu és clau en la prevenció 
dels trastorns alimentaris, el Pla ha previst actuacions de prevenció en 
l’entorn educatiu com l’edició de la Guia per a educadors i educadores amb la 
finalitat de sensibilitzar-los en relació amb aquests trastorns, potenciant el 
creixement personal dels joves, afavorint la detecció precoç dels trastorns i 
donar pautes de col·laboració per al seu tractament. 

 

2.2.8. Pla d’implantació progressiva en activitat física i salut a 
Catalunya. 

Amb aquest Pla es vol combatre el sedentarisme entre els ciutadans mitjan-
çant la prescripció d’activitat física com a eina terapèutica, promovent el con-
sell i la prescripció a través de la tasca dels professionals mèdics i 
d’infermeres dels equips d’atenció primària dels centres de salut, amb el su-
port i assessorament dels especialistes en medicina de l’esport.  

La posada en marxa del Pla, combatent el sedentarisme, fomentarà l’activitat 
física i millorarà la salut de la població, i a més, suposarà un estalvi conside-
rable en la factura sanitària pública . 

 

L’anorèxia i la bulí-
mia nerviosa, han es-
devingut una de les 
patologies psiquiàtri-
ques més preocupants 
de l’adolescència i la 
joventut. 
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2.2.9. El Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona. 

El 18 de maig de 2006 es va inaugurar el Centre de Medicina Regenerativa 
de Barcelona, ubicat al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona. 

El Centre està finançat conjuntament pel Ministeri de Sanitat i Consum i pel 
Govern de la Generalitat de Catalunya. La seva missió es investigar els me-
canismes bàsics del desenvolupament inicial de les cèl·lules i òrgans, així 
com l’ aplicació de cèl·lules mare al tractament de diverses malalties, especi-
alment les degeneratives.  

 

2.2.10.  Centre de recerca en Epidemiologia Ambiental  

El nou Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental, que va començar a 
funcionar a partir del mes de febrer del 2006, té com a missió principal pro-
moure la recerca epidemiològica avançada sobre els determinants ambientals 
que afecten la salut. El CREAL partirà de les activitats científiques ja exis-
tents i les seves activitats se centraran, principalment, en l’estudi dels factors 
que causen les malalties respiratòries, el càncer i l’estudi dels efectes preco-
ços dels contaminants ambientals durant els primers anys de vida.  

 

2.2.11. Pla de seguretat alimentària. 

Les malalties transmeses pels aliments constitueixen un problema de salut 
pública important. La necessitat de garantir la seguretat alimentària fa que el 
2006 es va començar a definir mitjançant la intervenció de les administraci-
ons, les institucions, les societats científiques i els professionals relacionats 
amb la salut, el Pla de seguretat alimentària 2007-2010. Aquest Pla ha de de-
finir un marc de referència per a totes les accions públiques en matèria de se-
guretat alimentària de l’Administració de la Generalitat i de les entitats locals 
de Catalunya tot ajustant-se a les característiques i continguts de l’Agència de 
la Seguretat Alimentària de Catalunya (ACSA). Amb una vigència de quatre 
anys, tindrà en compte els objectius i els nivells a assolir en el control sanitari 
dels aliments així com el control dels àmbits directament relacionats amb a-
quests, el conjunt dels serveis, els programes i les actuacions que s’han de 
desenvolupar i, finalment, els mecanismes d’avaluació de l’aplicació i el se-
guiment del mateix. 

El nou Centre de Re-
cerca en Epidemiolo-
gia Ambiental té com 
a missió principal 
promoure la recerca 
epidemiològica avan-
çada sobre els deter-
minants ambientals 
que afecten la salut. 
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2.3. L’ESPERANÇA DE VIDA 

L’esperança de vida és un dels principals indicadors de salut i expressa el 
nombre d’anys que viu una persona de mantenir-se constant la mortalitat es-
pecífica per edat. L’esperança de vida de Catalunya ha sofert canvis impor-
tants al llarg del segle XX: si a principi de segle s’observava una esperança 
de vida en néixer de 38,0 anys en les dones i de 35,3 anys en els homes, actu-
alment l’esperança de vida se situa, segons les darreres dades d’Idescat 
(2004) en 84,04 anys per a les dones i 77,41 per als homes, amb 80,75 anys 
de mitjana. 

En tots els grups d’edat, la probabilitat de morir és superior en els homes que 
en les dones: als 80 anys l’esperança de vida a Catalunya és de 8,79 anys, 
7,62 anys en els homes i 9,51 anys en les dones. 

Dins l’àmbit estatal, l’esperança de vida als 80 anys és de 7,40 per als homes 
i 9,60 per a les dones. 

 

2.4. MORTALITAT 

A Catalunya, actualment dues terceres parts de les defuncions es produeixen 
per sobre dels 75 anys d’edat. Això es deu al canvi experimentat per la mor-
biditat que presenta la població, amb una dràstica reducció dels processos a-
guts i directament mortals (com per exemple les malaties infeccioses), però 
amb un increment de malalties cròniques i discapacitats. Els diferents grups 
d’edat presenten malalties i causes de mort molt diverses, el que contribueix a 
explicar l’heterogènia probabilitat de morir. El 2005 la taxa de mortalitat per 
100.000 habitants va ser de 962,2 pels homes on destaquen la taxa de 294,6 
pels tumors i 247,6 de l’aparell circulatori i de 852,7 per les dones, amb les 
mateixes causes de mort més rellevants (172,7 i 300,3, respectivament). 

 

 

 

 

 

 

Actualment 
l’esperança de vida 
se situa en 84,04 anys 
per a les dones i 
77,41 per als homes.  
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GRÀFIC 149. EVOLUCIÓ TAXES DE DEFUNCIÓ (PER 1.000 HABI-
TANTS). CATALUNYA 2000-2005 

Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. 

 

A Espanya, el 2005, van morir 387.355 persones, el 7,48% més que l’any 
2000, encara que si tenim en compte l’augment de població, el resultat és una 
davallada del 7%, passant de 8,78 defuncions per cada mil habitants a 8,16, 
segons les darreres dades de l’INE. Les malalties del sistema circulatori, en 
conjunt, són la primera causa de mort (126.907, gairebé el 30% del total), da-
da que es manté estable des de l’any 2000, fet que es pot atribuir a una millo-
ra en l’atenció i a l’adopció d’hàbits més saludables. Els tumors són la segona 
causa de mortalitat (100.206 l’any 2005), seguits de les malalties del sistema 
respiratori (47.089). Per sexes, en les dones les primera causa de mort són les 
malalties cardiovasculars, seguides dels tumors. En els homes succeeix a 
l’inrevés: el nombre de defuncions per càncer és major. 

Per grups d’edat, a Catalunya, també cal destacar la mortalitat infantil. Les 
causes de mortalitat en aquest grup d’edat venen determinades principalment 
per les afeccions perinatals i les anomalies congènites. Pel 2005, la mortalitat 
infantil a Catalunya va ser de 2,7 per mil nascuts vius, dada que significa una 
disminució de la mortalitat els darrers deu anys i que se situa 1,8 defuncions 
per sota de la mitjana europea (4,5 defuncions de mitjana). 
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GRÀFIC 150. EVOLUCIÓ DE LA TAXA DE MORTALITAT INFAN-
TIL A CATALUNYA. 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya. IDESCAT 

 

Finalment, segons l’Informe sobre morts violentes en l’àmbit de violència 
domèstica i de gènere, del servei d’inspecció del Consell General del Poder 
Judicial, l’any 2006 el nombre de dones mortes a Espanya per violència do-
mèstica i de gènere en l’àmbit de la parella o ex-parella va ser de 77 (11 de 
les quals, a Catalunya), de les quals 3 eren menors d’edat. El nombre 
d’homes morts en la mateixa circumstància va ser de 14. Cal destacar que, 
percentualment, en el 84,6 % dels casos la víctima va ser una dona. El sexe 
de l’agressor dels casos qualificats com a violència domèstica o de gènere va 
ser masculí en 92 % del total.  
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2.5. PROBLEMES DE SALUT PRIORITARIS 

Segons la darrera Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA 2006), el 80% de la 
població catalana declara que la seva salut és, en general, bona o molt bona 
(el 42,2%  i el 36,4 % dels enquestats, respectivament). El 16,7 % considera 
que té un grau de salut regular i el 4,7 %, dolenta. Per sexes, i dins d’aquest 
darrer apartat, la proporció de dones que consideren que la seva salut és do-
lenta duplica la dels homes (3,0 % en els homes i 6,4 % en les dones). 

L’autovaloració de l’estat de salut com a dolent o regular, per nivell d’estudis 
i sexe, manté una correlació de proporcionalitat inversa. Així, per nivells 
d’estudis inferiors a primària, la percepció del nivell de salut com a dolent ar-
riba a superar el 40% en el cas dels homes i el 60% en les dones. Aquesta 
percepció disminueix en el grup de població amb estudis primaris i secunda-
ris, per assolir nivells mínims (inferior al 10%) en la població amb estudis u-
niversitaris, que considera que la seva salut és, majoritàriament, bona. 

D’altra banda, la freqüència de problemes de salut crònics segueix el patró 
dels països occidentals, amb una major prevalença entre les dones i amb ten-
dència a augmentar els darrers 10 anys. Els principals trastorns crònics que 
declara patir la població adulta, per sexe, són principalment mal d’esquena 
crònic, lumbar o dorsal (més del 20% en els homes i gairebé el 35% de les 
dones). Els problemes d’artrosi, artritis o reumatisme junt amb la mala circu-
lació de la sang, afecten el doble a les dones que als homes (aproximadament 
el 30% de les dones en ambdues patologies, respecte del 15% de casos 
d’artrosi, artritis o reumatisme i el 10% amb mala circulació, pel cas dels 
homes). Els casos de depressió i/o ansietat també tenen molta més incidència 
en les dones que en els homes (gairebé el 25% en les primeres respecte de 
l’11% en els segons). Els trastorns crònics de menys incidència són les 
al·lèrgies cròniques i el colesterol, que afecten al 15% de la població, apro-
ximadament. 
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GRÀFIC 151. PRINCIPALS TRANSTORNS CRÒNICS QUE DECLA-
RA LA OBLACIÓ ADULTA, PER SEXE. 

Font: ESCA 2006 

 

Pel 2006 s’observa una tendència a augmentar el nombre de persones adultes 
que pateixen una discapacitat (el 17,9% segons les darreres dades de 
l’ESCA). D’aquestes, s’observa una freqüència més alta en les dones (21,7%) 
que en els homes (14,0%) i en els grups de més edat dels quals, per la pobla-
ció de 65 anys i més, el 79% rep algun ajut que prové en un 83 % de les famí-
lies. Per tipus de discapacitat destaquen les relacionades amb la mobilitat (a-
proximadament l’11 % de la població que declara tenir una discapacitat 
greu), seguides dels problemes amb la vista (5%), l’oïda (4%), la comunica-
ció i la dependència d’aparell (ambdós, el 3%).  
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Espanya comptava, segons l’INE, amb una població del 17,6% de majors de 
65 anys, dada que segons les darreres projeccions podria assolir el 22% l’any 
2025. S’observa, però, que malgrat la prevalença de malalties cròniques en 
aquest segment, aquestes es donen cada cop més tard (compressió de la mor-
biditat) i està augmentant l’esperança de vida lliure de discapacitat, concen-
trant-se els principals problemes de salut i despesa en els darrers anys de vi-
da. 

 

2.5.1. Accidentalitat 

Els nombre d’accidents de trànsit amb víctimes per cada 10.000 vehicles 
l’any 2005 va ser de 42,62, amb un nombre de 30,57 morts a 30 dies per cada 
1.000 accidents amb víctimes. Tot i que el parc de vehicles ha crescut el 
31,4% els darrers 7 anys, l’accidentalitat a les carreteres catalanes mostra una 
tendència a la baixa amb una disminució del nombre d’accidents amb vícti-
mes del 33,71 respecte de l’any 1998. L’accidentalitat l’any 2005 pel total 
d’Espanya va ser menor que la catalana, amb 32,97 accidents amb víctimes 
per cada 10.000 vehicles. Per contra la mortalitat a 30 dies per cada 1.000 ac-
cidents va ser superior, amb un total 48,71 morts.  

Per zones, d’un total de 20.965 accidents, 17.242 es van donar en zona urba-
na, amb 144 víctimes mortals i 22.497 ferits i 3.723 en zona interurbana, amb 
345 víctimes mortals i 6.357 ferits. 
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GRÀFIC 152. ACCIDENTS AMB VÍCTIMES/10.000 VEHICLES 

Font: Servei Català de Trànsit 

 

Pel que fa als accidents domèstics, segons les dades de l’últim Programa de 
Detecció d’Accidents Domèstics i d’Oci (DADO), la cuina és l’estança de la 
casa en què més sinistres hi va haver el 2004 (un 23% dels accidents domès-
tics es donen en aquesta estança). Alhora, també es posa en relleu que és en la 
preparació del menjar on es donen més lesions a la cuina (el 18%). Altres 
fonts de risc són, segons l’esmentat informe, els grans aparells elèctrics, els 
utensilis punxants i tallants, els productes tòxics i les fonts de calor. 

 

2.5.2. Salut mental 

De l’anàlisi de la despesa que generen totes les malalties incloses en el grup 
V del CIM-9-MC (Codi Internacional de Malalties-9ª Revisió-Modificació 
Clínica) i que engloba tant les malalties mentals, com les addicions, 
l’Alzheimer i les demències, es desprèn que l’atenció a les malalties mentals 
va representar aproximadament el 10,6% del pressupost del Departament de 
Salut (compra de serveis del CatSalut i pressupost consolidat de l’ICS del 
2006). D’aquestes, el 26,2% es va destinar a l’atenció primària (general i es-
pecialitzada i serveis de rehabilitació), el 36,3% a l’atenció especialitzada 
(hospitalització) i un 37,5% a l’atenció farmacèutica. Per tipus de producte la 
despesa que genera l’atenció farmacèutica, cal destacar els antidepressius, 
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amb el 47,8% de la despesa, seguits dels antipsicòtics (30,4%), els fàrmacs 
antidemència (10,6%), els ansiolítics (6,1%), els psicoestimulants (2,9%) i els 
hipnòtics i sedants (2,2%). 

 

GRÀFIC 153. DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL LA DESPESA FARMA-
CÈUTICA EN SALUT MENTAL (2005) 

Font: Departament de Salut. Pla General de Salut Mental i Addiccions 

 

D’entre les patologies més importants incloses en els trastorns mentals desta-
quen: la depressió, el suïcidi i els intents d’autolesió, la coexistència de subs-
tàncies i altres diagnòstics psiquiàtrics (el que es coneix com a diagnòstic du-
al), l’esquizofrènia, el trastorn bipolar i el trastorn límit. En les últimes dèca-
des han pres importància els trastorns de la conducta alimentària, especial-
ment l’anorèxia i la bulímia. El joc patològic també ha esdevingut un trastorn 
emergent. Finalment, el consum excessiu de begudes alcohòliques és respon-
sable d’una elevada mortalitat (amb una tendència a concentrar-se en els 
temps dedicats a l’oci i un augment del consum de cervesa en substitució del 
vi). Així mateix, el consum de drogues il·legals és responsable d’un impor-
tant increment de la mortalitat entre els joves. 
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2.5.3. SIDA 

Des de gener de 1981 fins a desembre del 2005 es van diagnosticar a Catalu-
nya un total de 15.125 casos de sida, dels quals un total de 8.470 van ser 
d’usuaris de drogues per via parenteral (80,3% d’homes i 19,7% dones), per 
tendència sexual les dades mostren valors semblants (2.874 casos entres ho-
mosexuals o bisexuals i 2.544 entre heterosexuals). Els contagis postransfu-
sionals, els darrers vint anys, han estat de 56. Per receptors de productes san-
guinis n’hi ha hagut 108 i per transmissió vertical, 206. Els transplantaments, 
la plasmafèresi, els tatuatges i les exposicions accidentals han causat 21 con-
tagis. La resta, 846, són d’origen desconegut. 

 

2.6. HÀBITS I FACTORS DETERMINANTS DE LA SA-
LUT 

Segons la darrera Enquesta de Salut de Catalunya (2006),  malgrat observar-
se canvis positius pel que fa als hàbits i factors determinants de la salut, enca-
ra hi ha àmbits de millora com el sedentarisme, el tabaquisme i el consum 
d’alcohol entre els joves. 

Cal destacar que el 4,5% de la població catalana de 15 anys i més (amb espe-
cial incidència entre els grups d’edat més joves) fa un consum d’alcohol de 
risc12, amb una proporció quatre vegades superior en els homes respecte de 
les dones (6,8% de la població masculina enfront de l’1,6% femení). Per per-
centatges, el 27,3% de la població catalana no beu alcohol (dels que el 27% 
són homes i el 36,5% dones) i el 68,5% són bevedors moderats (75,2% 
d’homes i 61,9% dones). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Criteri de consum de risc: superior o igual a 28 (17 per les dones) unitats de beguda estàn-
dard/setmana o 5 consumicions seguides almenys un cop al mes 
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GRÀFIC 154. CONSUM D’ALCOHOL EN LA POBLACIÓ DE 15 
ANYS I MÉS (2006) 

Font: Departament de Salut. ESCA 2006 

 

Un altre factor determinant de la salut com és el sedentarisme ha augmentat 
de manera moderada respecte de les enquestes de salut realitzades en anys 
anteriors, arribant fins al 25,8% de població sedentària. Del total de la pobla-
ció catalana, el 7,3 es declaren molt actius, el 7,1% moderadament actius, el 
46% lleugerament actius i el 13,8% mínimament actius. En tots els nivells, la 
població femenina presenta uns percentatges d’activitat física habitual inferi-
or a la masculina, arribant a reduir-se gairebé a la meitat en el segment que es 
declaren actius o moderadament actius.  
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GRÀFIC 155. ACTIVITAT FÍSICA HABITUAL DE LA POBLACIÓ 
(2006) 

 

Font: Departament de Salut. ESCA 2006 

El percentatge de població que es mesura periòdicament la pressió arterial, 
per grups d’edat, mostra un augment notable en el grup de 65 i més anys, 
passant de menys del 40% l’any 1994 a prop del 85% l’any 2006. El percen-
tatge de població de 30 a 64 que es mesura la pressió arterial és aproximada-
ment del 40%. 

Finalment, ha augmentat la pràctica del cribatge de càncer de mama, millo-
rant l’equitat territorial i per classe social, incrementant el nombre de dones 
que es fan mamografies, sobretot en el grup objectiu de 50 a 69 anys (26,6% 
el 1994 i el 85,5% el 2006). 

 

2.6.1. Hàbit de fumar 

L’hàbit de fumar és dóna en el 43,2% dels homes i el 36,8 % de les dones 
d’entre 25 i 34 anys (segment de població més nombrós). En total, el 29,3 % 
de la població catalana és fumadora, percentatge que arriba al 34% si consi-
derem la població que va dels 15 als 65 anys, atès que a partir d’aquesta edat 
es dona una baixada dràstica (només el 7,8% de 65 anys o més fuma) que fa 
reduir la mitjana. Per sexe, el nombre de fumadors és més alt entre el homes 
que les dones, amb una diferència de 10,2 punts percentuals. L’evolució inte-
ranual mostra un descens general d’aquest hàbit els darrers vint anys. Ara bé, 
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mentre que l’hàbit de fumar entre els homes ha anat disminuint (pel segment 
de fumadors de 15 a 64 anys s’ha passat del 57,6% al 37,8%), per les dones, 
si analitzem el mateix segment, es mostra una tendència creixent, passant del 
23,4% al 30%), per tant la davallada ve explicada per l’abandonament 
d’aquest hàbit per part de la població masculina. En general es pot fer una va-
loració positiva de la implantació de la Llei del tabac on la col·locació de la 
retolació en els locals i espais dels gremis de comerciants i d’hostaleria ha 
tingut un grau de compliment superior al 95%. Els incompliments detectats 
han estat relacionats amb interpretacions errònies de la llei, com poden ser els 
criteris per definir els locals de menys de 100 m2 o la ubicació dels espais on 
és permès fumar. 

 

2.7. ACTIVITAT ASSISTENCIAL 

La sanitat pública a Catalunya és un servei sanitari nacional, gratuït en el 
punt d’utilització i que ofereix cobertura universal per a tots els ciutadans de 
Catalunya. La xarxa d’utilització pública està formada pels centres d’atenció 
primària (CAP), els hospitals de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública 
(XHUP), els centres sociosanitaris i els centres psiquiàtrics d’internament 

2.7.1. L’atenció primària, especialitzada i prestacions com-
plementàries 

L'atenció primària de la salut és el primer nivell d’accés a l’assistència sanità-
ria. Alhora, les àrees bàsiques de salut (ABS) són unitats territorials elemen-
tals a través de les quals s’organitzen els serveis d’atenció primària. Segons el 
lloc de residència es pertany a una ABS concreta. En el territori de cada ABS, 
es localitza el centre d’atenció primària (CAP) i els consultoris locals. Cada 
ABS té assignat un equip d’atenció primària (EAP) que presta l’atenció al 
CAP. 

L'atenció especialitzada de la salut és el segon nivell d'accés a l'assistència 
sanitària. L'atenció especialitzada de la sanitat pública comprèn: l’atenció 
hospitalària, l’atenció sociosanitària, l’atenció psiquiàtrica i salut mental, 
l’atenció a drogodependències i l’atenció farmacèutica. L'assistència sanitària 
especialitzada a Catalunya es presta a través dels recursos d'internament, con-
sultes ambulatòries especialitzades, hospitals de dia, urgències i hospitalitza-
ció a domicili, i compta amb el suport d'altres recursos, com ara les unitats 
funcionals interdisciplinàries sociosanitàries (UFISS) i els programes d'aten-
ció domiciliària-equips de suport (PADES).  
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Als serveis sanitaris, per tal d’assolir una assistència sanitària completa i ade-
quada, s’hi associen un seguit de prestacions complementàries. A Catalunya 
aquest servei garanteix prestacions tals com el transport sanitari, la prescrip-
ció i la renovació de pròtesis permanents o temporals, serveis de rehabilita-
ció, tractaments amb productes dietoterapèutics complexos i l’oxigenoteràpia 
a domicili. 

Per centres extrahospitalaris, el 2005 es disposava de 1.205 consultoris de 
medicina general o pediatria, 1.038 consultoris especialitzats, 371 centres de 
diagnosi o tractament, 161 centres de rehabilitació, 29 centres de planificació 
familiar, 25 centres de diàlisi, 188 centres de salut mental, 210 centres de re-
visions mèdiques a conductors i 2.015 clíniques dentals. 

Per centres hospitalaris, es disposava d’un total de 179 centres i 29.887 llits, 
distribuïts en 83 centres d’aguts (15.570 llits i un índex d’ocupació del 80%) , 
56 centres sociosanitaris (6.131 llits i un índex d’ocupació del 89,1%), 20 
centres psiquiàtrics (4.712 llits i un índex d’ocupació del 87,5%) i 20 centres 
mixtos (3.474 llits i un índex d’ocupació del 87%).  

El personal sanitari constava de 49.151 professionals, la major part en centres 
d’aguts (38.176 treballadors). La resta es distribuïen en centres sociosanitaris 
(3.392 treballadors), centres psiquiàtrics (2.572 treballadors) i centres mixtos 
(5.011 treballadors). La ràtio personal sanitari/llit va ser de 2,5 als centres 
d’aguts, 0,6 als centres sanitaris i psiquiàtrics i d’1,4 als centres mixtos. En 
general, la taxa habitants/professionals de la salut ha anat disminuint els dar-
rers anys, així mentre que el 1994 hi havia 232 habitants per metge, aquesta 
dada era, el 2005, de 209 habitants per metge. 

Els centres d’aguts van registrar un total de 4.546.352 estades, els centres so-
ciosanitaris, 1.992.979 estades, els centres psiquiàtrics, 1.504.613 estades i 
els centres mixtos, 1.103.020 estades. 

En tots els centres els ingressos corrents, amb un total de 4.793,91 milers 
d’euros, van ser menors que les despeses corrents (4.820,95 milers d’euros). 
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TAULA 183. ASSISTÈNCIA SANITÀRIA (2005) 

Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. Direcció General de Recursos Sanitaris. 

 

2.7.2. Serveis d’urgències i emergències mèdiques 

Pel que fa a les urgències, el 2005 se’n van atendre un total de 4.433.051, 
3.694.082 en hospitals d’aguts, 63.217 en centres sociosanitaris, 26.189 en 
centres psiquiàtrics i 649.563 en centres mixtos. El Servei d’Emergències 
Mèdiques (SEM) compta amb un Centre Coordinador on es reben totes les 
trucades. Els recursos es gestionen, llavors, mitjançant  una xarxa d'entron-
cament i l’ús de GPS que permet als vehicles la localització exacta del lloc 
dels fets així com el seguiment dels vehicles des del Centre Coordinador.  

El SEM disposa actualment de quatre tipus de recursos mòbils de transport 
sanitari urgent: els SVA i SVI (suport vital avançat i suport vital intermedi) 
amb personal i equipament que permet l'assistència intensiva, tècniques de 
reanimació avançades i tècniques de suport vital avançat, els SVB (suport vi-
tal bàsic), amb personal i equipament que permet l'assistència tecnicosanitària 
en ruta, maniobres de reanimació bàsiques i control de les funcions vitals i, 
finalment, helicòpters medicalitzats, amb personal i equipament que permet 
l'assistència intensiva, tècniques de reanimació avançades i tècniques de su-
port vital avançat.  

Catalunya disposa d’un Pla integral d’urgències (PIUC), un dispositiu que re-
força els recursos assistencials habituals en les èpoques de més demanda 
d’atenció sanitària (a l'hivern, amb els casos de grip o a l’estiu, en zones tu-

El 2005 es van aten-
dre un total de 
4.433.051 emergènci-
es mèdiques. 

Centres Centres Centres Centres
 d'aguts sociosanitaris  p siquiàtrics mixtos

Centres hosp italaris 83,0 56,0 20,0 20,0
Llits totals 15.570,0 6.131,0 4.712,0 3.474,0
Personal sanitari 38.176,0 3.392,0 2.572,0 5.011,0
Altes 767.917,0 19.377,0 12.462,0 109.360,0
Estades 4.546.352,0 1.992.979,0 1.504.613,0 1.103.020,0
Consultes externes 8.798.287,0 114.484,0 112.302,0 1.558.781,0
Urgències 3.694.082,0 63.217,0 26.189,0 649.563,0
Desp eses corrents 3.932,5 228,0 211,2 449,3
Ingressos corrents 3.917,7 222,7 207,7 445,8
Personal sanitari/llit 2,5 0,6 0,6 1,4
Índex d'ocup ació (%) 80,0 89,1 87,5 87,0
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rístiques), alhora que realitza funcions de difusió informativa (campanyes de 
prevenció, vacunacions, localització del recursos assistencials, etc.). 

 

2.7.3. Transplantaments 

Segons les dades de l’Organització Catalana de Trasplantaments, OCATT, 
l’organització encarregada de la coordinació de l’intercanvi d’òrgans entre els 
hospitals de Catalunya i amb la resta d’Espanya a través de l’Organització 
Nacional de Trasplantaments, ONT, el nombre total d’òrgans sòlids trasplan-
tats l’any 2006 va ser de 707, dels quals 39 van correspondre a trasplanta-
ments de cor, 205 de fetge, 28 de pàncrees, 27 de pulmó i 408 de ronyó.  

De l’anàlisi de l’evolució del nombre de trasplantaments realitzats pel perío-
de 2001-2005, s’observa un increment del nombre de trasplantaments en tots 
els òrgans. És especialment important l’increment del nombre de ronyons 
trasplantats, amb un augment del 24,1%. Malgrat aquesta tendència creixent, 
però, el nombre de trasplantaments realitzats el 2006 va ser, exceptuant els de 
pàncrees, inferior als realitzats al 2005. Així mateix, també va disminuir el 
nombre de donants, passant dels 37,0 donants per milió de població el 2005, 
als 30,3 donants el 2006. Catalunya, malgrat tenir una de les taxes de donació 
més elevades d’Europa (22,2 donacions per milió a França o 14,6 a Alema-
nya), no arriba a cobrir la demanda d’òrgans actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segons les dades de 
l’Organització Cata-
lana de Trasplanta-
ments, OCATT, el 
nombre total d’òrgans 
sòlids trasplantats 
l’any 2006 va ser de 
707. 
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TAULA 184. TRANSPLANTAMENTS (2001-2005) 

Font: Departament de Salut. 

 

2.7.4. Llistes d’espera 

Les millores en la gestió de les llistes d’ espera i l’ esforç dels professionals 
han possibilitat que, durant els últims dos anys, s’ hagi reduït el nombre de 
persones a l ‘espera de sotmetre´s a una intervenció quirúrgica, a Catalunya. 
En aquest sentit, s’ està creant un nou registre de les llistes d’ espera per a 
primera visita de consulta externa d’ especialitats, a fir d’ arribar a aconseguir 
un temps màxim d’ espera de 3 mesos per a una primera visita.  

Les llistes d’espera més nombroses per a la realització d’operacions quirúrgi-
ques eren, a desembre de 2006, les operacions de cataractes, amb 14.085 ma-
lalts en espera, seguides de les operacions per galindons (5.884 malalts), les 
pròtesis de genoll (5.824 malalts), les hèrnies (4.574 malalts), les artroscòpies 
(3.846 malalts) i les varices (3.094 malalts). En total hi havia a Catalunya, el 
2006, un total de 52.442 operacions quirúrgiques pendents de realitzar, dada 
que significa una disminució del 10,66% respecte del 2005. 

Pel que fa al temps d’espera, es va reduir l’11,50% respecte del 2005 amb un 
temps mig de resolució de 4 mesos. Destaquen la disminució del 35,96% en 
el temps d’espera de les operacions per hèrnies (temps mig de resolució de 

Les llistes d’espera 
més nombroses per a 
la realització 
d’operacions quirúr-
giques eren, a desem-
bre de 2006, les ope-
racions de cataractes, 
amb 14.085 malalts 
en espera. 

2001 2002 2003 2004 2005
Ò rgans sòlids 699 681 748 737 830
cor 53 50 46 51 56
fetge 200 204 230 202 227
p àncrees 23 19 24 15 24
p ulmó 29 36 23 31 34
rony ó 394 372 425 438 489
Teixits 3.188 3.480 3.576 3.663 3.757
p rogenitors hemop oètics (1) 441 386 365 393 371
còrnia 912 996 926 1.005 911
teixit  osteotendinós 1.660 1.866 2.059 1.876 2.003
teixit  vascular 76 54 48 58 102
membrana amniòtica 70 159 159 265 244
cultius cel·lulars 3 7 0 56 109
p ell i cultius 26 12 19 10 17
TO TAL 3.887 4.161 4.324 4.400 4.587



MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2006 

56 

3,01 mesos), el 17,54% de les cataractes (3,15 mesos) o el 12,7% de les prò-
tesis de genoll (7,15 mesos). Cal dir que, des de l’any 2000, s’estableix de 
manera progressiva un temps de garantia d’assistència per a algunes inter-
vencions quirúrgiques que fixa el límit de temps en sis mesos d’espera. En el 
cas que la intervenció no es pogués dur a terme en el termini establert, el 
CatSalut ha de proposar un centre alternatiu on es pugui dur a terme 
l’operació en un termini màxim de sis mesos. 

En referència als transplantaments, el 2006 la llista d’espera amb més malalts 
pendents d’operació va ser la trasplantaments renals amb un valor de 1.046 
pacients en espera, dada que significa un increment de gairebé l’11% respecte 
del 2005. Els transplantaments renals van significar el 83,4% del total de ma-
lalts en espera el 2006. Segueix, en nombre de malalts acumulats, la llista de 
transplantaments hepàtics amb 105 malalts en espera i un increment del 
10,5% respecte del 2005. La llista dels transplantaments pulmonars va passar 
a ser de 48 malalts, fet que va significar una reducció del 15,8% respecte dels 
57 malalts en espera el 2005. Les llistes d’espera dels transplantaments cardí-
acs i pancreàtics també van disminuir, passant 20 i 44 malalts en espera als  
16 i 38 malalts (una disminució del 20% i 13,6%, respectivament). 

 

TAULA 185. RESUM DE LES LLISTES D’ESPERA PER A TRAS-
PLANTAMENT A CATALUNYA A 31 DE DESEMBRE DE 2006. 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya. IDESCAT 

 

En les proves diagnòstiques, de gran importància en la detecció a temps de 
malalties greus com el càncer, el 2006 es va iniciar el registre a tot Catalunya 
amb el compromís que a finals de l’any, un total de 12 proves tindrien un 
temps d’espera màxim garantit de 90 dies. Actualment, uns 180.000 malalts 
estan en llista d’espera fer fer-se una prova diagnòstica. Les proves amb un 
temps d’espera més alt són el TAC (tomografia axial computeritzada), la res-
sonància magnètica i la mamografia, encara que el temps d’espera varia se-
gons el lloc de residència, així en les comarques de l’Ebre, per exemple, el 
temps de resolució per una resonància és de 152 dies, mentre que a Barcelo-

Llistes d'espera 2006 2005 Variació (%)
Trasp lantaments renals 1046 943 10,9
Trasp lantaments hep àtics 105 95 10,5
Trasp lantaments cardíacs 16 20 -20
Trasp lantaments p ulmonars 48 57 -15,8
Trasp lantaments p ancreàtics 38 44 -13,6
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na, amb més de 16.000 persones en llista per una resonància i 30.000 per un 
TAC, en ambdós casos l’espera és de més de 100 dies. 

 

2.8. LA DESPESA SANITÀRIA PÚBLICA 

 

Pel 2006 el Govern de la Generalitat de Catalunya va destinar a la sanitat un 
total de 7.948,65 milions d’euros (el 10,16% mes que el darrer exercici) amb 
unes assignacions destinades principalment les prestacions i els serveis pú-
blics, augmentant la qualitat de vida dels ciutadans,  alhora que es vol dismi-
nuir els riscs d’exclusió de determinats col·lectius. Tal i com i ja s’ha comen-
tat en la present Memòria, s’ha fomentat la recerca, la innovació i la formació 
en salut. Finalment s’ha dut a terme un augment de la inversió per tal de mi-
llorar l’eficiència en la gestió de la despesa pública, principalment encamina-
des al Pla de xoc de l’ atenció primària, l’ atenció hospitalària a domicili, la 
xarxa de comunicacions, els projectes d’ avaluació i atenció al client , i la re-
cepta electrònica. 

Segons les dades liquidades dels pressupostos del Servei Català de la Salut i 
de l’Institut Català de la Salut el 2006,  el 67% de l’increment de la despesa 
del Servei Català de la Salut té lloc al capítol de béns i serveis, que princi-
palment conté els concerts sanitaris. Amb aquest increment, es preveu cobrir, 
entre d’altres,  la millora de les llistes d’ espera, el Pla de xoc de l’ atenció 
primària i diverses actuacions de desenvolupament dels serveis sanitaris. A-
quest apartat, amb unes obligacions reconegudes de 3.168.092,7 milers 
d’euros, va incrementar-se el 16,7%, un increment menor del 25,8% que va 
significar el 2005. Per altra banda, les transferències corrents, que representen 
el 55% de les obligacions reconegudes i que contenen la despesa farmacèuti-
ca, han augmentat el 5,4% enfront el 17,% de l’any 2004, amb un total de 
4.016.842,1 milers d’euros. Les inversions reals, segons les obligacions reco-
negudes, ascendiren a 83.264,9 milers d’euros i les remuneracions de perso-
nal, a 21.716,7 milers d’euros. Les despeses corrents (7.206651.5 milers 
d’euros) van significar gairebé el 98% del total de les despeses (7.349.296,4 
milers d’euros). Les de capital (11.041,6 milers) i les financeres (29.603,3 
milers) van significar l’1,5% i el 0,4% de la despesa, respectivament. La va-
riació en obligacions reconegudes va significar, respecte del 2005, un incre-
ment del 10,1%. 

Pel 2006 el Govern 
de la Generalitat de 
Catalunya va destinar 
a la sanitat un total de 
7.948,65 milions 
d’euros (el 10,16% 
mes que el darrer e-
xercici). 
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En relació a l’ICS, el total de les obligacions reconegudes es va incrementar 
l’11,3%. Per capítols, el creixement del capítol primer respecte del 2004 és 
força moderat, amb un increment del 6,5% (amb un valor de 1.495.283,4 mi-
lers en obligacions reconegudes). La despesa del capítol segon, formada en 
un 87% per Material, subministraments i d’altres, amb un valor de 736.587,9 
milers d’euros en obligacions reconegudes, va incrementar-se el 22,6%. Tant 
les transferències corrents com les de capital van disminuir, amb un valor del 
20,3% i el 100%, respectivament. Els actius financers, amb un valor de 811,0 
milers d’euros, van disminuir el 4,1% respecte del 2004. En conjunt, les des-
peses corrents es van incrementar l’11% respecte de l’any anterior. 

 

En resum, el 2006 el Govern de la Generalitat va destinar a sanitat aproxima-
dament 1.118,69 euros per càpita, uns 3,06 euros diaris per persona. Per destí 
de la despesa, segons el pressupost consolidat del CatSalut/ICS del 2006, el 
16,47 % és destinat a l’atenció primària, el 21,49 % a la despesa farmacèuti-
ca, el 56,28 %  a l’atenció especialitzada, el 4,22 % al transport sanitari i al-
tres i, finalment, l’1,54 % per a administració. Cal destacar, també, 
l’increment de la despesa d’inversió amb l’inici de nous projectes en els àm-
bits d’atenció primària, atenció hospitalària i sistemes d’informació. D’entre 
les obres iniciades l’any 2006 destaquen obres com el nou hospital Trueta de 
Girona junt amb els de Mollet i Sant Boi, el nou dispositiu de salut mental a 
l’hospital de Mataró, el centre geriàtric IMASS o el centre sociosanitari de 
Tàrrega.

Cal destacar, 
l’increment de la des-
pesa d’inversió amb 
l’inici de nous projec-
tes en els àmbits 
d’atenció primària, 
atenció hospitalària i 
sistemes d’informació  
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TAULA 186. PRESSUPOST CONSOLIDAT DEL DEPARTAMENT DE SALUT, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Departament de Salut

Agència Cat.
Departament S. Cat. Inst. Cat. Inst. d'Estudis de la Seg. Total sense Transf. Total (%)

Nota: milers de Salut de la Salut de la Salut de la Salut Aliment. consolidar internes Consolidat
I. Remuneracions
de personal 60.732 22.897 1.596.915 1.830 - 1.682.374 - 1.682.374 21,15
II. Compra de béns
corrents i serveis 36.892 3.477.570 711.463 4.373 1.347 4.233.756 - 4.233.756 53,24
III. Despeses
financeres - - - 5 - 5 - 5 0
IV. Transferències
corrents 7.522.158 3.998.074 232 - - 11.520.464 9.726.311 1.794.153 22,56
Total operacions
corrents 7.619.782 7.498.541 2.308.610 6.208 1.347 17.436.599 9.726.311 7.710.288 96,95
VI. Inversions reals 6.374 138.236 26.000 26 18 170.654 - 170.654 2,15
VII. Transferències
de capital 152.495 35.080 - - - 187.575 173.360 14.215 0,18
Total operacions
de capital 158.869 173.316 26.000 26 18 358.229 173.360 184.869 2,32
VIII. Actius financers 56.375 56.491 1.103 12 - 113.981 56.355 57.626 0,72
Total operacions
financeres 56.375 56.491 1.103 12 - 113.981 56.335 57.626 0,72
Total general 7.835.026 7.728.348 2.335.713 6.246 1.365 17.908.809 9.956.026 7.952.783 100
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3. EDUCACIÓ 

3.1. NOVETATS NORMATIVES 

Marc normatiu comunitari i iniciatives públiques 

L’ambiciós objectiu de l’Estratègia de Lisboa que fixa que l’economia euro-
pea sigui la més competitiva del món i amb més cohesió social comporta im-
pulsar polítiques que millorin els nivells de formació i educació de la pobla-
ció. Aquesta voluntat s’expressa en diversos informes i plans d’acció que la 
Unió ha realitzat al llarg del 2006 entre els quals es destaquen els següents. 

L’informe conjunt provisional del Consell i de la Comissió sobre els progres-
sos registrats en el marc del programa de treball “Educació i formació 
2010”13  informa que malgrat gran part dels països de la Unió s’han fixat ob-
jectius de millora en l’àmbit de l’educació i han incrementat la despesa públi-
ca en educació expressada en percentatge del PIB cal accelerar les reformes 
per fer front als desafiaments socioeconòmics i demogràfics que Europa té 
plantejats, com ara l’envelliment de la població, el gran nombre d’adults no 
qualificats i les elevades taxes d’atur juvenil. També, assenyala que la inver-
sió en educació preescolar és fonamental per prevenir el fracàs escolar i 
l’exclusió social així com per posar els fonaments de l’aprenentatge perma-
nent. Finalment, afirma que si no s’incrementen els esforços per combatre 
l’abandonament escolar i augmentar el nombre d’alumnes que finalitzen 
l’ensenyament secundari superior i assoleixen les competències clau, la pro-
pera generació s’enfrontarà a nivells superiors d’exclusió social. 

En aquest mateix marc europeu i de millora del capital humà a través dels 
processos educatius i formatius cal assenyalar l’Informe del grup de treball de 
la Comissió sobre el nivell d’assoliment dels objectius en matèria d’educació 
i formació de l’Estratègia de Lisboa (EEO)14. En concret enumera que  al 
2010 per aconseguir els objectius d’educació fixats a l’EEO caldrà que es re-
dueixi en dos milions el nombre de joves entre 18 i 24 anys que abandonen 
prematurament el sistema educatiu, que dos milions més es graduïn en edu-
cació secundària superior, que es redueixi en dos cents mil els alumnes que 
no assoleixen la competència bàsica en lectura, que quatre milions més 
d’adults participin en formació permanent i que tots els alumnes que finalit-
zen l’escola puguin comunicar-se en dues llengües estrangeres. 

                                                           
13 DOUE C79, d’ 01.04.06. 
14 SEC (2006) 639, de 16.05.06. Comission staff working document Progress towards the Lisbon 
objectives in education and training. 

L’Informe de segui-
ment del programa 
europeu “Educació i 
formació 2010” aler-
ta de la importància 
de prevenir el fracàs 
escolar per evitar 
l’exclusió social. 

L’Informe de la Co-
missió sobre el nivell 
d’assoliment dels ob-
jectius d’educació i 
formació de l’EEO 
assenyala que encara 
són molts els reptes 
pendents de la socie-
tat europea. 
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L’assoliment dels objectius educatius requereix d’un sistema educatiu i for-
matiu eficient i equitatiu. En aquest sentit, la Comunicació de la Comissió 15 
Eficiencia y equidad en los sistemas europeos de educación y formación con-
vida els Estats membres a desenvolupar una cultura de l’avaluació, i en les 
Conclusions del Consell sobre eficiència i equitat en educació i formació 16 
recomana els Estats membres l’eficiència de les inversions alhora que el 
sistema educatiu tingui el finançament adequat per aconseguir sistemes equi-
tatius que garanteixin la igualtat d’oportunitats. 

També cal fer referència al programa d’acció en l’àmbit de l’aprenentatge 
permanent aprovat el 15 de novembre de 2006 pel Parlament Europeu i pel 
Consell17. L’objectiu general d’aquest programa és estimular l’intercanvi, la 
cooperació i la mobilitat entre els sistemes d’educació i formació dins la Co-
munitat, de manera que es converteixin en referents de qualitat mundial. Per 
tal d’assolir aquest ambiciós objectiu s’articulen quatre subprogrames secto-
rials (Comenius, centrat en l’educació preescolar i escolar; Erasmus, focalit-
zat en l’educació superior formal i en la formació professional terciària; el 
programa Leonardo da Vinci, dirigit a la formació professional exclosa la de 
nivell terciari; i el programa Grundtvig, dirigit a la formació d’adults). A 
més, el programa d’acció preveu també un programa transversal i el progra-
ma Jean Monnet, centrat en la integració europea. 

El paper essencial de la formació professional en l’aprenentatge permanent 
queda explicitat en les Conclusions del Consell sobre les futures prioritats 
d’una cooperació reforçada europea en matèria d’educació i formació profes-
sionals que inclou, entre d’altres, la necessitat de millorar l’atractiu de la 
formació professional i la inclusió de totes les parts interessades en el treball 
d’aquest objectiu,especialment interlocutors socials, organitzacions sectorials 
i proveïdors de l’educació i la formació professionals18. 

 

                                                           
15 Comunicació de la Comissió al Consell i al Parlament europeu (doc. 7775/06). 
16 DOUE C298/3, de 08.12.06. 
17 DOUE L 327, de 24.11.06. Decisió núm. 1720/2006/CE del Parlament Europeu i del Consell, 
de 15 de novembre de 2006, per la qual s’estableix un programa d’acció en l’àmbit de 
l’aprenentatge permanent.  
18 DOUE C 298, de 08.12.06. Conclusions del Consell i dels representants dels Governs dels Es-
tats membres reunits en el si del Consell sobre les futures prioritats d’una cooperació reforçada 
europea en matèria d’educació i formació professionals (EFP). 

La Comissió i el Con-
sell europeus convi-
den els Estats mem-
bres a desenvolupar 
l’avaluació dels sis-
temes d’educació i 
formació i l’eficièn-
cia de les inversions.  

El Consell europeu 
sobre les prioritats de 
cooperació en forma-
ció professional re-
marca la necessitat 
de millorar l’atractiu 
de la FP. 
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Normativa estatal 

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació19 (LOE) enumera en el 
preàmbul els seus principis fonamentals que són l’exigència de proporcionar 
una educació de qualitat a tots els ciutadans i en tots els nivells del sistema 
educatiu; el principi d’esforç de tots els membres de la comunitat educativa 
per assolir aquest objectiu; i el compromís decidit amb els objectius educatius 
plantejats tant per la UE com per la UNESCO20. 

La LOE concep la formació com un procés permanent que es desenvolupa al 
llarg de tota la vida tot parant més atenció a la formació de les persones adul-
tes i augmentant la flexibilitat del sistema educatiu, la qual cosa implica pro-
porcionar més autonomia als centres docents. Tanmateix, assenyala que cal 
simplificar i clarificar el marc normatiu de referència, amb un ple respecte a 
la distribució competencial sobre aquesta matèria entre l’Estat i les CCAA.  

El Títol preliminar està dedicat als principis i fins de l’educació, enuncia els 
ensenyaments que inclou el sistema educatiu, flexibilitza les vies d’accés als 
cicles formatius i introdueix l’assignatura d’educació per a la ciutadania. 

El Títol primer tracta l’ordenació dels diferents ensenyaments, el segon està 
dedicat als alumnes amb dificultats especials d’aprenentatge, el tercer al pro-
fessorat, el quart als centres educatius, el cinquè als mecanismes i òrgans de 
participació dels centres educatius, el setè a l’avaluació del sistema i el vuitè 
es dedica als recursos econòmics per desplegar la Llei.  

El Reial decret 806/2006 de 30 de juny21  estableix el calendari d’aplicació de 
la LOE en cinc anys. 

 

                                                           
19 BOE núm. 106, de 04.05.06 
20 Aquests són: millorar la qualitat i l’eficàcia dels sistemes d’educació i formació, facilitar 
l’accés generalitzat a aquests sistemes, i obrir-los al món del treball, la investigació i la societat 
en general.  
21 BOE núm. 167, de 14.07.06. 

El 2006 s’aprova la 
LOE que concep la 
formació com un pro-
cés al llarg de la vi-
da. El calendari de 
desplegament de la 
Llei s’estableix en 
cinc anys.  
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Normativa autonòmica 

A escala autonòmica, s’aprova la Llei 3/2006, de 17 de març, de creació del 
Fons d’Acció Territorial de l’Educació Superior22 amb la finalitat d’impulsar 
el desenvolupament territorial que generen els centres d’educació superior. 

El 20 de març del 2006 el Govern de Catalunya i vint organitzacions del món 
de l’educació signen el Pacte Nacional per a l’Educació (2006-2009)23 que 
estableix un conjunt d’acords, entre els quals destaquen els relatius a les fa-
mílies, al finançament de l’escola pública, als ajuntaments, al professorat, a la 
gestió autònoma i eficaç dels centres educatius públics i a l’impuls dels pro-
jectes de centre per garantir a la secundària diversificacions curriculars, aules 
obertes i fórmules d’escolarització externa. Els signants de l’Acord conside-
ren necessari crear una Comissió de Seguiment del Pacte. 

Al llarg del debat públic sobre el Pacte Nacional per l’Educació i en el procés 
de negociació hi ha dos elements que s’han considerat cabdals per impulsar la 
qualitat i confiança del sistema educatiu de Catalunya, l’increment de la des-
pesa pública en educació i la redacció d’una llei educativa pròpia de Catalu-
nya. 

D’altra banda, s’aprova el Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deu-
res de l’alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius no uni-
versitaris de Catalunya24, el qual regula els drets i deures de l’alumnat, les 
normes de convivència, la mediació com a procés educatiu de gestió de con-
flictes i el règim disciplinari en els centres educatius no universitaris de Cata-
lunya. Aquest decret no comporta cap alteració de la formulació dels drets i 
deures de l’alumnat, sinó que amplia determinats drets i incorpora aspectes 
estructurals i de procediment en cas de comportaments incorrectes per part 
dels alumnes. 

També s’aprova el Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regula el pri-
mer cicle de l’educació infantil i els requisits dels centres25, el qual protegeix 
els drets de l’infant i estableix les competències educatives a assolir, les fina-
litats i els principis del cicle (des del naixement fins als 3 anys d’edat), així 
com les condicions relatives als professionals i als espais necessaris per im-
partir-lo. 

                                                           
22 DOGC núm. 4604, de 30.03.06 
23 http://www.gencat.net/educacio/pacte/docs/pacte_nacional.pdf 
24 DOGC núm. 4670, de 06.07.06 
25 DOGC núm. 4670, de 06.07.06 

Es crea el Fons 
d’Acció Territorial de 
l’Educació Superior 
per impulsar el des-
envolupament territo-
rial. 

Se signa el Pacte Na-
cional per a l’Educa-
ció 2006-2009 entre 
el Govern de Catalu-
nya i vint organitza-
cions de l’àmbit edu-
catiu. 

El Decret 282/2006 
regula els primer ci-
cle de l’educació in-
fantil i els requisits 
dels centres. 



MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2006 

64 

D’altra banda, s’estableix l’ús del català com a llengua vehicular i 
d’aprenentatge, sens perjudici d’allò establert a la Llei 1/1998, de política 
lingüística. 

Finalment, cal destacar que el Govern aprova el 10 d’octubre, l’escenari de 
finançament de la Generalitat de Catalunya a les Universitats Públiques 
2007-2010 per sobre del que estableix la Llei d’universitats de Catalunya (in-
crement real mínim del 30 % de la dotació pressupostada per al 2002 dins del 
període 2003-2010), amb la finalitat de contribuir a l’objectiu fixat per la U-
nió Europea pel que fa a la despesa en R+D i impulsar així la implantació de 
l’Espai Europeu d’Educació Superior. 

 

3.2. CONTEXT DEL SISTEMA EDUCATIU A CATA-
LUNYA 

El sistema educatiu català ha aconseguit grans reptes en els darrers vint anys 
que es poden simbolitzar en el fet d’haver universalitzat l’ensenyament dels 3 
als 16 anys. No obstant això, des de mitjans dels anys noranta hi ha abun-
dants dades que alerten de problemes de qualitat en el sistema: el percentatge 
d’alumnes que no aprova l’ESO és del 21%, la taxa d’escolarització dels jo-
ves de 18 anys és inferior a la mitjana europea, alt grau d’abandonament dels 
estudis secundaris postobligatoris, pocs alumnes cursen formació professio-
nal, entre d’altres. 

Els desajustos detectats en el sistema educatiu estan relacionats amb els can-
vis accelerats que viu la societat catalana i europea durant els darrers anys 
com ara els moviments migratoris, l’envelliment de la població, el creixe-
ment de l’ocupació, la globalització de l’economia. 

El Govern signa amb 
les universitats públi-
ques catalanes el Pla 
de finançament per a 
la seva millora. 

Hi ha indicadors que 
alerten d’alguns pro-
blemes de qualitat en 
el sistema educatiu 
català. 
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L’Informe PISA 2003 i la posterior anàlisi per Catalunya que ha elaborat la 
Fundació Bofill26 mostra uns resultats ambivalents pel que fa al sistema edu-
catiu català atès que és un sistema bastant equitatiu però alhora el rendiment 
acadèmic de l’alumnat ve fortament condicionat pel seu origen social econò-
mic i cultural. 

D’altra banda, cal assenyalar que el camí cap a la integració europea també 
ha comportat objectius comuns dels sistemes educatius europeus. En aquest 
sentit, la Comunicació de la Comissió Educació i Formació27 estableix com a 
objectius pel 2010: 

Reduir l’abandonament escolar que no ha ser superior al 10% 

Reduir a la meitat el desequilibri entre nois i noies en les llicenciatures de 
matemàtiques, ciències i tecnologies alhora que incrementar el nombre 
d’estudiants en aquestes carreres 

Assolir que el 80 % de la població entre 25 i 64 anys tingui estudis secunda-
ris postobligatoris 

Reduir a la meitat el nombre de persones de 15 anys que no assoleixen els ni-
vells mínims en lectura, matemàtiques i ciències 

Assolir que el 15 % de la població entre 25 i 64 anys participi de la formació 
permanent 

L’Acord estratègic i el PNR comprometen un conjunt de mesures i objectius 
per assolir aquests reptes. Però, l’acord de referència per entomar els reptes 
del sistema educatiu català és el Pacte Nacional per a l’Educació de març del 
2006. Es tracta d’un gran acord social a partir d’un amplíssim i valuós con-
sens social entre els sindicats, les patronals de l’escola concertada, les federa-
cions de mares i pares, els moviments de renovació pedagògica, les entitats 
municipalistes i associacions d’estudiants. El Pacte estableix tres qüestions 
bàsiques per poder desplegar correctament el Pacte, com són el compromís 
del Govern d’assolir en un termini de sis anys una inversió en educació pro-
gressiva i sostinguda del 6 % del PIB, elaborar una llei catalana d’educació i 
crear una comissió de seguiment del Pacte. El Pacte inclou acords relacionats 
amb les famílies que ajudin a la conciliació de la vida laboral i familiar de pa-
res i mares, acords de finançament de les escoles concertades perquè es pugui 
bastir un veritable servei públic d’educació, acords relatius als ajuntaments 

                                                           
26 Ferrer Julià,F.i altres.PISA 2003 a Catalunya. Una ullada a les desigualtats educatives. Funda-
ció Jaume Bofill. Barcelona. 2006. 
27 COM(2003) 685 final. Educación y formación 2010. 

El programa Educa-
ció i formació 2010 
de la Comissió esta-
bleix entre d’altres 
objectius que l’aban-
donament escolar no 
ha de ser més gran 
del 10%. 

El Pacte Nacional 
per a l’Educació con-
templa el compromís 
d’incrementar la des-
pesa pública en edu-
cació i mesures adre-
çades a tots els a-
gents implicats en el 
sistema educatiu. 
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que avancen en la descentralització de l’educació i les oficines municipals de 
matriculació, acords relatius al professorat millorant-ne les condicions labo-
rals i de qualificació i finalment acords relatius a una major autonomia dels 
centres educatius que els permeti donar respostes adequades al seu context. 
Algunes de les mesures previstes al Pacte han tingut un gran impacte social i, 
fins i tot, han estat polèmiques en la seva aplicació. Una d’elles és, clarament, 
la sisena hora, que ja s’ha començat a implantar a primària a l’escola pública. 

Al curs 2005-2006 hi ha hagut 1.175.156 alumnes escolaritzats a Catalunya 
de l’educació infantil a la secundària postobligatòria. El 35,3 % dels alumnes 
es concentren als estudis primaris que abasten dels 6 als 12 anys, a continua-
ció l’ESO, dels 12 als 16 anys, suposa el 24,4 % del total d’estudiants, 
l’educació infantil de segon cicle, dels 3 als 6 anys, comprèn el 19,3 % de 
l’alumnat, l’infantil de primer cicle, de 0 a 3 anys, el 6,6 %. Pel que fa als es-
tudis secundaris postobligatoris, s’observa el pes del batxillerat, 8 %, sobre la 
formació professional, 3,2 %. 

Si s’observa l’evolució del nombre d’alumnes els tres darrers cursos acadè-
mics destaca l’increment global en 50.485 alumnes, que es reparteix princi-
palment en 14.988 alumnes a l’infantil de segon cicle i 13.768 alumnes a la 
primària. Cal també assenyalar, atès que és un dels reptes educatius pendents 
al país, l’increment de 10.336 alumnes de 0 a 3 anys i en sentit contrari com a 
element preocupant el decrement d’alumnes al batxillerat que no es veu ab-
sorbit per un augment en els cicles formatius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El curs 2005-2006 hi 
ha hagut 1.175.156 
alumnes a Catalunya 
de l’educació infantil 
a la secundària pos-
tobligatòria. 

Es tres darrers cursos 
acadèmics s’ha regis-
trat un increment de 
50.485 alumnes a Ca-
talunya, del cicle in-
fantil a la secundària 
postobligatòria. 
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GRÀFIC 156. EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D’ALUMNES PER NIVELL 
D’ESTUDIS. CATALUNYA. CURSOS 2003-04, A 2005-06. 

Unitats: milers. 

Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades pel Departament d’Educació. 
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3.3. EDUCACIÓ INFANTIL I OBLIGATÒRIA 

En els tres darrers cursos s’ha incrementat amb 43.790 el nombre d’alumnes 
a l’ensenyament infantil i obligatori. En els següents gràfics es pot observar 
l’evolució de l’alumnat segons estudiïn en centres públics, concertats o pri-
vats. 

 

GRÀFIC 157. EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D’ALUMNES PER NI-
VELLS D’ESTUDIS EN CENTRES PÚBLICS. CATALUNYA. CURSOS 

2003-04 A 2005-06. 

Unitats: milers d’alumnes. 

Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades pel Departament d’Educació 
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GRÀFIC 158. EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D’ALUMNES PER NI-
VELLS D’ESTUDIS EN CENTRES PRIVATS CONCERTATS. CATA-

LUNYA. CURSOS 2003-04 A 2005-06. 

Unitats: milers d’alumnes. 

Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades pel Departament d’Educació 
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GRÀFIC 159. EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D’ALUMNES PER NI-
VELLS D’ESTUDIS EN CENTRES PRIVATS NO CONCERTATS. CA-

TALUNYA. CURSOS 2003-04 A 2005-06. 

Unitats: milers d’alumnes. 

Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades pel Departament d’Educació 

 

L’increment de 43.790 places en l’educació infantil i obligatòria s’ha concen-
trat de manera molt significativa en el sector públic. 
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TAULA 187. INCREMENT ALUMNES INFANTIL I EDUCACIÓ O-
BLIGATÒRIA PER TIPOLOGIA DE CENTRES ELS TRES DARRERS 

CURSOS ESCOLARS (2003-2004 AL 2005-2006).CATALUNYA 

Unitats: Nombres absoluts i percentatges. 

  Total % Pública % Concerta-
da % Privada 

Infantil 1er ci-
cle 10.336 73,5 8,6 17,9 

Infantil 2on ci-
cle 14.988 87,7 19,6 -7,3 

Primària 13.768 99,3 -2,1 2,8 

ESO 4.698 131,9 -33,0 1,1 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Departament d’Educació. 

 

Educació infantil  

El curs 2005-2006 hi ha a Catalunya 70.765 alumnes al primer cicle 
d’infantil i 205.978 al segon. La taula següent permet observar les variacions 
en relació amb el curs anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’increment de 
43.790 places en 
l’educació infantil i 
obligatòria els dar-
rers tres cursos aca-
dèmics s’ha concen-
trat a les escoles pú-
bliques. 
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TAULA 188. TAXA D’ESCOLARITZACIÓ DE L’EDUCACIÓ IN-
FANTIL. CATALUNYA. CURSOS 2004-05 I 2005-06. 

Unitats: persones, percentatges. 

2005 2004-05 2006 2005-06 
  

Població Taxa Població Taxa 

De 0 a 2 anys 219.962 29,8% 231.619 30,6% 

Als 2 anys 71.045 52,7% 75.623 52,8% 

De 3 a 5 anys 205.144 96,9% 213.124 103,5% 

Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades pel Departament d’Educació. 

 

L’augment interanual de població de 0 a 5 anys a Catalunya ha estat de 
24.215 infants que en termes relatius suposa un increment del 4,9%, pa-
ral·lelament la població escolaritzada ha augmentat en 12.300 infants és a dir 
el 4,6%. A la taula anterior s’observa en relació amb l’escolarització infantil 
que la cobertura d’escolarització és total a partir dels 3 anys i que la població 
de 0 a 2 anys ha tingut un creixement interanual d’11.657 infants mentre que 
les places escolars han crescut en 5.115. El Programa nacional de reformes 
situa com a objectiu a l’any 2010 que més del 30% dels infants de 2 anys tin-
guin plaça escolar, com es pot comprovar aquest objectiu es compleix amb 
escreix a Catalunya. 

L’increment del nombre de professors és una de les primeres mesures del 
Pacte Nacional per a l’Educació. La taula següent mostra el nombre i 
l’increment del professorat dels cicles infantils. 

 

 

 

 

 

La taxa d’escola-
rització dels infants 
de 2 anys a Catalu-
nya supera amb es-
creix l’objectiu fixat 
al PNR pel 2010. 
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TAULA 189. EVOLUCIÓ DEL PROFESSORAT I DEL NOMBRE 
D’ALUMNES PER PROFESSOR EN EDUCACIÓ INFANTIL PER TIPUS 

DE CENTRE. CATALUNYA. CURSOS 2004-2005 I 2005-2006. 

Unitats: nombre de professors i nombre d’alumnes per professor. 

2004-2005 2005-2006 

  

Total 
Centres 

C. Pú-
blics 

C. Pri-
vats con-
certats i 
no con-
certats 

Total 
Centres 

C. Pú-
blics 

C. Pri-
vats con-
certats i 
no con-
certats 

Nombre de professors 

Infantil 17.791 10.478 7.313 18.904 11.243 7.661 

Alumnes per professor 

Infantil 14,9 14,7 15,1 14,6 14,6 14,7 

Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades pel Departament d’Educació. 

Nota: l’educació infantil incorpora les etapes de 1er i 2on cicle. 

 

Gairebé el 60 % dels i les mestres d’infantil treballen al sector públic. Desta-
ca el creixement interanual de 1.113 professors i professores a l’ensenyament 
infantil i un lleuger descens de la ràtio per alumne. 

Finalment, es vol assenyalar un indicador relacionat amb l’esforç que s’està 
implementant per millorar el coneixement de llengües estrangeres pels alum-
nes del nostre país atès els mals resultats obtinguts a les avaluacions interna-
cionals. Com s’observa en el gràfic següent més del 30 % dels infants entre 3 
i 5 anys es formen en una llengua estrangera però aquest percentatge davalla 
al 16,7 % si només es consideren els centres públics. 

 

El professorat d’in-
fantil s’ha incremen-
tat interanualment 
amb 1.113 persones 
al curs 2005-2006. 
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GRÀFIC 160. PERCENTATGE D’ALUMNES DE 3 A 5 ANYS QUE 
CURSEN LLENGUA ESTRANGERA PER TIPUS DE CENTRE. CATA-

LUNYA. CURSOS 2004-05 I 2005-06.  

Unitats: percentatges. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades pel Departament d’Educació. 

Nota: el percentatge es calcula amb tots els alumnes de 0 a 5 anys que cursen llengua estrangera 
ja que no es disposa de dades més desagregades, si bé la incidència dels 0 als 2 anys és mínima.  

 

Educació primària 

El curs 2005-2006 l’educació primària, entre els 6 i els 11 anys, registra 
376.585 alumnes és a dir 8.318 places més que el curs anterior que en termes 
relatius suposa un increment interanual del 2,3 %. L’esforç de dotació de pla-
ces, com en anys precedents, s’ha fet principalment als centres públics que 
aplega 7.986 places més, la concertada 303 i la privada 332. 

Pel que fa a la dotació de professorat a la primària hi ha una variació intera-
nual de 715 mestres més, dels quals 606 corresponen als centres públics. En 
aquesta etapa educativa hi ha un increment sostingut de professorat atès que 
com a conseqüència del Pacte Nacional per a l’Educació s’ha de reduir 
l’horari lectiu dels mestres perquè puguin dedicar-se més a tasques de tutoria 
i similars i estendre la sisena hora a primària per homologar les hores lectives 

L’increment intera-
nual d’alumnes a la 
primària és del 2,3% 
al curs 2005-2006. 
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dels centres públics i els concertats. A la taula següent es pot observar la ràtio 
alumnes/professor a l’ensenyament primari, tot i així s’ha de tenir en compte 
que en ser una proporció per tot Catalunya no reflecteix les diferències acu-
sades que hi ha entre unes zones i altres. La ràtio per alumne es manté com la 
de l’any anterior. 

 

TAULA 190. EVOLUCIÓ DEL PROFESSORAT I DEL NOMBRE 
D’ALUMNES PER PROFESSOR EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA PER TIPUS 

DE CENTRE. CATALUNYA. CURSOS 2004-2005 I 2005-2006. 

Unitats: nombre de professors i nombre d’alumnes per professor. 

2004-2005 2005-2006 

  

Total 
Centres 

C. Pú-
blics 

C. Pri-
vats con-
certats i 
no con-
certats 

Total 
Centres 

C. Pú-
blics 

C. Pri-
vats con-
certats i 
no con-
certats 

Nombre de professors 

Primà-
ria 29.501 17.976 11.525 30.216 18.582 11.634 

Alumnes per professor 

Primà-
ria 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,4 

Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades pel Departament d’Educació. 

 

Educació secundària obligatòria (ESO) 

Al 2006 a Catalunya hi ha 256.079 nois i noies de 12 a 15 anys i el nombre 
de joves escolaritzats d’aquestes edats és de 260.966, la xifra més gran 
d’escolarització s’explica pel moviment de la població, alumnes repetidors, 
etc. El 58,6 % estudia a centres públics i el 41 % a privats concertats, per tant 
només el 0,6 % d’alumnes cursen la secundària obligatòria en centres privats 

El 58,6% dels alum-
nes de l’ESO estudien 
als centres públics i 
el 41% als centres 
concertats. 
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sense finançament públic. El curs acadèmic 2005-2006 hi ha un lleuger des-
plaçament d’alumnes d’ESO de l’ensenyament privat a la pública. 

Un indicador de qualitat de l’ESO és la taxa d’idoneïtat entre el curs on estan 
matriculats els alumnes i la seva edat ja que indica bàsicament el pes que te-
nen els alumnes repetidors. En el gràfic següent es pot observar que conforme 
avança l’edat el grau d’idoneïtat davalla i que la idoneïtat és superior en les 
noies en concordança amb els millors resultats que aquestes obtenen en el sis-
tema educatiu. 

 

GRÀFIC 161. TAXA IDONEÏTAT PER NIVELLS D’ESTUDIS. CA-
TALUNYA. CURS 2005-2006 

Unitats: percentatges. 

Fonts: elaboració pròpia a partir de dades facilitades pel Departament d’Educació. 

Nota: la taxa d’idoneïtat es calcula com el percentatge d’alumnes que realitzen el curs que cor-
respon amb la seva edat.  

 

Un altre indicador que permet avaluar la qualitat de l’ESO és el percentatge 
d’alumnes que obtenen la titulació el darrer curs de la secundària obligatòria. 
La taula següent mostra que al 2005 el 79% dels estudiants van obtenir el cer-
tificat alhora que s’observa una davallada considerable del fracàs escolar en 
els tres darrers anys, que s’ha reduït en 6,4 punts percentuals des del 2003. 

El 2005, el 21,0% 
dels alumnes d’ESO 
no va obtenir el certi-
ficat, tot i així sembla 
haver-hi una evolució 
positiva d’aquest in-
dicador. 
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TAULA 191. PERCENTATGE DE FRACÀS ESCOLAR DELS A-
LUMNES AVALUATS DE L’ESO. CATALUNYA 2003-2005. 

Unitats: percentatges. 

2005 

  2003 2004 Total Dones 

mitjana de fracàs 27,4% 26,9% 21,0% 17,9% 

mitjana d'abandonament 15,2% 13,1% 6,7% 5,5% 

mitjana de repetidors 12,2% 13,9% 14,3% 12,4% 

Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades pel Departament d’Educació. 

 

Si bé hi ha un 21 % d’alumnes que no obtenen la titulació n’hi ha un 14,3% 
que repeteixen curs i la taxa d’abandonament es redueix molt considerable-
ment i és del 6,7 % assolint per tant els objectius fixats per la Comissió pel 
2010 que no ha de ser superior al 10 %. El 2005 és el primer any que s’ha a-
conseguit situar la mitjana d’abandonament per sota del 10% caldrà veure en 
anys posteriors si aquesta dada reflecteix una tendència cap a una millora del 
fracàs escolar. 

3.4. EDUCACIÓ SECUNDÀRIA POSTOBLIGATÒRIA 

El 2006 continua la inflexió iniciada el 2005  i s’atura la caiguda de població  
de 16 i 17 anys tot registrant-se una població de 131.717. Els alumnes matri-
culats al curs 2005-2006 es distribueixen 87.123 a batxillerat, 34.597 a cicles 
de grau mig i 33.783 a grau superior. El 64 % dels alumnes de batxillerat es-
tudien en centres públics, el 21,6 % en centres privats i el 14,4 % en els con-
certats.  A l’ensenyament de cicles formatius hi ha un pes més important dels 
centres públics, el 69 %, i una participació significativament inferior dels 
centres privats, el 6,5 %. 

El curs 2005-2006 hi 
ha 155.503 alumnes a 
Catalunya que estu-
dien batxillerat o ci-
cles formatius. 
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En els gràfics següents es pot observar l’evolució en els tres darrers cursos 
acadèmics dels alumnes matriculats a la secundària postobligatòria segons ti-
pologia de centre. La pèrdua acumulada d’alumnat al batxillerat és de 4,584 
alumnes i es dóna en tots els tipus de centre però es concentra en un 65,5% en 
els centres públics. L’evolució en els cicles formatius ha estat de signe con-
trari i la matriculació s’ha incrementat en 1.023 alumnes, augment insuficient 
perquè ni eixuga la pèrdua d’alumnes del batxillerat ni és suficient per assolir 
que al 2010 el 80 % dels joves  entre 20 i 24 anys tinguin formació secundà-
ria postobligatòria. 

 

GRÀFIC 162. EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D’ALUMNES PER NI-
VELLS D’ESTUDIS I TIPUS DE CENTRE. CATALUNYA. CURSOS 

2003-04 A 2005-06. 

Unitats: milers d’alumnes. 

Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades pel Departament d’Educació 

En els darrers tres 
cursos acadèmics hi 
ha una pèrdua acu-
mulada d’alumnes al 
batxillerat de 4.584 
joves. 
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Pel que fa als alumnes de batxillerat als centres públics, s’observa que hi ha 
hagut un decrement acumulat al llarg dels tres cursos del 5,1 %. 

 

Un dels indicadors qualitatius de la secundària és la ràtio alumnes/professor. 
A la taula següent es pot observar d’una banda l’evolució del nombre del pro-
fessorat a l’ESO i al batxillerat (la dada és conjunta per les dues etapes for-
matives ja que el professorat és comú) i als cicles formatius, i de l’altra la rà-
tio per alumes. El curs 2005-2006 té un increment de 454 professors i profes-
sores a l’ESO i al batxillerat i de 187 als cicles formatius. La ràtio alum-
nes/professor s’ha reduït en un punt als cicles formatius. 

 

TAULA 192. EVOLUCIÓ DEL PROFESSORAT I DEL NOMBRE 
D’ALUMNES PER PROFESSOR EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA PER 
TIPUS DE CENTRE. CATALUNYA. CURSOS 2004-2005 I 2005-2006. 

Unitats: nombre de professors i alumnes per professor. 

2004-2005 2005-2006 

  

Total 
Centres 

Centres 
Públics 

C. Privats 
concertats 
i no con-
certats 

Total 
Centres 

Centres 
Públics 

C. Privats 
concertats 
i no con-
certats 

Nombre de professors 

ESO + 
Batxillerat 35.417 22.746 12.671 35.871 23.336 12.535 

Cicles 
Formatius 3.649 2.585 1.064 3.836 2.708 1.128 

Alumnes per professor 

ESO + 
Batxillerat 9,8 9,1 11,1 9,7 8,9 11,1 
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69,6

50,6

75,9

52,8

Batxillerat Cicles Formatius de Grau M itjà

Nois

Nois Noies

Cicles 
Formatius 18,8 18,3 20,0 17,8 17,4 18,8 

Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades pel Departament d’Educació. 

Nota: els cicles formatius inclou els cicles formatius de grau mitjà i de grau superior. 

 

Es disposa d’un altre indicador de qualitat pel curs 2004-2005 sobre el per-
centatge d’alumnes que aproven el batxillerat i la formació professional de 
grau mig segons gènere. 

 

GRÀFIC 163. PERCENTATGE D'ALUMNES QUE FINALITZEN EL 
BATXILLERAT I ELS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ RES-
PECTE ELS AVALUATS PER GÈNERE. CATALUNYA. CURS 2004-

2005. 

Unitats: percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades pel Departament d’Educació. 

 

El gràfic anterior mostra que és superior el percentatge d’aprovats entre els 
alumnes que s’examinen de batxillerat que de cicle mig, i que el rendiment 
escolar de les noies és superior. 
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3.5. ALTRES ENSENYAMENTS 

Hi ha un conjunt d’ensenyaments especials que comprenen la formació artís-
tica, esportiva i d’idiomes. Els requisits d’accés i la titulació que s’obté són 
particular per cadascun dels casos. A Catalunya, al curs 2005-2006 s’han for-
mat en aquestes especialitats un total de 93.044 alumnes dels quals el 79,4 % 
estudien en centres públics. 

 

TAULA 193. ALUMNES D’ALTRES ENSENYAMENTS PER CEN-
TRES. CATALUNYA. 2005-2006. 

Unitats: nombre d’alumnes, nombre d’alumnes per professor. 

  Centres 

  TOTAL Públics Privats 

Arts plàstiques i disseny 5.768 5.118 650 

Música 37.777 27.040 10.737 

Dansa 8.609 984 7.625 

Escoles oficials d’idiomes1 39.688 39.688 - 

Art dramàtic 298 298 - 

Restauració i conservació béns culturals 128 128   

A
lu

m
ne

s 

Esports 776 631 145 

Arts plàstiques i disseny 7,7 7,5 9,4 

Música 9,2 9,1 9,3 

Dansa 23,7 8,3 31,1 

A
lu

m
ne

s /
 P

ro
fe

ss
or

  

Escoles oficials d’idiomes1 68,4 68,4 - 

El curs 2005-2006 hi 
ha 93.044 alumnes a 
Catalunya matricu-
lats als ensenyament 
especials artístics, 
esportius i d’idiomes. 
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Art dramàtic 2,4 2,4 - 

Restauració i conservació béns culturals 6,1 6,1 - 

 

Esports 4,1 4,0 4,5 

Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades pel Departament d’Educació. 

(1) Alumnes presencials oficials. No s’inclouen els 2.181 alumnes oficials no presencials, ni els 
3.694 alumnes lliures. 

 

3.6. ALUMNES ESTRANGERS 

A Catalunya, al curs acadèmic 2005-2006 hi ha 109.417 alumnes estrangers, 
la qual cosa representa el 10,2 % del total de l’alumnat d’infantil a secundària 
postobligatòria, per tant el pes dels alumnes estrangers va augmentant any re-
re any. 

 

GRÀFIC 164. PERCENTATGE D’ALUMNAT ESTRANGER DE 
L’EDUCACIÓ INFANTIL A LA SECUNDÀRIA POSTOBLIGATÒ-

RIA.CATALUNYA 

Unitats: Percentatges. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Departament d’Educació. 

 

El curs 2005-2006 el 
10,2% dels alumnes 
catalans són estran-
gers, de l’educació 
infantil a la secundà-
ria postobligatòria. 
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Segons les dades del Ministeri de Treball i Afers Socials28 al curs 2005-2006 
la mitjana estatal d’alumnes estrangers en estudis no universitaris sobre el to-
tal de l’alumnat és del 6,94 %. Les comunitats que se situen significativament 
per sobre de la mitjana espanyola són: Balears (11,94 %), Madrid (10,93 %), 
La Rioja (10,22 %), Múrcia (9,82 %), Catalunya (9,38 %)29 i Comunitat va-
lenciana (9,07 %). 

És a la primària on hi ha una concentració més gran d’alumnes estrangers, el 
12,5 %, seguit de l’ESO amb l’11,9 %. El batxillerat  i els cicles formatius de 
grau superior són els estudis amb menys pes d’alumnes estrangers. En el grà-
fic següent s’observa que la concentració d’alumnes estrangers és més eleva-
da en els centres públics. 

GRÀFIC 165. PERCENTATGE D’ALUMNES ESTRANGERS PER TI-
PUS DE CENTRE I PER NIVELL D’ESTUDIS. CATALUNYA 2005-2006 

Unitats: percentatges. 

                                                           
28 MTAS.Anuario estadístico de inmigración2006. 
29 A les dades del MTAS el percentatge d’alumnes estrangers a Catalunya és lleugerament infe-
rior que el que s’obté a partir de les dades facilitades pel Departament d’Educació. 
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Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades pel Departament d'Educació. 

 

3.7. ENSENYAMENT SUPERIOR 

En el curs 2005-06, amb 190.016 alumnes matriculats, el sistema universitari 
català, a excepció de la UOC, continua perdent alumnes, fins a 1.847 menys 
que en el curs precedent, si bé aquesta xifra és inferior al degoteig d’alumnes 
que en mitjana anual ha tingut lloc els darrers cinc anys, amb una pèrdua de 
3.329 alumnes per any. 

La pèrdua d’alumnes, menor que la de cursos precedents, és generalitzable a 
totes les universitats presencials del sistema públic (si s’exceptua la UPF), 
que en el curs 2005-06 perden en conjunt 2.636 alumnes. Mentre que les uni-
versitats privades segueixen la tendència dels darrers anys d’increment, lent, 
però progressiu del percentatge d’alumnes matriculats sobre el conjunt del 
sistema universitari presencial, i acumulant aquest curs l’11,6 % dels matri-
culats. En el conjunt de les universitats públiques hi ha matriculats el 88,4 % 
dels alumnes en centres presencials. 

Malgrat que ha dis-
minuït la intensitat en 
la pèrdua d’alumnes 
al sistema universita-
ri català, al curs 
2005-2006 es matri-
culen 1.847 alumnes 
menys que al curs an-
terior. 
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Fins el curs 2004-200530, la pèrdua progressiva d’alumnes de les universitats 
públiques ha anat acompanyada d’un increment del professorat contractat, 
que de totes maneres es frena en el darrer curs, i ha permès millorar la ràtio 
d’alumnes per professor, des dels 16,3 alumnes per professor el curs 1999-
2000 fins als 12,3 alumnes per professors el curs 2004-4005. 

En el conjunt de les universitats privades, l’increment de la contractació de 
professorat, tot i l’augment d’alumnes, també ha permès reduir en aquest pe-
ríode la ràtio d’alumnes per professor, passant dels 12,2 alumnes per profes-
sor el curs 1999-2000 als 10,3 alumnes per professor el curs 2004-2005. 

Finalment, assenyalar el procés encara expansiu en que es troben els estudis 
universitaris no presencials oferts per la UOC, amb un creixement constant 
dels alumnes aquests darrers anys. El curs 2005-06 assoleix la xifra de 36.931 
alumnes matriculats, la tercera universitat del sistema català en matriculaci-
ons, i molt a prop, ja de la UAB. 

 

TAULA 194. ALUMNES DE LES UNIVERSITATS CATALANES. 
CATALUNYA 2003-04, 2004-05, 2005-06 

Unitats: Nombre d’alumnes 

Alumnes 
Alumnes / Professor universi-
tari 

  2003-04 2004-05 2005-06 2003-04 2004-05 2005-06 

UB 57.854 56.111 55.044 13,6 13,3 - 

UAB  38.404 38.117 37.767 13,6 13,1 - 

UPC 34.541 33.242 32.634 13,2 13,2 - 

UPF 10.295 10.213 10.381 12,3 12,1 - 

UdG 12.903 12.680 12.328 13,8 13,2 - 

UdL 9.254 8.425 8.081 13,1 11,5 - 

                                                           
30 Darrera dada disponible pel que fa al nombre de professors i professores 
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URV 12.626 11.962 11.879 11,7 10,9 - 

UOC 30.767 33.996 36.931 238,5 253,7 - 

URL 13.210 13.140 13.371 11,3 11,0 - 

UV 4.926 5.113 5.385 12,2 10,8 - 

UIC 2.466 2.406 2.494 7,7 7,3 - 

UAO 317 564 762 11,7 8,4 - 

TOTAL 227.563 225.969 227.057 14,9 14,6 - 

TOTAL – UOC 196.796 191.973 190.126 13,0 12,5 - 

TOTAL Univ Publ. 175.877 170.750 168.114 13,3 12,8 - 

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’ Innovació, Universitats i Empreses. 

Segons l’Estadística d’Ensenyaments Universitaris de l’INE, entre els cursos 
acadèmics 2003/2004 i 2006/2007 les carreres que han perdut més nombre 
d’alumnes a Catalunya han estat: Administració i direcció d’empreses, Dret, 
Empresarials, Filologia, Enginyeria tècnica informàtica de gestió, Enginyeria 
tècnica agrícola i Enginyeria tècnica industrial. 
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3.8.  FINANÇAMENT DE L’EDUCACIÓ 

3.8.1. El finançament públic de l’educació 

L’exercici 2006 el sector públic de la Generalitat de Catalunya preveu gastar 
en la política de despesa d’educació 4.998,3 milions d’euros, el 16,8 % de tot 
el pressupost i el 2,6 % del PIB de Catalunya. 

El 12,4 % d’aquesta despesa, 617,7 milions, es destina a inversions reals en 
matèria d’educació, i significa el 15,2 % de tota la despesa en inversió real de 
la Generalitat de Catalunya. 

Per programes de despesa, el pressupost d’educació es distribueix el 80,7 % 
en educació general31, el 16,6 % en educació universitària, el 2,1 % en serveis 
complementaris a l’educació, el 0,6 % en beques i ajuts a l’estudi, el 0,2 % en 
formació del personal docent, i el 0,1 % restant en innovació educativa. 

 

GRÀFIC 166. DISTRIBUCIÓ DE LA DESPESA PÚBLICA EN EDU-
CACIÓ PER PROGRAMES DE DESPESA. SECTOR PUBLIC. CATALU-

NYA 2006 

Unitats: percentatges. 

                                                           
31 Despesa en educació no universitària 

L’exercici 2006 la 
Generalitat preveu 
gastar 5 mil milions 
d’euros en educació, 
el 16,8 % del pressu-
post, el 2,6 % del 
PIB. 

El 2006 el 80,7 % de 
la despesa pressupos-
tada d’educació es 
destina a educació no 
universitària, i el 
16,6 % a educació 
universitària. 
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80,7%

16,6%

2,7%

Educació general Educació universitària Altres

Font: elaboració pròpia a partir dels Pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2006. 

Nota: Altres: serveis complementaris a l’educació +  beques i ajuts a l’estudi + formació de per-
sonal docent + innovació educativa 

 

Els pressupostos del 2007 preveuen un increment del 7,8 % de la despesa en 
educació, just per sota del creixement conjunt de la despesa, del 8,3 % en 
termes homogenis, i a un ritme lleugerament per sobre al de les previsions de 
creixement del PIB català, del 6,7 %. 

L’increment de la despesa educativa del 2007 prioritza tres dels programes de 
despesa d’educació: el programa de beques i ajuts a l’estudi, que creix el 46,8 
%, fins assolir el 33,9 milions d’euros; la despesa en serveis complementaris 
a l’educació que creix el 15 %, fins assolir els 123,3 milions d’euros; i la 
despesa en educació universitària, que creix el 12 % fins assolir els 943,1 mi-
lions d’euros. Per la seva part, la despesa en educació general manté un crei-
xement moderat del 4,1 %, mentre que tant la despesa en formació dels pro-
fessorat com en innovació educativa experimenten una reducció del 10,9 % i 
del 33,1 % respectivament. 

De totes maneres, l’estructura de prioritats dins de l’educació es manté relati-
vament estable entre els diferents programes, essent només destacable 
l’increment del pes relatiu de la despesa en beques i ajuts a l’estudi. 

Els pressupostos del  
2007 preveuen un in-
crement del 6,7 % en 
educació. Amb in-
crements més desta-
cats en beques i ajuts 
a l’estudi i en educa-
ció universitària. 
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També és de destacar la caiguda del 22,7 %, 140,2 milions d’euros menys 
que el 2006, de la inversió real en educació. Si bé, cal tenir present que l’any 
2005, amb dades liquidades dels pressupostos, la inversió en educació va 
créixer el 9,5 %, i el 2006, les dades pressupostades tenen previst un creixe-
ment d’aquesta inversió del 46,2 %. 

En el gràfic 167 es mostra l’evolució de la despesa per alumne en els tres 
principals nivells de formació no universitària i per tipologia de centres, exe-
cutada en el període 2003-2005 per la Generalitat de Catalunya. 

D’aquesta evolució se’n pot destacar l’increment d’esforç per alumne fet per 
la Generalitat en el conjunt dels tres anys en tots els nivells formatius tant en 
centres públics com concertats. 

Pel que fa als centres públics destaquen per una part, el creixement del 12,3 
% anual acumulatiu en la despesa per alumne dels nivells d’educació infantil 
de 2on cicle i primària, i per una altra el creixement en l’esforç en la despesa 
per alumne fet en la l’educació infantil de 1er cicle: del 9,7 % anual acumula-
tiu en centres propis de la Generalitat, i del 25,5 % anual acumulatiu en cen-
tres municipals, on la despesa per alumne de la Generalitat passa de 753,3 eu-
ros/alumne l’any 2003 a 1.187, 7 euros/alumne el 200532. 

Pel que fa als centres concertats, la despesa per alumne aportada per la Gene-
ralitat creix l’11,5 % anual acumulatiu en l’educació infantil de 2on cicle i 
primària, i el 10,3 % anual acumulatiu en l’educació secundària. Mentre té 
lloc un caiguda del 9,2 % anual acumulativa en la despesa per alumne en 
l’educació infantil de 1er cicle. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32 Aquesta dada, que es comenta en el següent epígraf, no es mostra en el gràfic ja que no incor-
pora la despesa per alumne feta pels propis municipis  

En els anys 2003-
2005 ha crescut 
l’esforç de despesa 
per alumne de la Ge-
neralitat tant en edu-
cació no universitària 
com en educació uni-
versitària. 

Els anys 2003-05 el 
creixement de la des-
pesa per alumne en 
centres públics es 
més intensa en el ni-
vell educatiu d’infan-
til de 2on cicle i pri-
mària, i en menor 
mesura en infantil de 
1er cicle. 
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GRÀFIC 167. EVOLUCIÓ DE LA DESPESA PER ALUMNE FETA 
PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA, PER NIVELLS EDUCA-

TIUS I TIPUS DE CENTRE. CATALUNYA 2003-2005 

Unitats: euros per alumne 

Font: elaboració pròpia amb dades facilitades pel Departament d’Educació. 

Nota: La despesa per alumne en educació infantil de 1er cicle en centres públics només considera 
els 42 centres propis de la Generalitat, la despesa en centres municipals, de 1187,7 euros/alumne 
el 2005 no es mostra. Pe que fa a la despesa per alumne en aquesta etapa en centres concertats 
s’ha d’entendre que són centres privats no concertats,, ja que en aquesta etapa no hi ha concert. 

 

Finalment, per a l’educació universitària es mostra en el gràfic 168 l’evolució 
de la despesa en transferències corrents i inversió per alumne destinada a les 
universitats públiques catalanes, executada per la Generalitat de Catalunya en 
el període 2003-2005. Aquest indicador, si bé no recull tota la despesa públi-
ca de la Generalitat destinada a les universitats públiques, es un bon indicador 
de l’evolució de l’esforç per alumne fet per l’administració catalana. 

Així en aquest tres anys la despesa en transferències corrents i inversions per 
alumne de la Generalitat a les universitats públiques catalanes ha crescut el 
10,3 % anual acumulatiu. 

 

Els anys 2003-05 el 
creixement de les 
transferències cor-
rents i inversió per 
alumne de la Genera-
litat a les universitats 
públiques ha crescut 
el 10,3 % anual acu-
mulatiu. 
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GRÀFIC 168. EVOLUCIÓ DE LA DESPESA EN TRANSFERÈNCIES 
CORRENTS I INVERSIONS PER ALUMNE DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA A LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES CATALANES. CA-

TALUNYA 2003-2005 

Unitats: euros per alumne 

Font: elaboració pròpia amb dades facilitades pel Departament d’Innovació, Universitats i Em-
presa. 

 

3.8.1.1. Educació no universitària pública 

L’any 2006 la despesa en educació no universitària del Departament 
d’Educació ha estat 4.836,0 milions d’euros33, amb un increment nominal in-
teranual del 28,1 % respecte del 2005. Continua, per tant,  i s’intensifica molt 
significativament la tendència dels darrers quatre anys de registrar increments 
per sobre del creixement nominal del PIB català, que ha estat del 7,9 % l’any 
2006. El pes d’aquesta despesa sobre el PIB s’ha incrementat de manera més 
intensa aquest any, passant del 2 % el 2004 al 2,5 % al 2006 (veure taula 
195). 

 

                                                           
33 Segons dades de despesa liquidada facilitades pel Departament d’Educació 
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TAULA 195. DESPESA EN EDUCACIÓ DEL DEPARTAMENT 
D’EDUCACIÓ. CATALUNYA 2004-2006 

Unitats: milions d’euros i percentatge sobre el PIB. 

Despesa Percentatge sobre el PIB 

  2004 2005 2006 2004 2005 2006 

Educació no universitària 3.369,3 3.776,3 4.836,0 2,0% 2,1% 2,5% 

   Depesa Corrent 3.120,0 3.443,4 - 1,9% 1,9% - 

   Despesa de Capital 248,8 332,4 - 0,1% 0,2% - 

PIB (base 2000) 167.479 181.029 195.284 100% 100% 100% 

Font: elaboració pròpia, dades despesa liquidada del pressupost del Departament d’Educació i 
Idescat. 

 

La distribució de la despesa34 del Departament d’Educació segons tipologia 
de centres, públics o concertats, es manté relativament estable en els darrers 
anys, tot i així s’aprecia un lleuger increment del pes de la despesa en centres 
públics, fins abastar el 77,1 % del total l’exercici 2005, que es correspon a 
l’augment d’alumnat en aquest sector. Els alumnes35 matriculats en centres 
públics l’exercici 2005 incrementen36 el 3,6 %, mentre que els alumnes ma-
triculats en centres concertats ho fan el 0,8 %. Així, la despesa en centres pú-
bics creix, l’exercici 2005, el 13,1 %, mentre que la despesa en centres con-
certats (associada en la seva gran majoria als concerts) el 8,9 %. Per aquest 
exercici, s’aprecia també que el major creixement de la despesa en centres 
públics, ho ha estat tant per l’augment de les depeses de funcionament (des-
pesa corrent), del 10,9 %, com de forma més intensa per l’increment de la in-
versió (despeses de capital), del 33,6 % (veure taula 196). 

 

                                                           
34 Amb dades liquidades dels exercicis 2003 al 2005, darrer any disponible. 
35 Alumnes d’educació infantil, obligatòria, secundària postobligatòria, formacions de règim es-
pecial i educació especial. 
36 La taxa de creixement es calcula sobre [2/3 alumnes curs 2004-05 + 1/3 alumnes curs 2005-
06] en relació a [2/3 alumnes curs 2003-04 + 1/3 alumnes curs 2004-05]. 

En els anys 2003-05 
la distribució de la 
despesa del Depar-
tament d’Educació 
entre centres públic i 
concertats es manté 
relativament estable, 
amb un lleuger in-
crement del pes de la 
despesa en centres 
públics. 
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TAULA 196. DISTRIBUCIÓ DE LA DESPESA DEL DEPARTAMENT 
D’EDUCACIÓ PER TIPUS DE CENTRES. CATALUNYA 2003-2005 

Unitats: milions d’euros i percentatge sobre total 

Despesa Pes sobre el  Total 

  2003 2004 2005 2003 2004 2005 

1. Centres Públics 2.302,3 2.576,1 2.912,7 76,5% 76,5% 77,1% 

1.1. Despesa corrent 2.091,5 2.327,3 2.580,3 69,5% 69,1% 68,3% 

1.2. Despesa capital 210,8 248,8 332,4 7,0% 7,4% 8,8% 

2. Centres Concertats 706,9 792,7 863,1 23,5% 23,5% 22,9% 

2.1. Despesa corrent 706,9 792,7 863,1 23,5% 23,5% 22,9% 

2.2. Despesa capital 0,1 0,0 0,0 0% 0% 0% 

TOTAL  (1+2) 3.009,2 3.368,9 3.775,8 100% 100% 100% 

Font: elaboració pròpia, dades despesa liquidada del Departament d’Educació i Idescat. 

 

La Generalitat de Catalunya, en el període 2003-2005, a través de la doble 
xarxa de centres públics i centres privats concertats, finança al 94 % dels a-
lumnes matriculats en educació no universitària, el 61,9 % del total matricu-
lats en centres públic i el 31,1 % en centres privats concertats. 

En termes agregats l’any 2005, el Departament d’Educació destina l’1,6 % de 
la seva despesa a l’educació infantil de 1er cicle, el 44,3 % dels recursos a les 
etapes d’infantil de 2on cicle i primària, el 49,6 % dels recursos a l’educació 
secundària, i el 5,6 % restant a la resta de formacions (Ensenyaments de rè-
gim especial, Educació especial i Formació d’adults) (veure gràfic 169). 

Respecte l’exercici 2004, destaca l’increment del 41,1 % en l’educació infan-
til de 1er cicle, i del 17,8 % en l’educació infantil de 2on cicle i primària. 

 

El 2005 el Departa-
ment d’Educació des-
tina el 49,6 % dels 
seus recursos a 
l’educació secundà-
ria, el 44,3 % a infan-
til de 2on cicle i pri-
mària, i un 1,6 % de 
la seva despesa a in-
fantil de 1er cicle. 
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cicle
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GRÀFIC 169. DISTRIBUCIÓ PER NIVELLS EDUCATIUS DE LA 
DESPESA LIQUIDADA DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ. CATA-

LUNYA 2005 

Unitats: percentatges. 

Font: Dades facilitades pel Departament d’Educació. 

Nota: la categoria “Altres” inclou: Ensenyaments de règim especial, Educació especial, i Forma-
ció d’adults. 

 

Utilitzant la despesa liquidada del Departament d’Educació, i considerant 
només la despesa en els tres nivells formatius d’infantil de 1er cicle, infantil 
de 2on cicle i primària, i secundària, s’aproxima un indicador de la despesa 
pública per alumne per nivells formatius i tipus de centre. En aquest càlcul 
s’han repartit les depeses de funcionament de l’administració general en fun-
ció de criteris objectius (com les ràtios d’alumnes en els diferents tipus de 
centres, o el nombre de places formatives per professors). 

La taula 197 resumeix les dades de despeses per alumne del Departament 
d’Educació per nivell d’educació i tipologia de centres. Per l’exercici 2005 
se’n pot destacar: 
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La depesa per alumne en centres públics en l’etapa infantil de 1er cicle, és de 
6.054,5 euros/alumne, en les guarderies de la Generalitat, i de 1.187,7 eu-
ros/alumne aportats a les guarderies municipals. Cal tenir present que la Ge-
neralitat només té 42 guarderies, i que en aquests centres només s’hi concen-
tra el 12,7 % de totes el alumnes en centres públics d’aquesta etapa. Pel que 
fa a la despesa per alumne en guarderies municipals, on es concentra la majo-
ria (87,3 % restants) d’infants en centres públics, la despesa per alumne no 
incorpora els recursos municipals a aquesta etapa educativa. Finalment, la 
despesa de 1.143 euros/alumne es refereix a centres privats ja que en aquesta 
etapa no hi ha concert educatiu. 

En conjunt aquestes dades posen de manifest el major esforç realitzat 
l’exercici 2005 per la Generalitat per finançar l’etapa del 0 als 3 anys, especi-
alment en els centres municipals on els recursos per alumne incrementen el 
75,9 %, però també als centres privats no concertats, on els recursos per a-
lumne incrementen el 9,3 %. 

La despesa per alumne de 2on cicle i primària en centres públic és de 3.574,2 
euros/alumne, i es situa en el 55 % de l’esforç per alumne fet en l’educació 
secundària, si bé és de destacar el creixement del 16,8 % que experimenta 
aquesta despesa respecte del 2004. En els centres concertats, la despesa per 
alumne feta per la Generalitat és de 1.945,1 euros/alumne. 

Pel que fa a l’educació secundària, és on el Departament fa una major despe-
sa per alumne, tant en centres públics, com en centres concertats, amb 
5.701,8 euros/alumne, i 3.072,5 euros/alumne respectivament. En l’exercici 
2005 destaca el moderat creixement de la despesa per alumne de secundària 
dels centres públics, la qual cosa permet una certa reducció de les distàncies 
especialment amb l’educació infantil de 2on cicle i primària. 

 

 

 

 

 

 

 

El 2005 es posa de 
manifest un major es-
forç per part de la 
Generalitat per fi-
nançar l’etapa dels 0 
als 3 anys, especial-
ment pel que fa a les 
transferències als 
centres municipals. 

La despesa per alum-
ne en l’educació in-
fantil de 2on cicle i 
primària és significa-
tivament inferior que 
en secundària. Tot i 
així, es destaca el 
major esforç per a-
lumne fet el 2005 en 
aquest nivell educa-
tiu. 
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TAULA 197. DESPESA PÚBLICA PER ALUMNE PER TIPUS DE 
CENTRE I ETAPES DE FORMACIÓ DEL DEPARTAMENT 

D’EDUCACIÓ. CATALUNYA. 2004-20051 

Unitats: euros. 

2004 2005 

Centres públics Centres públics 

  

C. Ge-
nerali-
tat2 

C. 
Mu-
nic. 

Centres 
concer-
tats 

C. Ge-
nerali-
tat2 

C. 
Munic. 

Centres 
concer-
tats 

Infantil 1er ci-
cle2 5.830,6 675,4 1.046,8 6.054,5 1.187,7 1.143,7 

Infantil 2on 
cicle/ Primària 3.059,4 1.813,3 3.574,2 1.945,1 

Educació se-
cundària 5.565,7 2.776,3 5.701,8 3.072,5 

Font: elaboració pròpia, dades del Departament d’Educació de la Generalitat. 

1. Es reparteix la despesa liquidada del Departament d'Educació del 2004 entre 2/3 dels alumnes 
matriculats del curs 2003-04 i 1/3 dels alumnes matriculats el curs 2004-4005, i es reparteix la 
despesa liquidada del Departament d'Educació del 2005 entre 2/3 dels alumnes matriculats del 
curs 2004-05 i 1/3 dels alumnes matriculats el curs 2005-4006 . 

2. La despesa pública del Departament d'Educació en educació infantil de 1er cicle es reparteix 
entre els 42 centres públics propis de la Generalitat, la resta de centres públics de la xarxa muni-
cipal, i els centres privats subvencionats. La despesa en centres públics de la xarxa municipal no 
incorpora la despesa pròpia de les administracions locals a les llars d’infants.  Així mateix, els 
centres privats concertats s’ha d'entendre que són llars d'infants privades subvencionades, ja que 
en l’educació infantil de 1er cicle no hi ha concert. 
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3.8.1.2. Educació universitària pública 

 

El sistema d’universitats públiques catalanes37, en el període 2003-2005, en 
un context de pèrdua sistemàtica d’alumnes, del 2,4 % anual acumulatiu, han 
assolit creixements de la seva despesa38, del 6,2 % en termes anuals acumula-
tius, just per sota del creixement nominal del PIB, del 7,6 % en termes anuals 
acumulatius (veure taula 198). 

El cost total per alumne hauria estat creixent per aquests mateixos anys a una 
taxa anual acumulativa del 8,6 %, fins assolir els 6.789 euros per alumne 
l’exercici 2005. 

TAULA 198. DESPESA LIQUIDADA (CAP I A IX) UNIVERSITATS 
PÚBLIQUES CATALANES. DESPESA TOTAL I PER ALUMNE. CATA-

LUNYA 2003-2005 

Unitats: despesa total en milions d’euros i despesa per alumne en euros. 

Pressupostos liquidats Despesa per alumne2 

  
2003 2004 2005 2003 2004 2005 

Despesa Total 1.002,0 1.769,5 1.153,3 5.623,5 10.159,8 6.789,0 

Despesa no fi-
nancera 995,5 1.069,6 1.123,6 5.586,9 6.141,4 6.614,5 

Taxes de crei-
xement1 5,8% 7,4% 5,0% 7,9% 9,9% 7,7% 

Font: elaboració pròpia a partir dels pressupostos liquidats de les universitats públiques catala-
nes, Departament d’Innovació, Universitats i Empresa. 

(1) Taxes de creixement referides a la despesa no financera. 

                                                           
37 Universitat de Barcelona (UB), Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Universitat Poli-
tècnica de Catalunya (UPC), Universitat Pompeu Fabra (UPF), Universitat de Girona (UdG), U-
niversitat de Lleida (UdL), i Universitat Rovira i Virgili (URV). 
38 Per aproximar el creixement s’utilitza la despesa no financera, ja que la despesa total està a-
fectada l’exercici 2004 per l’operació de cancel·lació del deute acumulat per operacions 
d’inversió de les universitats públiques (724 milions d’euros) assumida per la Generalitat de Ca-
talunya.  

El cost per alumne en 
el sistema 
d’universitats públi-
ques catalanes ha 
crescut a una taxa del 
8,6 %  anual acumu-
lativa en els anys 
2003-2005 i es situa 
en 6.789 euros per 
alumne l’exercici 
2005. 
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(2) La despesa per alumne es calcula sobre la mitjana ponderada de 2/3 dels alumnes del curs 
precedent + 1/3 dels alumnes del curs corrent per a cada exercici comptable.  

 

En la taula 199 es mostra l’evolució del cost total per alumne per cada una de 
les universitat públiques catalanes, que en l’exercici 2005 varia des dels 
7.840 euros per alumne de la UPC als 6.018 euros per alumne de la UB, dife-
rències que s’han anat reduint progressivament al llarg dels darrers anys. 

 

TAULA 199. DESPESA PER ALUMNE DE LES UNIVERSITATS 
PUBLIQUES CATALANES PER UNIVERSITATS. CATALUNYA 2002-

2005 

Unitats: despesa per alumne en euros 

  2002 2003 2004 2005 

Total Universitats públi 

ques 
5.307,4 5.623,5 10.159,8 6.789,0 

UPC 6.360,9 6.654,1 13.164,5 7.840,0 

UPF 7.981,3 7.382,8 19.716,1 7.657,2 

UAB 5.127,2 5.579,0 9.045,2 7.134,3 

UdL 5.163,2 5.732,9 8.464,4 6.694,1 

UdG 4.155,1 4.351,2 5.669,3 6.273,5 

URV 5.023,1 5.190,0 10.758,6 6.242,6 

UB 4.711,9 5.105,1 8.544,5 6.018,2 

Font: elaboració pròpia a partir dels pressupostos liquidats de les universitats públiques catala-
nes, Departament d’Innovació, Universitats i Empresa. 

 

La dispersió del cost 
per alumne entre les 
universitats públiques 
catalanes s’ha anat 
reduint en els anys 
2002-2005. 
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Aquestes dispersió en el cost per alumne s’explica en bona part pels diferents 
processos inversors seguits per cada una de les universitats, com a resultat 
tant de la pròpia estructura de les universitats i les seves infrastructures, del 
seu procés de maduració, com per la ubicació en el territori; com també per 
les depeses en interessos (cap.3) i les despeses per operacions financeres (cap 
8 i 9), en general associades a aquestes inversions. Aquest tres components: 
inversions, despeses d’interessos, i operacions financeres són els que tenen 
un coeficient de variació ponderat més elevat entre les universitats en 
l’exercici 2005, i per tant un grau de dispersió més elevat. Pel que fa al cost 
del personal per alumne és el component amb un menor grau de dispersió en-
tre les universitats (veure taula 200). 

 

TAULA 200. COMPONENTS DE LA DESPESA NO FINANCERA 
PER ALUMNE DE LES UNIVERSITATS PUBLIQUES CATALANES 

PER UNIVERSITATS. CATALUNYA 2005 

Unitats: despesa per alumne en euros 

  UPC UPF UAB  UdL UdG URV UB 

Despesa 
op. no 
finance-
res 

7.733,5 7.654,4 6.823,6 6.693,8 5.576,6 6.046,1 5.961,0 

Personal 
(cap.1) 4.001,2 3.742,5 4.019,4 4.051,5 3.291,1 3.485,2 3.923,1 

Inversió 
(cap. 6 i 
7) 

2.128,0 2.172,3 1.838,2 1.253,6 1.303,5 1.179,5 923,4 

Béns i 
serv. 
(cap. 2) 

1.421,9 1.461,8 747,3 1.256,9 921,9 1.082,1 887,0 

Transf. 
corrents 
(cap. 4) 

173,8 183,5 206,6 131,7 57,9 297,5 224,6 

La dispersió del cost 
per alumne, l’exercici 
2005, entre les uni-
versitats públiques 
catalanes és més gran 
en els components de 
despesa per alumne 
associats als diferents  
processos d’inversió 
de cada una de les 
universitats. 
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Despesa 
financera 
(cap. 3) 

8,6 94,3 12,0 0,2 2,1 1,9 2,8 

Despeses 
op. Fi-
nanc. 
(cap 8 i 
9) 

106,6 2,7 310,6 0,3 696,9 196,5 57,2 

Font: elaboració pròpia a partir dels pressupostos liquidats de les universitats públiques catala-
nes, Departament d’Innovació, Universitats i Empresa. 

 

En el període 2002-2005 el finançament de la despesa de les universitats pú-
bliques catalanes s’ha obtingut principalment de les transferències rebudes 
(corrents i de capital), que cobreixen en termes mitjans el 74,2 % de la seva 
despesa no financera, i que experimenten una millora significativa del seu pes 
l’exercici 2005. Els ingressos propis han estat la segona font d’ingressos, que 
han cobert en termes mitjans al llarg d’aquest període el 22,7 % de la despesa 
no financera. 

Del 2002 al 2004 les universitats publiques catalanes han anat acumulant dè-
ficits de forma sistemàtica, amb valors anual propers al 4 % de la seva despe-
sa no financera. L’operació de cancel·lació del dèficit universitari per part de 
a Generalitat de Catalunya l’any 2004, ha permès col·locar en una situació de 
superàvit al conjunt d’universitats públiques catalanes l’exercici 2005, en bo-
na part, com a conseqüència de la reducció experimentada en la despesa 
d’interessos associats a la càrrega financera del deute acumulat (veure taula 
201). 

 

 

 

 

 

 

Els anys 2002-2005 
les universitats públi-
ques catalanes han 
finançat el 74,2% de 
la seva despesa no fi-
nancera amb les 
transferències rebu-
des, i el 22,7 % amb 
ingressos propis. 

Les universitats pú-
bliques catalanes, 
després de l’operació 
de cancel·lació del 
deute per part de la 
Generalitat l’any 
2004, presenten 
l’exercici 2005 una 
situació conjunta  
d’equilibri en els seus 
comptes. 
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TAULA 201. DÈFICIT O CAPACITAT DE FINANÇAMENT DE LES 
UNIVERSITATS PÚBLIQUES CATALANES. CATALUNYA 2002-2005 

Unitats: percentatge i milions d’euros 

  2002 2003 2004 2005 

Ingressos propis1 / Despeses no financeres 22,5% 23,0% 22,4% 23,1% 

Transferències rebudes2 / Despeses no financeres 73,8% 71,7% 73,5% 77,7% 

Dèficit / Despeses no financeres -3,7% -5,3% -4,0% 0,8% 

Dèficit -34,7 -52,7 -43,3 9,1 

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa 

(1)Suma de taxes i altres, ingressos patrimonials i alienació d’inversions reals. 

(2)Suma de transferències corrents i de capital. 

 

Finançament de la Generalitat de Catalunya a les universitats públiques cata-
lanes 

L’octubre del 2006 el Departament d’Educació i Universitats i el Departa-
ment d’Economia i Finances signen amb les universitats públiques catalanes 
el Pla de Finançament per a la Millora de les Universitats Públiques Catala-
nes amb la finalitat de dotar-les d’un finançament adequat a les seves necessi-
tats i alhora millorar-ne el funcionament. El Pla parteix de l’anàlisi de 
l’evolució del finançament de les universitats des de l’any 2003 i n’actualitza 
les previsions fins al 2010. En aquest període els recursos de les universitats 
catalanes han de passar de 523 milions d’euros39 a 1.032 milions, la qual cosa 
significa una ampliació de 455 milions d’euros que en termes reals suposa un 
increment del 56 % respecte a les previsions que fixava la Llei d'Universitats 
de Catalunya (LUC). 

Per millorar el funcionament de les universitats públiques es preveu un pla de 
millora de la missió docent, la missió de recerca i de la missió relacions uni-

                                                           
39 Pressupostats l’any 2003. 

L’octubre del 2006 la 
Generalitat signa 
amb les universitats 
públiques catalanes 
el Pla de Finança-
ment per a la Millora 
de les Universitats 
Públiques Catalanes. 



MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2006 

102 

versitat/societat. Tanmateix el Pla també planteja actuacions en la millora de 
la gestió de les universitats públiques. 

La despesa liquidada (segons obligacions reconegudes) de l’antic Departa-
ment d’Universitats, Recerca i societats de la Informació l’any 2005, des-
comptats 33,6 milions d’euros destinats encara a assumir l’endeutament de 
les universitats catalanes, ha estat de 877 milions d’euros, xifra que implica 
un creixement, en termes homogeni40, del 13,5 % respecte de l’execució del 
2004. A la vegada, els pressupostos pel 2006 preveuen un increment de la 
despesa (segons crèdits inicials) del Departament del 10,3 %, amb un valor 
de 959,6 milions d’euros. Aquests increments estan per sobre del creixement 
del PIB català del 2005 i 2006, del 8,1 %, i del 7,9 %41, respectivament. 

La Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya42 estructura el fi-
nançament de les universitats públiques catalanes a partir de dos grans blocs. 
Per una part, el model de distribució del finançament de les universitats, a 
partir del qual es cobreixen les despeses de funcionament, i per un altre, el 
Pla d’inversions universitàries, que finança les infrastructures i els equipa-
ments de les mateixes. D’altra banda les universitats també compten amb el 
finançament derivat del desenvolupament dels Plans de Recerca. 

Les dades disponibles ens permeten analitzar les quantitats obtingudes per les 
universitats a través de les transferències corrents del model de distribució, i 
les inversions executades del Pla d’Inversions Universitàries 2001-2006, que 
constitueixen el gruix principal del finançament que el Departament 
d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació fa a les universitats públi-
ques. No s’ha desglossat la part de recursos a les universitats derivat del III 
Pla de Recerca 2001-04. 

S’obté així, a partir d’aquests dos grans blocs, una aproximació de les aporta-
cions de la Generalitat desagregada per universitats. 

L’any 2005, es van destinar a les universitats públiques 674,6 milions d’euros 
a través d’aquest dos conceptes, xifra que implica un creixement del 2,7 % 
respecte del 2004, significativament inferior a la taxa de creixement anual 
acumulativa del 6,1 % del període 2002-2004. El 2006 es preveu una aporta-
ció de 744,9 milions d’euros43, sobre un pressupost del Departament de 959,6 

                                                           
40 Del pressupost executat l’exercici 2004 es resten el 709,1 milions destinats a assumir 
l’endeutament de les universitats catalanes. 
41 segons estimacions de l’Idescat. 
42 DOGC núm. 3826, de 20.02.2003 
43 Suma de les transferències corrents executades i les previsions d’inversió autoritzades pel 
2005 del Pla d’inversions universitàries 2001-2006. 

El creixement de les 
despeses executades 
en transferències cor-
rents i inversions de 
la Generalitat per a 
les universitats públi-
ques catalanes es va 
moderar de forma 
significativa l’any 
2005. 
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milions, i que implica un creixement del 5,1 % respecte del 2005 (veure taula 
202). 

 

TAULA 202. TRANSFERÈNCIES CORRENTS I INVERSIONS EXE-
CUTADES DEL DURSI. CATALUNYA 2003 A 2006 

Unitats: despesa pública en milers d’euros i taxes de creixement en percentatge. 

Despesa del DURSI taxes de creixement 

  2003 2004 2005 2006 2004 2005 2006 

Transferències 
corrents 

527,
0 

587,
1 

617,
1 

674,
7 

11,4
% 5,1% 9,3% 

Inversions execu-
tades 54,5 69,8 57,5 70,2 28,1

% 
-
17,6% 

22,1
% 

TOTAL 581,
5 

656,
9 

674,
6 

744,
9 

13,0
% 2,7% 10,4

% 

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, i 
de les memòries del DURSI 2002 a 2005. 

(1) Les dades de transferències són dades executades. Cada any es comptabilitzen només els pa-
gaments realitzats durant l'any pressupostari. No inclouen el Programa Jaume Serra i Hunter, ni 
les transferències per compensar les exempcions de matrícula en aplicació del decret de preus 
universitaris. A partir del 2004 inclou la Dotació Addicional de Recerca i el Fons d'Acció Terri-
torial. L'any 2004 també es va transferir una dotació addicional de docència. 

(2) Les dades d’inversió pel període 2004-2005 són les executades del Pla d'inversió università-
ries 2001-2006, la inversió del 2006 és la previsió d’inversió pel 2006 del mateix Pla. 

 

La Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya estableix en la 
seva disposició final segona que el finançament a les universitats públiques 
catalanes ha de créixer, com a mínim, el 30 % en termes reals en el període 
2003-2010, magnitud que anualitzada implica un creixement real del 3,8 % 
anual acumulatiu. En el període 2004-2006 s’estaria assolint amb escreix a-
quest objectiu per part de la Generalitat, amb un creixement real anual acu-
mulatiu del 4,3 %, mesurat a través de l’aportació en transferències corrents 
del model de distribució i la inversió executada del Pla d’inversions universi-
tàries. 
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En l’Acord per un Govern Catalanista i d’Esquerres es fixava com  a un dels 
objectius assolir un nivell de finançament per estudiant similar a la mitjana 
europea, al voltant de 5.000 euros per alumne. 

Amb les dades disponibles no ens és possible distribuir tota la despesa de la 
Generalitat en educació universitària a les universitat  públiques, i per tant no 
podem obtenir el finançament públic per alumne en les universitats públiques 
catalanes. 

De totes maneres, pel període 2003-2005, podem aproximar la despesa per 
alumne aportada per la Generalitat en concepte de transferències corrents i 
inversió amb dades executades dels pressupostos, així com la seva distribució 
entre universitat púbiques. 

L’any 2005 la despesa per alumne aportada per la Generalitat és de 3.971,5 
euros/alumne, amb un creixement del 5,1 %, que es desaccelera respecte el 
destacat increment de l’exercici 2004. En bona part, aquesta desacceleració 
és conseqüència de la caiguda que ha experimentat la inversió executada del 
Pla d’inversions universitàries, amb una caiguda del 17,6 % l’any 2005 (veu-
re taula 203). 

En el conjunt d’aquests tres anys, la UPF, la URV, la UdL, i la UPC estarien 
rebent quantitats per alumne superiors a la mitjana, mentre que la UdG, la 
UAB, i la UB haurien rebut quantitats per sota de la mitjana. De totes mane-
res, en el conjunt dels tres anys, totes les universitats públiques catalanes han 
estat incrementant les aportacions rebudes per alumne (veure taula 203). 

 

TAULA 203. TRANSFERÈNCIES CORRENTS I INVERSIONS EXE-
CUTADES PER ALUMNE DEL DURSI A LES UNIVERSITATS PÚBLI-

QUES. CATALUNYA 2003 A 2005 

Unitats: Despesa per alumne en euros i percentatge. 

Despesa per alumne taxes de creixement 

  2003 2004 2005 2004 2005 

 UPF 4.303,0 5.983,4 4.871,5 39,1% -18,6% 

 UdL 3.412,4 4.054,4 4.702,6 18,8% 16,0% 

 URV 3.702,8 4.495,4 4.626,1 21,4% 2,9% 

L’exercici 2005 es 
desaccelera el crei-
xement de les transfe-
rències corrents i in-
versions per alumne 
de la Generalitat a 
les universitats públi-
ques catalanes com a 
conseqüència de la 
caiguda en les inver-
sions. 
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 UPC 3.410,9 3.791,4 4.071,1 11,2% 7,4% 

 UAB 2.925,5 3.483,9 3.861,6 19,1% 10,8% 

 UB 3.196,9 3.456,2 3.671,1 8,1% 6,2% 

 UdG 2.831,5 3.319,2 3.534,5 17,2% 6,5% 

 Total 3.263,5 3.771,7 3.971,5 15,6% 5,3% 

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, 
de les memòries del DURSI 2002 a 2004. 

 

El significatiu increment de la despesa per alumne que va tenir lloc el 2004, 
va anar acompanyat d’un increment en la dispersió de les aportacions, des 
dels 5.983,4 euros per alumne a la UPF, fins els 3.319,1 euros per alumne a la 
UdG. De totes maneres, l’any 2005 es tornen a reduir les diferències millo-
rant lleugerament la distribució de recursos per alumne des del 2003. 

Així, les diferències entre l’aportació màxima per alumne i la més baixa ha 
passat dels pràcticament 1.472 euros per alumne l’any 2003, als 1.337 euros 
per alumne el 2005. A la vegada el coeficient de variació ponderat dels ajuts 
per alumne entre universitats, una mesura del grau de dispersió, ha passat 
d’un valor del 0,11, al 0,10 entre el 2003 i el 2005. 

Aquesta modesta reducció en la dispersió ha tingut lloc, sobretot, per la me-
nor dispersió en de les aportacions en les inversions per alumne. En la taula 
204 es mostra com el coeficient de variació ponderat de les inversions per a-
lumne del Departament és més elevat que el de les transferències per alumne, 
que depenen, a través del model de distribució, de paràmetres que busquen 
l’equitat en l’assignació de recursos entre les universitats, i que en el 2005 
van ser revisats. 

 

 

 

 

En els anys 2003-
2005 es redueix lleu-
gerament la dispersió 
entre universitats pú-
bliques catalanes de 
les transferències 
corrents i inversions 
per alumne executa-
des per la Generali-
tat. 
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TAULA 204. DISPERSIÓ DE LES TRANSFERÈNCIES CORRENTS I 
INVERSIONS EXECUTADES PER ALUMNE DEL DURSI A LES UNI-

VERSITATS PÚBLIQUES. CATALUNYA 2003 A 2005 

 

Unitats: diferència entre el valor màxim i el mínim. Euros per alumne, i coeficient de variació 
ponderat. 

    2003 2004 2005 

dif. valor max./min. 1.472 2.664 1.337 transf corrents + in-
versió per alumne coeficient de var. ponderat 0,11 0,17 0,10 

dif. valor max./min. 1.432 1.315 1.308 transf corrents per 
alumne coeficient de var. ponderat 0,101 0,082 0,089 

dif. valor max./min. 488 1.594 381 
inversió per alumne 

coeficient de var. ponderat 0,41 0,95 0,34 

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa. 
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4. HABITATGE 

4.1. NOVETATS NORMATIVES 

En l’àmbit estatal, cal ressaltar el Reial decret 315/2006, de 17 de març, pel 
qual es crea el Consell per a la Sostenibilitat, Innovació i Qualitat de 
l’Edificació44, com a òrgan col·legiat adscrit al Ministeri d’Habitatge, el qual 
té per objecte assolir els objectius de qualitat dels edificis i promoure mesures 
que permetin un desenvolupament sostenible en l’edificació. En aquest Con-
sell hi són presents tant les Administracions Públiques com els agents eco-
nòmics i socials implicats en els processos edificatoris. Les CCAA hi són re-
presentades a través dels titular dels Departaments o Conselleries competents 
en matèria d’habitatge, arquitectura o edificació. 

També s’aprova l’Ordre VIV/2784/2006, de 27 de juliol, per la qual es de-
terminen les condicions i requisits de la rehabilitació aïllada per a millorar les 
condicions d’accessibilitat, sostenibilitat i seguretat en el Programa 2006 del 
Pla Estatal 2005-200845. Aquesta Ordre té caràcter bàsic i es dicta com a des-
envolupament d’allò disposat al Reial decret 801/2005, d’1 de juliol, pel qual 
s’aprova el Pla Estatal46. L’Ordre determina quines seran les condicions pro-
tegides de rehabilitació aïllada d’edificis i habitatges que podran ser objecte 
d’ajudes financeres, així com les actuacions per a millorar l’eficiència ener-
gètica, la higiene, salut i protecció del medi ambient als edificis. 

D’altra banda, s’aprova l’Ordre VIV/3149/2006, de 3 d’octubre, per la qual 
es crea i regula el Registre d’Habitatges Protegits47, acollits al Pla Estatal 
2005-2008, esmentat anteriorment, amb la finalitat d’incrementar la transpa-
rència i el control públic en relació amb aquests habitatges protegits, de sis-
tematitzar el coneixement dels agents i beneficiaris del Pla Estatal i de garan-
tir un seguiment adequat i una avaluació de les ajudes de l’Administració 
General de l’Estat, així com d’afavorir l’accés dels ciutadans a l’habitatge. En 
aquest Registre s’inclouen, entre d’altres, els promotors dels habitatges pro-
tegits de construcció nova i els beneficiaris de les ajudes econòmiques direc-
tes estatals. 

                                                           
44 BOE núm. 74, de 28.03.06 
45 BOE núm. 218, de 12.09.06 
46 BOE núm. 166, de 13.07.06 
47 BOE núm. 247, de 16.10.06 

Reial decret 
315/2006, de 17 de 
març, pel qual es 
crea el Consell per a 
la Sostenibilitat, In-
novació i Qualitat de 
l’Edificació.  

OrdreVIV/2784/2006, 
de 27 de juliol, per la 
qual es determinen 
les condicions i re-
quisits de la rehabili-
tació aïllada per a 
millorar les condici-
ons d’accessibilitat, 
sostenibilitat i segu-
retat. 

Ordre 
VIV/3149/2006, de 3 
d’octubre, per la qual 
es crea i regula el 
Registre d’Habitatges 
Protegits. 



MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2006 

108 

Cal destacar també el Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova 
el Codi Tècnic de l’Edificació48, com a marc normatiu pel qual es regulen les 
exigències bàsiques de qualitat que han de complir els edificis, incloses les 
seves instal·lacions, per tal de satisfer els requisits bàsics de seguretat i habi-
tabilitat, com a desenvolupament del previst a la disposició addicional segona 
de la llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació. 

A escala autonòmica, el Govern ha aprovat el Projecte de llei del dret a 
l’habitatge, el qual ha estat objecte de dictamen per part del CTESC. 

El Projecte de llei, encara no aprovat pel Parlament, té la voluntat de dotar 
d’instruments normatius tant a la Generalitat com als ens locals per tal de 
desenvolupar polítiques d’accés a l’habitatge, amb l’objecte de garantir el 
compliment de la funció social de la propietat i la defensa dels drets dels 
compradors i llogaters. 

D’altra banda, s’aprova el Decret 257/2006, de 6 de juny, pel qual 
s’estableixen les condicions per a la venda d’habitatges qualificats de protec-
ció oficial de promoció pública49. Aquest té com a objectiu revisar les condi-
cions de transmissió dels habitatges de protecció oficial de promoció pública 
a l’empara del Decret 3148/1978, de 10 de novembre, i assenta les bases de 
preu i de procediment per regular les operacions de compra venda d’aquest 
parc d’habitatges de promoció pública de Catalunya, tant en els casos de ven-
da d’habitatges de propietat, com en els casos de venda d’habitatges de llo-
guer, partint de la premissa que per al Govern de Catalunya és prioritari pre-
servar els parcs públics com a parcs socials. 

Cal destacar l’Ordre MAH/253/2006, de 15 de maig, per la qual es determi-
nen els municipis que s’inclouen en les subzones de la zona geogràfica A (ti-
pologia dels habitatges amb protecció oficial de preu concertat), a efectes de 
l’aplicació del Decret 244/2005, de 8 de novembre, d’actualització del Pla per 
al dret a l’habitatge 2004-2007.50 

Per últim, s’aprova l’Ordre PTO/522/2006, de 6 de novembre, per la qual 
s’aproven les bases per a l’atorgament de subvencions per a actuacions de re-
habilitació d’habitatges i edificis d’habitatges integrats en àrees de rehabilita-
ció integral i es fa pública la convocatòria corresponent al Programa de 
2005.51 L’import màxim que estableix la convocatòria és de 8.040.000 euros 

                                                           
48 BOE núm. 74, de 28.03.06 
49 DOGC núm. 4650, de 08.06.06 
50 DOGC núm. 4642, de 26.05.06 
51 DOGC núm. 4761, de 15.11.06 

Reial decret 
314/2006, de 17 de 
març, pel qual 
s’aprova el Codi 
Tècnic de 
l’Edificació. 

El Govern de Catalu-
nya aprova el Projec-
te de llei del dret a 
l’habitatge. 

Decret 257/2006, de 
6 de juny, pel qual 
s’estableixen les con-
dicions per a la ven-
da d’habitatges qua-
lificats de protecció 
oficial de promoció 
pública. 

l’Ordre 
MAH/253/2006, de 
15 de maig, per la 
qual es determinen 
els municipis que 
s’inclouen en les 
subzones de la zona 
geogràfica A. 
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distribuïts en les següents anualitats, per l’any 2006 2.326.860 euros i per 
l’any 2007 5.713.140 euros. 

 

4.2. EVOLUCIÓ DEL MERCAT I DEL PREU 

L’any 2006 el mercat de l’habitatge a Catalunya segueix mostrant un impor-
tant dinamisme, clarament en expansió pel costat de l’oferta, si bé amb al-
guns símptomes de desacceleració en el vessant de la demanda com es posa 
de manifesta en el següent epígraf. 

La Cambra de Contractistes de Catalunya (CCOC) estima un creixement real 
del 8 % pel valor de la construcció residencial, que si bé inferior al 12 % de 
l’exercici del 200552, segueix contrastant amb el creixement del 3,9 % del 
conjunt de l’economia catalana. 

El sector de la construcció es manté com un clar impulsor de l’activitat eco-
nòmica, i si bé l’obra civil s’hi mostra com el component més dinàmic, amb 
un creixement real del 14 %, la construcció residencial segueix guanyant pes 
relatiu i s’hi manté com el component més important, amb un pes del 34,9 %. 
Pel que fa als altres dos components del sector, la rehabilitació i manteniment 
d’edificis, i els edificis no residencials de nova construcció desacceleren lleu-
gerament els seus creixements reals, el 2 % i el 3,7 % respectivament. 

La dinàmica del mercat de l’habitatge també es posa de manifest en 
l’evolució del volum d’hipoteques constituïdes que assoleixen la xifra record 
de 240.498 noves hipoteques, amb un creixement respecte del 2005 del 6,2 
%. L’efecte conjunt de l’increment del preu de l’habitatge i dels tipus 
d’interès hipotecaris situen l’import mitjà de la hipoteca en 170.097 euros, 
amb una acceleració d’aquest import del 12,8 % en termes reals. 

 

 

 

 

                                                           
52 La CCOC a reestimat a l’alça, preveia un creixement del 9 %, el creixement real del valor de 
construcció residencial del 2005 publicat en la Memòria socioeconòmica del CTESC de l’any 
2005.  

El mercat de 
l’habitatge a Catalu-
nya segueix mostrant 
un important dina-
misme, clarament en 
expansió pel costat de 
l’oferta, si bé amb al-
guns símptomes de 
desacceleració en el 
vessant de la deman-
da. 
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TAULA 205. DADES D’HABITATGE. CATALUNYA 2004-2006 

Unitats: imports en euros o milions d’euros, número d’hipoteques i percentatges. 

Variació real 
  2004 2005 2006 

2004-052005-06 

Valor de la construcció residen-
cial (milions €)1 7.308 8.580 9.771 12,0% 8% 

PIB de Catalunya (milions €)2 167.479 181.029 195.284 3,3% 3,9% 

Const. residencial / const. Total3 32,7% 34,5% 34,9% - - 

Índex cost construcció de l'edi-
ficació 156,9 164,4 173,4 4,8% 5,4% 

Nº hipoteques4 211.116 226.371 240.498 7,2% 6,2% 

Valor hipoteques (milions €)4 26.586 32.917 40.908 19,2% 19,9% 

Valor mitjà hipoteques (€)4 125.931 145.411 170.097 11,1% 12,8% 

Tipus mig préstec hipotecari5 3,36% 3,28% 4,17% - - 

 (1) Les dades del creixement real del valor de la construcció residencial s’elaboren a partir de 
les dades de producció interna bruta (inclosos consums intermedis) del sector construcció, en 
termes nominals, publicades per la CCOC (el valor del 2006 és una estimació provisional), i de-
flactades pels Índexs de Costos de la Construcció publicats per l’Idescat. 

(2) El PIB de Catalunya i les taxes de creixement reals s’obtenen del PIB en base 2000 publicat 
per l’Idescat. 

(3) El pes de la construcció residencial sobre el total de construcció s’obté a partir de les dades 
de producció interna bruta del sector de la construcció en termes nominals publicades per la 
CCOC. 

(4) Les dades d’hipoteques d’habitatges responen als valors nominals de les hipoteques constitu-
ïdes per habitatges (construïts i projectats, i de segona mà) a Catalunya, publicades per l’INE, es-
sent les dades del 2005 i 2006 dades provisionals, i les taxes de creixement real s’obtenen a par-
tir de la inflació catalana publicada per l’Idescat. 

(5) Tipus mig en el mercat hipotecari obtingut com la mitjana ponderada dels préstecs a més de 3 
anys del conjunt d'entitats. 
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4.2.1. Habitatge de nova construcció 

La dinàmica en la construcció d’habitatges i dels incentius dels promotors per 
a la construcció té un bon indicador en les xifres d’habitatges visats pel 
Col·legi d’Arquitectes per poder demanar la llicència d’obres (habitatges vi-
sats) i  en els visats de fulls d’encàrrec dels col·legis d’aparelladors (habitat-
ges iniciats), que l’any 2006 continuen accelerant el seu creixement, del 13,2 
% i del 15 % respectivament, i que assoleixen valors històrics de 150.420 ha-
bitatges visats, i 127.117 habitatges iniciats (veure taula 206). 

Aquestes dades segueixen contrastant, com en anys precedents, amb les xi-
fres estimades de necessitats de nous d’habitatges principals, que en  funció 
de les projeccions de noves llars per any estimades per l’Idescat, pel 2006 es 
situen en una forquilla de 41.735 noves llars amb les dades tendencials i 
60.124 noves llars amb les projeccions més altes. 

Per tant, un cop més, la demanda de rotació (demanda per millora d’habitatge 
i per raons obligades de feina), la demanda d’inversió, i la demanda de sego-
na residència estarien impulsant la construcció de nous habitatges. 

TAULA 206. HABITATGES INICIATS, ACABATS I VISATS. CA-
TALUNYA 2003-2006 

Unitats: nombre d’habitatges. 

Nombre Iniciats1 Acabats2 Visats3 
2003 88.649 68.798 108.037 
2004 96.481 71.101 119.472 
2005 110.513 78.403 132.933 
2006 127.117 77.309 150.420 
Variació Iniciats1 Acabats2 Visats3 
2003 19,0% 5,0% 36,0% 
2004 8,8% 3,3% 10,6% 
2005 14,5% 10,3% 11,3% 
2006 15,0% -1,4% 13,2% 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Cambra de Contractistes de Catalunya i de la 
Direcció General d’Habitatge. 

(1) Visats de fulls d’encàrrec dels col·legis d’aparelladors. 

(2) Certificats de finals d’obra dels col·legis d’aparelladors. 

(3) Habitatges visats pel Col·legi d’Arquitectes per poder demanar la llicència d’obres. 

 

La construcció 
d’habitatges el 2006 
manté el ritme expan-
siu dels tres anys 
precedents. 
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Per zones significatives53 el patró de la construcció s’està intensificant des del 
2003 en les comarques interiors de Catalunya (resta de Catalunya). L’any 
2006 aquesta intensificació ha estat més acusada, mentre que les altres zones 
urbanes mantenen relativament estable el nombre d’habitatges iniciats. Pa-
ral·lelament, també des de l’any 2003 les comarques més turístiques de Cata-
lunya van perdent pes relatiu en el nombre d’habitatges iniciats, mentre que 
la zona metropolitana de Barcelona, en un procés que es remunta com a mí-
nim des de la segona meitat dels norantes, segueix perdent pes relatiu en el 
nombre d’habitatges iniciats. 

En el gràfic 170 es mostra l’evolució entre el 2003 i el 2006 del pes relatiu 
del nombre d’habitatges iniciats per zones significatives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
53 Zona metropolitana de Barcelona: Alt Penedès, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Maresme, 
Vallès Occidental, i Vallès Oriental. 
Altres zones urbanes: Gironès, Segrià, i Tarragonès. 
Zones turístiques: Alt Empordà, Alta Ribagorça, Baix Camp, Baix Ebre, Baix Empordà, Baix 
Penedès, Cerdanya, Montsià, Pallars Sobirà, Pla de l'Estany, Selva, i Val d'Aran. 
Resta Catalunya: Alt Camp, Alt Urgell, Anoia, Bages, Berguedà, Conca de Barberà, Garrigues, 
Garrotxa, Noguera, Osona, Pallars Jussà, Pla d'Urgell, Priorat, Ribera d'Ebre, Ripollès, Segarra, 
Solsonès, Terra Alta, i Urgell. 

El patró de la cons-
trucció s’intensifica a 
les comarques interi-
ors de Catalunya i 
perd pes a les comar-
ques més turístiques i 
a la zona metropoli-
tana de Barcelona. 
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GRÀFIC 170. DISTRIBUCIÓ PER ZONES SIGNIFICATIVES DEL 
NOMBRE D’HABITATGES INICIATS. CATALUNYA 2003 I 2006 

Unitats: percentatges. 

 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de la Direcció General d’Habitatge. 

 
Per demarcacions territorials, en termes mitjans del període 2003-2006, Bar-
celona acumula el 51,7 % dels habitatges iniciats, Tarragona el 21,8 %, Giro-
na el 17 %, i Lleida el 9,5 %. Aquesta estructura ha evolucionat amb un 
guany del pes relatiu dels habitatges iniciats a la província de Lleida, i una 
pèrdua del pes relatiu i en dades absolutes dels habitatges iniciats a la provín-
cia de Tarragona. 
 
En la taula 207 es mostra l’evolució dels dos darrers anys dels habitatges ini-
ciats per zones significatives i demarcacions territorials. 
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TAULA 207. HABITATGES INICIATS (OBRA NOVA) PER ZONES SIGNIFICATIVES I DEMARCACIONS TERRITORI-
ALS. CATALUNYA 2005-2006 

Unitats: nombre d’habitatges i percentatges. 

2005 2006 Variació 
  Nombre Distribució Nombre Distribució 2004-2005 2005-2006 

Àmbit metropolità1 45.522 41,2% 52.023 40,9% 5,5% 14,3% 
Altres zones urbanes2 14.547 13,2% 15.339 12,1% 13,8% 5,4% 
Zones turístiques3 31.753 28,7% 33.860 26,6% 20,4% 6,6% 
Resta Catalunya4 18.691 16,9% 25.895 20,4% 31,6% 38,5% 

2005 2006 Variació   
Nombre Distribució Nombre Distribució 2004-2005 2005-2006 

Barcelona 55.864 50,5% 66.022 51,9% 8,1% 18,2% 
Girona 18.248 16,5% 22.398 17,6% 12,3% 22,7% 
Lleida 11.000 10,0% 13.864 10,9% 26,4% 26,0% 
Tarragona 25.401 23,0% 24.833 19,5% 27,8% -2,2% 
CATALUNYA 110.513 100,0% 127.117 100,0% 14,5% 15,0% 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Direcció General d’Habitatge. 
(1) Alt Penedès, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental. 
(2) Gironès, Segrià i Tarragonès. 
(3) Alt Empordà, Alta Ribagorça, Baix Camp, Baix Ebre, Baix Empordà, Baix Penedès, Cerdanya, Montsià, Pallars Sobirà, Pla de l’Estany, Selva i Val d’Aran. 
(4) Alt Camp, Alt Urgell, Anoia, Bages, Berguedà, Conca de Barberà, Garrigues, Garrotxa, Noguera, Osona, Pallars Jussà, Pla d’Urgell, Priorat, Ribera d’Ebre, Ripo-
llès, Segarra, Solsonès, Terra Alta i Urgell. 
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En l’actual fase expansiva del mercat d’habitatge des de l’any 2003 ha tingut 
lloc una reducció dels habitatges en oferta, o en tot cas, un creixement molt 
inferior al que mostrava la dinàmica constructora54, posant de manifest la for-
ta capacitat d’absorció de la demanda d’habitatges. Aquest comportament 
s’ha reproduït, en termes agregats, tant a la ciutat de Barcelona, com a la seva 
conurbació, com al conjunt de municipis de la resta de Catalunya. 

Les dades del 2006 indiquen un canvi en aquesta tendència, amb un incre-
ment del 43,6 % dels habitatges en oferta pel conjunt de Catalunya, que po-
den està indicant una certa contenció en la demanda agregada de nous habi-
tatges. Així, tant per Barcelona, com per l’agregat de municipis de la seva 
conurbació, com per l’agregat de la resta de municipis de Catalunya, es re-
produeix amb diferents intensitats aquest increment, amb taxes de creixement 
del 70,2 %, del 58,2 %, i del 33,3 % respectivament. De fet, només en el cas 
d’onze municipis55 s’ha mantingut una caiguda, o un increment poc significa-
tiu del nombre d’habitatges en oferta (veure taula 208). 

Paral·lelament, els preus dels habitatges en oferta han seguit creixent de for-
ma important el 2006, amb taxes de dos dígits en gairebé la totalitat del terri-
tori. Així, pel conjunt de Catalunya, amb un preu mig de 3.896 euros/m2, el 
creixement ha estat del 18,8 %; en la resta de municipis de Catalunya, amb 
un preu mig de 3.176 euros/m2, del 18,2 %; en els municipis de la conurbació 
de Barcelona, amb un preu mig de 4.226 euros/m2, del 15 %; i a la ciutat de 
Barcelona, amb un preu mig de 5.791 euros/m2, del 14 % (veure taula 208). 

Aquests creixements signifiquen una desacceleració respecte dels increments 
observats en els preus d’oferta, tant del 2005, com del 2004. 

 

                                                           
54 L’evolució dels habitatge en oferta en relació a la dinàmica de construcció són indicador de la 
capacitat d’absorció de la demanda d’habitatges. Les dades d’habitatges en oferta, facilitades pel 
la Direcció general d’Habitatge procedeixen dels estudis elaborats per l’empresa Tecnigrama 
amb una mostra de 44 municipis de Catalunya, dels quals 18 pertanyen a la conurbació de Barce-
lona, i 25 a la resta de Catalunya. 
55 Badalona, Gavà , El Prat de Llobregat, Girona , Granollers, Mollet del Vallès, Rubí, Sabadell, 
Salt, Valls, Vic. 
 

L’increment dels ha-
bitatges en oferta pel 
conjunt de Catalunya 
l’any 2006, pot estar 
indicant una certa 
contenció en la de-
manda agregada de 
nous habitatges. 

El preu del m2 cons-
truït segueix creixent 
en taxes de dos dígits 
en tot el territori, si 
bé s’observa una 
desacceleració 
d’aquest creixement 
respecte al 2004 i al 
2005. 
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TAULA 208. OFERTA DE VENDA DE L’HABITATGE NOU. 44 MUNICIPIS. CATALUNYA 2004-2006 

Unitats: nombre d’habitatges, preus en euros i percentatges. 

Habitatges en oferta Preus (€/m2 construït) 
variació (%) variació (%) 

. 
2005 2006 03-04 2 04-05 05-06 2005 2006 03-04 2 04-05 05-06 

BARCELONA 2.649 4.508 10,1% -2,0% 70,2% 5.082 5.791 20,6% 21,2% 14,0% 
CATALUNYA SENSE BARCELONA 16.328 22.741 -4,3% -10,5% 39,3% 2.967 3.512 20,0% 24,4% 18,4% 
Badalona  771 454 15,9% -16,2% -41,1% 3.501 4.218 17,4% 19,8% 20,5% 
Castelldefels 216 255 -21,9% -43,2% 18,1% 3.927 4.427 17,4% 24,2% 12,7% 
Cerdanyola del Vallès  62 165 -66,0% 0,0% 166,1% 3.059 4.011 42,7% -14,1% 31,1% 
Cornellà de Llobregat 138 254 117,5% -49,3% 84,1% 3.891 4.300 20,0% 26,9% 10,5% 
Gavà  171 191 -5,6% 25,7% 11,7% 3.640 3.944 19,6% 27,2% 8,4% 
L'Hospitalet de Llobregat 353 927 95,4% 11,0% 162,6% 3.759 4.659 11,7% 13,8% 23,9% 
El Masnou 60 151 188,8% -71,6% 151,7% 3.992 4.646 5,4% 33,9% 16,4% 
Montcada i Reixac 200 316 -37,5% 1011,1% 58,0% 3.134 3.447 39,5% 20,4% 10,0% 
El Prat de Llobregat 118 99 49,1% -11,9% -16,1% 3.066 3.489 9,6% 12,3% 13,8% 
Ripollet  62 172 -27,9% -53,4% 177,4% 2.784 3.287 24,9% 4,5% 18,1% 
Sant Boi de Llobregat 233 320 -13,7% -3,3% 37,3% 3.463 4.004 20,3% 27,6% 15,6% 
Sant Cugat del Vallès  793 1.543 43,6% -9,5% 94,6% 4.439 4.865 12,3% 24,9% 9,6% 
Sant Feliu de Llobregat 78 120 25,0% -18,8% 53,8% 3.473 4.521 12,1% 16,5% 30,2% 
Sant Joan Despí 100 174 118,8% 222,6% 74,0% 4.059 4.804 6,7% 31,6% 18,4% 
Sant Just Desvern  27 56 15,0% 350,0% 107,4% 4.531 5.694 64,9% -17,6% 25,7% 
Santa Coloma de Gramenet 51 187 195,7% -65,5% 266,7% 3.050 3.722 28,7% 5,5% 22,0% 
Sitges 193 273 -50,4% 105,3% 41,5% 4.556 4.708 20,0% 7,7% 3,3% 
Viladecans 299 553 -9,4% -18,1% 84,9% 3.464 3.779 23,2% 22,1% 9,1% 
CONURBACIÓ BARCELONA SENSE BCN 3.925 6.210 2,9% -11,6% 58,2% 3.705 4.262 17,4% 20,3% 15,0% 
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Balaguer  214 337 -23,4% 125,3% 57,5% 1.631 1.937 22,9% 24,0% 18,8% 
Banyoles  81 112 17,1% -52,9% 38,3% 2.324 2.838 16,0% 24,6% 22,1% 
Berga  108 275 -39,0% 24,1% 154,6% 2.028 2.252 32,3% 23,5% 11,0% 
Figueres  470 744 -5,4% -0,8% 58,3% 2.371 2.661 31,3% 26,2% 12,2% 
Girona  963 864 -16,7% 12,9% -10,3% 3.092 3.848 22,6% 31,5% 24,5% 
Granollers  333 352 1,2% 164,3% 5,7% 3.158 3.509 24,9% 14,0% 11,1% 
Igualada  239 519 33,8% -17,6% 117,2% 2.553 2.924 24,3% 25,1% 14,5% 
Lleida  1.194 1.629 26,2% -24,1% 36,4% 2.151 2.463 15,0% 13,2% 14,5% 
Manresa  474 913 34,5% -54,5% 92,6% 2.343 2.837 14,0% 29,9% 21,1% 
Martorell  86 150 -50,8% -11,3% 74,4% 2.605 3.015 35,7% 2,3% 15,7% 
Mataró  424 696 -11,8% -6,4% 64,2% 3.646 4.396 20,5% 24,4% 20,6% 
Mollet del Vallès 84 62 -36,8% -1,2% -26,2% 3.175 3.823 20,9% 19,3% 20,4% 
Olot  326 473 32,6% -17,0% 45,1% 2.441 2.624 28,9% 28,9% 7,5% 
Reus  868 1.387 26,6% -34,2% 59,8% 2.260 2.577 36,1% 17,8% 14,0% 
Rubí 576 410 -6,6% 2,1% -28,8% 2.783 3.297 20,1% 11,2% 18,5% 
Sabadell  1.523 1.453 12,6% 23,6% -4,6% 3.409 3.733 18,9% 22,2% 9,5% 
Salt  284 303 121,6% -17,9% 6,7% 2.218 2.645 26,5% 21,7% 19,3% 
Tarragona  609 868 -35,7% -39,2% 42,5% 2.733 3.137 30,0% 30,5% 14,8% 
Tàrrega  173 358 -26,8% -30,2% 106,9% 1.390 2.195 24,8% 2,6% 57,9% 
Terrassa  1.064 2.281 -28,6% -18,2% 114,4% 3.110 3.801 18,2% 24,2% 22,2% 
Tortosa  185 205 -23,6% -50,9% 10,8% 1.609 2.077 10,3% 38,3% 29,1% 
Valls  254 140 -11,0% -34,0% -44,9% 1.674 2.424 9,8% 27,3% 44,8% 
Vic  818 652 -8,8% 64,3% -20,3% 2.264 2.944 14,7% 21,9% 30,0% 
Vilafranca del Penedès  402 619 -37,5% 69,6% 54,0% 2.688 2.983 31,1% 9,9% 11,0% 
Vilanova i la Geltrú  651 729 56,1% 17,5% 12,0% 3.367 3.708 25,2% 16,5% 10,1% 
CATALUNYA SENSE BCN NI CONURBACIÓ 12.403 16.531 -6,4% -10,1% 33,3% 2.687 3.176 19,5% 27,2% 18,2% 
TOTAL CATALUNYA (44 municipis) 18.977 27.249 -3,0% -9,4% 43,6% 3.280 3.896 23,7% 23,6% 18,8% 
Font: elaboració pròpia a partir de la Direcció General d’Habitatges, amb les dades de TECNIGRAMA, i de la Memòria socioeconòmica i laboral 2005 del CTESC. 
(1) Llevat del cas de Barcelona, el temps transcorregut entre els treballs de camp de 2003 i 2004 no ha estat de 12 mesos sinó de 16. 
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(2) Llevat del cas de Barcelona, la variació obtinguda a partir dels valors absoluts s’ha dividit per 16 i multiplicat per 12.
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Finalment, també posant de manifest un cert esgotament de la demanda pel 
2006, les dades de comercialització de les promocions en oferta semblen re-
collir una major dificultat en les vendes respecte dels dos anys precedents, 
amb una reducció del percentatge d’habitatges venuts al llarg de l’any del 
conjunt de promocions, amb un increment dels mesos transcorreguts per a 
vendre una promoció, i amb un reducció del percentatge d’habitatges venuts 
d’una promoció dins el primer mes d’oferta (veure taula 209). 

 

TAULA 209. COMERCIALITZACIÓ DE L’HABITATGE EN OFER-
TA NOU. CATALUNYA 2004-2006.  

Unitats: percentatges i mesos. 

Vendes/oferta1 ritme de vendes2 vendes mensuals3 

  2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006 
Barce-
lona 

65,0
% 

65,5
% 

61,5
% 17 13 21 6,1% 7,9% 4,8% 

Catalu-
nya 

66,2
% 

69,0
% 

59,9
% 15 14 19 6,6% 7,0% 5,3% 

Font: dades facilitades per la Direcció General d’Habitatges a partir de dades de TECNIGRA-
MA. 

(1) percentatge d’habitatges venuts dins de les promocions en oferta 

(2) mesos de venda d'una promoció 

(3) percentatge de la promoció venuda en un mes 

 

Les dades de comer-
cialització de les pro-
mocions en oferta 
semblen recollir una 
major dificultat en les 
vendes respecte dels 
dos anys precedents. 
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4.2.2. L’esforç de compra d’un habitatge nou 

Els preus de l’habitatge a Catalunya han incrementat més de cinc vegades per 
sobre de l’increment dels salaris (3,9 %) i dels preus al consum (3,7 %) de 
l’economia catalana el 2006. A la vegada el tipus mig dels préstecs hipoteca-
ris ha passat del 3,28 %, l’any 2005, al 4,17 %, el 2006. La combinació 
d’aquests elements ha comportat, un any més, i de forma més acusada que en 
anys precedents, un increment de l’esforç de compra d’un habitatge nou. De 
forma que, en el període 2004-2006 s’ha agreujat amb intensitat el problema 
de l’accés a l’habitatge nou.  

La quota hipotecària mitjana de les noves hipoteques56 (veure taula 210) hau-
ria incrementat el 2006, el  25,2 % a Barcelona ciutat, fins a 2.241 euros/mes; 
el 26,4 % a la Conurbació de Barcelona, fins a 1.649 euros mes; i el 29,9 % a 
la resta de Catalunya (sense Conurbació ni Barcelona), fins a 1.229 eu-
ros/mes. 

 

TAULA 210. ESFORÇ DE COMPRA D’UN HABITATGE NOU. CA-
TALUNYA. 2004-2006 

Unitats: preu, quota en euros, i percentatges. 

variació PREU HABITATGE 90 m2 2004 2005 2006 
04-05 05-06 

Barcelona 377.370 457.380 521.190 21,2% 14,0% 
Conurbació sense BCN 277.215 333.450 383.580 20,3% 15,0% 
Catalunya sense Conurba-
ció BCN 190.092 241.830 285.840 27,2% 18,2% 

QUOTA HIPOTECÀRIA 
(€/mes)1 2004 2005 2006 04-05 05-06 

Barcelona 1.488 1.790 2.241 20,3% 25,2% 
Conurbació sense BCN 1.093 1.305 1.649 19,3% 26,4% 
Catalunya sense Conurba-
ció BCN 750 946 1.229 26,2% 29,9% 

ESFORÇ2 2004 2005 2006 04-05 05-06 
Barcelona 90,7% 106,6% 129,1% 17,6% 21,1% 

                                                           
56 Calculada amb quota fixa a 25 anys i amb un import del 80% del preu total de l’habitatge. 

Els preus de 
l’habitatge a Catalu-
nya incrementen més 
de cinc vegades per 
sobre de l’increment 
dels salaris i dels 
preus al consum de 
l’economia catalana 
el 2006. 
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Conurbació sense BCN 66,6% 77,7% 95,0% 16,7% 22,2% 
Catalunya sense Conurba-
ció BCN 45,7% 56,4% 70,8% 23,4% 25,6% 

Font: elaboració pròpia a partir de la DGAH. 

(1). Hipoteca de quota fixa a 25 anys, amb el tipus hipotecari mig aplicat pel conjunt d’entitats 
financeres, i suposant que l’import del préstec és del 80% del preu total de l’habitatge. 

(2). L’esforç es calcula com el pes de la quota hipotecària respecte de l’Índex de Cost Salarial 
Total mig per Catalunya, i per tant correspondria a una família monosalarial que percep el salari 
mig. 

 

Observem així, que l’esforç que hauria de fer una família monosalarial per 
accedir a l’habitatge (veure taula 210), calculat en relació al Cost Salarial 
Mig Total de Catalunya, s’accelera en relació als quatre darrers anys, situant-
se en el 129,1 % per Barcelona ciutat; en el 95,2 % a la conurbació de Barce-
lona; i en el 70,8 % a la resta de Catalunya. Aquestes magnituds signifiquen 
increments a Barcelona ciutat del 21,1 %, en la seva conurbació del 22,2 %, i 
a la resta de Catalunya del 25,6 %. 

 

4.2.3. L’habitatge de segona mà 

En el mercat d’habitatge de segona mà, si bé amb una mostra molt més redu-
ïda57, també s’observen creixements dels preus de dos dígits, que indiquen 
l’existència, encara, d’unes fortes expectatives de negoci. Tot i així, també té 
lloc una desacceleració del preu mitjà de venda fora de l’àmbit de la ciutat de 
Barcelona, on el preu creix en mitjana el 17,4 % respecte el 2005. 

A la ciutat de Barcelona, en canvi, el preu mig de venda s’accelera, amb un 
creixement del 20,3 %. 

Els preus de venda dels habitatges de segona mà són, aproximadament, entre 
un 20 % i un 25 % inferiors als preus de venda de primera mà, excepte en els 
casos de Gavà i Ripollet, on aquesta diferència és menor, del 10 % i 14 % 
respectivament.  

En la taula 211es mostra l’evolució dels preus de venda de segona mà per la 
mostra de municipis entre els anys 2004 i 2006. 

                                                           
57 L’estudi de Tecnigrama, a partir del qual facilita les dades la Direcció General d’Habitatge té 
una mostra d’11 municipis. 

Incrementa de forma 
més acusada que en 
anys precedents, 
l’esforç de compra 
d’un habitatge nou. I 
s’agreuja amb inten-
sitat el problema de 
l’accés a l’habitatge 
nou. 

En el mercat 
d’habitatge de sego-
na mà també 
s’observen creixe-
ments dels preus de 
dos dígits. 
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TAULA 211. PREUS MITJANS DE VENDA DELS HABITATGES DE 
SEGONA MÀ. 11 MUNICIPIS. CATALUNYA 2005-2006 

Unitats: preus en euros per metre quadrat construït i variació en percentatges. 

Variació   20051 2006 
03-042 04-053 05-06 

Barcelona 3.574 4.298 19,3% 15,0% 20,3% 
Badalona  2.731 3.283 21,8% 21,6% 20,2% 
Gavà  3.018 3.533 30,6% 13,0% 17,1% 
Girona  2.486 2.987 28,0% 37,9% 20,1% 
L'Hospitalet de Llobregat 3.074 3.464 20,7% 27,4% 12,7% 
Lleida  1.683 1.949 27,4% 25,4% 15,8% 
Mataró  2.549 3.175 26,0% 19,5% 24,5% 
Ripollet  2.682 2.820 14,6% 31,9% 5,1% 
Sabadell  2.572 2.959 16,1% 25,1% 15,1% 
Tarragona  2.163 2.529 21,7% 34,1% 16,9% 
Terrassa  2.378 2.823 22,1% 34,2% 18,7% 
TOTAL sense Barcelona  2.577 3.025 22,6% 26,5% 17,4% 
TOTAL (11 municipis) 3.080 3.662 20,6% 19,5% 18,9% 

Font: elaboració pròpia a partir de la Direcció General d’Habitatges, amb les dades de TECNI-
GRAMA. 

(1) El temps transcorregut entre els treballs de camp de 2004 i 2005 no ha estat de 12 mesos sinó 
de 10. 

(2) La variació obtinguda a partir dels valors absoluts s'ha dividit per 17 i multiplicat per 12, ja 
que el temps transcorregut entre els treballs de camp de 2003 i 2004 no ha estat de 12 mesos sinó 
de 17. 

(3) La variació obtinguda a partir dels valors absoluts s'ha dividit per 11 i multiplicat per 12, a 
excepció de Barcelona que s'ha dividit per 10 i multiplicat per 12. 

 

4.2.4. L’habitatge de lloguer 

El mercat de lloguer segueix creixent el 2006, amb un increment dels nous 
contractes del 7,3 % i amb una evolució a l’alça del lloguer anual mitjà que 
es situa pel conjunt de Catalunya en els 779,8 euros al mes, accelerant-se la 
seva taxa de creixement  fins al 12,9 % (veure taules 212 i 213). 

El mercat de lloguer 
segueix creixent el 
2006, amb una evolu-
ció a l’alça del llo-
guer anual mitjà. 
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TAULA 212. EVOLUCIÓ ANUAL DEL LLOGUER MITJÀ CON-
TRACTUAL PER ZONES. CATALUNYA 2004-2006 

Unitats: euros per mes, i variació en percentatges. 

variació (%) 
  

2004 2005 2006 
03-04 04-05 05-06 

Barcelona ciutat 699,7 779,2 876,3 9,4% 11,4% 12,5% 
AMB sense Barcelona 624,9 714,5 810,9 9,8% 14,3% 13,5% 
Resta de Catalunya 403,9 466,8 543,8 13,8% 15,6% 16,5% 
Total Catalunya sense 
Barcelona 547,7 624,4 709,4 11,7% 14,0% 13,6% 

Total Catalunya 620,0 690,5 779,8 9,9% 11,4% 12,9% 

Font: elaboració pròpia a partir de la Direcció General d’Habitatge, amb les dades de fiances de 
lloguer de l’INCASOL. 

 

TAULA 213. EVOLUCIÓ ANUAL DEL NOMBRE DE CONTRACTES 
DE LLOGUER PER ZONES. CATALUNYA 2004-2006 

Unitats: nombre de contractes, i variació en percentatges. 

variació (%) 
  

2004 2005 2006 
03-04 04-05 05-06 

Barcelona ciutat 22.633 23.982 23.983 11,1% 6,0% 0,0% 
AMB sense Barcelona 16.224 18.421 20.358 23,6% 13,5% 10,5% 
Resta de Catalunya 8.717 10.538 12.479 13,9% 20,9% 18,4% 
Total Catalunya sense 
Barcelona 24.941 28.959 32.837 20,1% 16,1% 13,4% 

Total Catalunya 47.574 52.941 56.820 15,6% 11,3% 7,3% 

Font: elaboració pròpia a partir de la Direcció General d’Habitatge, amb les dades de fiances de 
lloguer de l’INCASOL. 

 

L’expansió del mercat de lloguer s’ha concentrat, en el període 2004-2006, 
de forma més acusada en els municipis de la resta de Catalunya, i en menor 
mesura en la conurbació de Barcelona, tan pel que fa a l’increment de con-
tractació com per l’evolució del lloguer mitjà. 

Així, entre el 2004 i el 2006, en els municipis de la resta de Catalunya el llo-
guer mitjà ha crescut a una taxa anual acumulativa del 15,3 %, en els munici-
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Barcelona Conurbació de Barcelona resta de Catalunya

pis de la conurbació de Barcelona, a una taxa del 12,5 %, i a Barcelona ciutat 
a una taxa de l’11,1 %. 

El gràfic 171 mostra com Barcelona ciutat ha anat perdent pes relatiu en la 
celebració de nous contractes de lloguer en favor dels municipis de la conur-
bació de Barcelona, una tendència que es manifesta ja des de l’any 2002. 
Mentre que els municipis de la resta de Catalunya han experimentat els dos 
darrers anys un increment significatiu del seu pes relatiu. 

 

GRÀFIC 171. EVOLUCIÓ DEL PES DELS NOUS CONTRACTES DE 
LLOGUER A CATALUNYA PER ZONES. CATALUNYA 1998-2006 

Unitats: percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir de la Direcció General d’Habitatge, amb les dades de fiances de 
lloguer de l’INCASOL, 

 

4.3. LA POLÍTICA D’HABITATGE 

La política d’habitatge del Govern de la Generalitat es fonamenta en quatre 
eixos principals d’actuació: 

L’expansió del mer-
cat de lloguer s’ha 
concentrat, en el pe-
ríode 2004-2006, de 
forma més acusada 
en els municipis de la 
resta de Catalunya, i 
en menor mesura en 
la conurbació de 
Barcelona. 
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La promoció de l’habitatge protegit (a través d’ajuts als promotors i als com-
pradors d’habitatge amb protecció oficial de compra; i ajuts als promotors i al 
compradors d’habitatge amb protecció oficial de lloguer i per destinar-lo a 
lloguer, respectivament).  

La promoció per a la mobilització de sòl per a la construcció d’habitatge pro-
tegit. 

La promoció per a la rehabilitació d’habitatges. 

Actuacions per a la prevenció de l’exclusió social residencial (a través d’ajuts 
al pagament del lloguer a col·lectius amb risc d’exclusió social residencial; 
ajuts a la Xarxa de Mediació de lloguer social i per la mobilització del parc 
desocupat en lloguer; i sistema de rendibilització dels parcs de lloguer públic 
i privat). 

L’exercici 2006 la Generalitat de Catalunya té pressupostats 393,5 milions 
d’euros en la política de despesa d’Habitatge, l’1,3 % de tot el pressupost. El 
55,1 % d’aquesta despesa, 216,7 milions d’euros, es destina a inversions re-
als, el 5,3 % de tota la inversió real que te pressupostada la Generalitat. 

Els pressupostos del 2007 preveuen un increment de 222,3 milions d’euros en 
aquesta política, un 56 % més que el 2006, fins a assolir els 615,8 milions 
d’euros. Aquesta és una de les polítiques de despesa amb un creixement més 
significatiu, i explica el 8,8 % del creixement total de la despesa pel 2007. La 
despesa en inversió real en la política d’habitatge incrementarà en 111,3 mi-
lions d’euros, el 51,4 % més que el 2006, creixement que contrasta amb la 
caiguda del 9,3 % del conjunt de tota la inversió de la Generalitat pel 2007. 

En la següent taula es resumeixen les actuacions en política d’habitatge del 
2006, mesurades en terme del nombre d’habitatges i de l’import de les sub-
vencions aprovades, en el marc del Pla pel dret a de l’habitatge establert pel 
Govern de la Generalitat. 

 

 

 

 

 

L’exercici 2006 l’1,3 
% dels pressupostos 
de la Generalitat de 
Catalunya es destina 
a la política de des-
pesa d’Habitatge. Els 
pressupostos del 
2007 preveuen un in-
crement del 56 % en 
la despesa 
d’Habitatge. 
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TAULA 214. RESUM DE LES ACTUACIONS EN EL MARC DEL 
PLA PEL DRET A L’HABITATGE 2004-2007. 

Unitats: nombre d’habitatges, i milers d’euros. 

Subvencions en matèria d'habitatge, 2006 

  
Nombre 
d'habi-
tatges 

Import 
de les 

subven-
cions  

Subvencions directes a polítiques d'habitatge     
Ajuts a la promoció d'habitatges protegits1 7.592 31.174,5 
Ajuts a l'adquisició de sòl 1.536 3.632,0 
Ajuts a l'adquisició d'habitatges 2 2.337 18.762,8 
   HPO 2.198 17.966,8 
   Segona mà 139 796,1 
Ajuts a la rehabilitació d'habitatges 3 33.146 61.239,9 
   Pagament subvencions plans antics 11.875 14.053,6 
   Resolucions Pla de rehabilitació 2004-2007 21.271 47.186,3 
Ajuts a la mobilització del parc desocupat 210 896,7 
Ajuts al pagament del lloguer 8.376 17.114,4 
Ajuts personalitzats a l'allotjament4 1.141 1.552,3 
Total A 54.338 134.372,6 

  
Nombre 
d'Enti-

tats 

Import 
de les 

subven-
cions  

Subvencions a entitats per a la gestió territorial 
dels programes d'habitatge     

Oficines Locals d'Habitatge 79 2.803,8 
Borses de mediació de lloguer 85 992,5 
Xarxa d'inclusió social 38 271,2 
Total B 202 4.067,5 

  
Nombre 
d'habi-
tatges 

Import 
de les 

subven-
cions  

C. Inspeccions tècniques d'edificis pagades TEDI5 3.311 2.051,9 

    

Import 
de les 

subven-
cions  

Total (A+B+C)   140.492,0 
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Font: Direcció General d’Habitatges. 

(1) Qualificacions provisionals dels habitatges amb protecció oficial, i les subvencions potencials 
que corresponen a aquestes qualificacions. 

(2) Resolucions favorables als ajuts a l'adquisició d'habitatges protegits i les subvencions poten-
cials corresponents a aquests ajuts, tant per l'ajuda directa a l'entrada com per les subvencions a 
col·lectius especials. 

(3) Els ajuts a la rehabilitació comprenen pagaments  de subvencions corresponents a plans ante-
riors a l’any 2005 i s’ha resolt el global de la convocatòria  2006 que es pagarà durant el període 
2007-2008, mitjançant la plurianualitat aprovada. 

(4) Aquests ajuts van estar transferits al Departament de Medi Ambient i Habitatge el mes de 
juny de l'any 2006. Els ajuts concedits corresponen a la totalitat de l'any. 

(5) Els TEDIs són realitzats pels arquitectes i aparelladors, i pagats per la DGH. 

 

Per tant, en el marc del Pla pel Dret a l’Habitatge, l’exercici 2006 el 45,1 % 
de les subvencions es destinen a l’eix de rehabilitació d’habitatges, el 35,5 % 
a l’eix de promoció d’habitatge de protecció oficial, el 16,8 % de les subven-
cions a actuacions per a la prevenció de l’exclusió social residencial (bàsica-
ment ajuts al lloguer), i el 2,6 % restant a la mobilització de sòl (veure gràfic 
172). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el marc del Pla 
pel Dret a 
l’Habitatge, 
l’exercici 2006, els 
eixos rehabilitació 
d’habitatges, i pro-
moció d’habitatge de 
protecció oficial, 
concentren més del 
80 % de les subven-
cions. 
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Promoció HPO 
35,5%

M obilització 
sòl 2,6%Promoció 

rehabilitació 
45,1%

Prevensió 
exclusió social 

16,8%

GRÀFIC 172. DISTRIBUCIÓ PER GRANS EIXOS DE LES SUBVEN-
CIONS ASSOCIADES AL PLA PEL DRET A L’HABITATGE L’ANY 

2006. 

Unitats: percentatges. 

Font: elaboració pròpia amb dades facilitades per la Direcció General d’Habitatge. 
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4.3.1. Habitatge protegit 

L’exercici 2006 la promoció d’habitatge protegit de nova construcció58 ha es-
tat de 7.226 habitatges, amb un creixement del 9,3 % respecte del 2005, i 
malgrat superar la mitjana de 6.667 habitatges protegits iniciats anualment en 
el període 1996-2003, no recull ni les necessitats d’una part cada vegada més 
gran de la població amb dificultats per l’accés a l’habitatge, ni la dinàmica 
expansiva que està experimentant el sector de la construcció d’habitatges. 
Així, el pes d’aquest tipus de promocions sobre el total de promocions lliures 
i protegides, després de recuperar-se modestament l’any 2004 ha tornat a re-
duir-se progressivament fins a representar el 5,7 % del total, lluny encara del 
9,4 % del període 1996-2003. O lluny dels percentatges de promoció protegi-
da assolits el 2006 en comunitats autònomes com ara Navarra (36,4 %), la 
Comunitat de Madrid (25,9 %), Aragó (25,6 %), o el País Basc (25,2 %). 

En la taula 215 es mostra l’evolució des del 2003 de les promocions 
d’habitatge protegit i lliure de nova construcció a Catalunya per demarcaci-
ons territorials. 

TAULA 215. HABITATGES INICIATS LLIURES I PROTEGITS PER 
PROVÍNCIES. CATALUNYA. 2003-2006 

Unitats: nombre d'habitatges i percentatges. 

Habitat. lliures Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya 
2003 41.528 15.086 6.129 20.833 83.576 
2004 47.235 15.914 7.968 18.974 90.091 
2005 50.849 17.698 10.633 24.401 103.581 
2006 60.983 21.429 13.490 23.623 119.525 
Habitatges protegits 
(nova construcció) Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya 

2003 3.093 325 304 940 4.662 
2004 4.149 329 736 823 6.037 
2005 4.693 550 367 1.000 6.610 
2006 4.673 969 374 1.210 7.226 
Hab. prot. / (Hab. 
lliures + Hab. prot.) Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya 

                                                           
58 Mesurada a través de les dades d’habitatges iniciats facilitades per la Direcció General 
d’Habitatge. Aquesta xifra no inclou els 366 habitatges de protecció oficials associats al progra-
ma de Remodelació de barris, al no ser habitatge de nova construcció. Amb aquesta figura la 
suma total d’habitatges iniciats amb protecció oficial el 2006 és de 7.592 habitatges. 

L’exercici 2006 la 
promoció d’habitatge 
protegit de nova 
construcció no recull 
ni les necessitats 
d’una part cada ve-
gada més gran de la 
població amb dificul-
tats per l’accés a 
l’habitatge, ni la di-
nàmica expansiva de 
la construcció 
d’habitatges. 
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2003 6,9% 2,1% 4,7% 4,3% 5,3% 
2004 8,1% 2,0% 8,5% 4,2% 6,3% 
2005 8,4% 3,0% 3,3% 3,9% 6,0% 
2006 7,1% 4,3% 2,7% 4,9% 5,7% 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Direcció General d’Habitatge. 

 

L’any 2006 el 78,6 % de les promocions protegides han estat iniciades per 
promotors sense ànim de lucre: el ajuntaments promouen el 35,6 % del total, 
les cooperatives i fundacions el 23,9 %, i l’Institut Català del Sòl el 19,1 % 
del total. Mentre els promotors privats acumulen el 21,4 % restant de la cons-
trucció d’habitatges amb protecció oficial, reduint la seva participació en a-
quest tipus de promocions respecte del 2005 (veure taula 216). 

Aquesta darrera dada indica59 les dificultats que els promotors privats tenen 
per adquirir sòl a preus de repercussió sostenibles tenint en compte els sostres 
màxims de preu que exigeix la protecció oficial, de forma especial en l’àmbit 
metropolità de Barcelona. 

TAULA 216. HABITATGES INICIATS PROTEGITS PER ZONES I 
TIPUS DE PROMOTOR. CATALUNYA. 2006. 

Unitats: nombre d'habitatges. 

  

 
ESAL1 

 INCA-
SOL2 

Altres 
pú-

blics 

Promotors 
privats TOTAL 

Barcelona 1.086 956 2.468 529 5.039 
Girona 174 257 82 456 969 
Lleida 126 103 8 137 374 
Tarragona 429 133 145 503 1.210 

  ESAL1 INCA-
SOL2 

Altres 
pú-

blics 

Promotors 
privats TOTAL 

Àmbit metropolità 942 917 2.452 439 4.750 
Altres zones urbanes 168 152 116 437 873 
Zones turístiques 332 290 61 444 1.127 
Resta Catalunya 373 90 74 305 842 
            
Catalunya 2004 1.265 1.501 1.781 1.843 6.390 

                                                           
59 Segons la pròpia Direcció General d’Habitatge. 

Per tipus de promo-
tors el 2006 el 78,6% 
dels habitatges inici-
ats protegits ho són 
de promotors públics 
o sense finalitat de 
lucre i perden pes els 
promotors privats 
després de 
l’increment que van 
experimentar el 2005. 
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Catalunya 2006 897 1.560 2.172 2.303 6.932 
Catalunya 2006 1.815 1.449 2.703 1.625 7.592 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Direcció General d’Habitatge. 

(1) Entitats sense ànim de lucre. 

(2) Inclou els habitatges construïts per remodelació de barris. 

Pel que a fa les tipologies de promoció, mentre que del 2002 al 2005 
l’habitatge protegit de lloguer havia anat guanyant pes en detriment de 
l’habitatge protegit de venda, fins assolir pràcticament el 50 % dels habitat-
ges protegits iniciats l’any 2005, en l’exercici 2006 aquesta tipologia torna a 
perdre pes fins el 33,9 % del total, amb una caiguda del 25 % respecte del 
2005. 

En l’exercici 2006 també han perdut pes aquelles figures de protecció que es 
consideren d’habitatge social en sentit estricte60, passant a representar el 33,3 
% del total d’habitatges amb protecció oficial iniciats, i amb una caiguda del 
22,9 % respecte del 2005. 

En les taules 217 i 218 es mostra l’evolució dels habitatges iniciats protegits 
per tipologies i demarcacions territorials. 

TAULA 217. HABITATGES INICIATS PROTEGITS PER TIPUS DE 
PROMOCIÓ. CATALUNYA. 2004-2006 

Unitats: nombre d’habitatges i percentatges. 

Habitatges Percentatge sobre el total 
  2004 2005 2006 2004 2005 2006 

Remodelació de barris 353 322 366 5,5% 4,6% 4,8% 
Protecció oficial en règim especial 120 465 64 1,9% 6,7% 0,8% 
Lloguer a 25 anys 1.680 2.316 1.586 26,3% 33,4% 20,9% 
Lloguer a 30 anys - 175 512 - 2,5% 6,7% 
Habitatge social estricte 2.153 3.278 2.528 33,7% 47,3% 33,3% 
        -     
Protecció oficial en règim general 3.662 2.573 3.887 57,3% 37,1% 51,2% 
Preu concertat - 141 700 - 2,0% 9,2% 
Lloguer a 10 anys 575 940 477 9,0% 13,6% 6,3% 
Altres habitatges protegits 4.237 3.654 5.064 66,3% 52,7% 66,7% 
Total habitatges protegits 6.390 6.932 7.592 100,0% 100,0% 100,0% 

                                                           
60 Inclou les figures de remodelació de barris, protecció oficial en règim especial (venda dirigida 
a famílies amb rendes baixes), lloguer a 25 anys, i lloguer a 30 anys. 

Pel que fa a la tipo-
logia de promocions 
protegides, els habi-
tatges iniciats prote-
gits socials estrictes 
després de recuperar 
pes el 2005 tornen a 
reduir-se. I perden 
pes el habitatge inici-
ats protegits de llo-
guer. 
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Direcció General d’Habitatge. 
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TAULA 218. HABITATGES INICIATS PROTEGITS PER ZONES I TIPUS DE PROMOCIÓ. CATALUNYA 2006 

Unitats: nombre d’habitatges. 

  General  Especial Lloguer a 
10 anys 

Lloguer a 
25 anys 

Lloguer a 
30 anys 

Preu con-
certat 

Remodelació 
de barris TOTAL 

Barcelona 2.422 39 287 1.128 366 431 366 5.039 
Girona 492 0 136 178 108 55 0 969 
Lleida 206 0 35 107 14 12 0 374 
Tarragona 767 25 19 173 24 202 0 1.210 
Catalunya 3.887 64 477 1.586 512 700 366 7.592 

  General  Especial Lloguer a 
10 anys 

Lloguer a 
25 anys 

Lloguer a 
30 anys 

Preu con-
certat 

Remodelació 
de barris TOTAL 

Àmbit metropolità 2.238 39 277 1.071 343 416 366 4.750 
Altres zones urbanes 608 0 111 118 24 12 0 873 
Zones turístiques 523 25 32 230 60 257 0 1.127 
Resta Catalunya 518 0 57 167 85 15 0 842 
Catalunya 3.887 64 477 1.586 512 700 366 7.592 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Direcció General d’Habitatge. 
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4.3.2. Promoció de sòl per a habitatge protegit 

L’oferta futura d’habitatges assequibles requereix de sòl preparat per aquest 
tipus de promocions. 

El Govern de la Generalitat té en marxa quatre procediments diferents per a 
mobilitzar sòl per a la construcció d’habitatge protegit: 

El Pla de sòl 2005-2010, a través del qual l’Institut Català del Sòl (INCA-
SOL) ha de preparar sòl per a la construcció de 122.000 habitatges, dels quals 
el 50 % han de ser protegits. Des de maig del 2005 fins desembre del 2006, 
INCASOL ha establert pactes amb ajuntaments per iniciar tramitació urbanís-
tica sobre sòls que signifiquen un potencial de 25.000 habitatges protegits. 

Dinamització i control dels nous processos urbanístics per tal que es com-
pleixin les reserves de sòl a habitatge protegit establertes per la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya del 2004. Entre gener del 2005 i desembre del 
2006, els plans aprovats per la Comissió d’Urbanisme de Catalunya preveuen 
sòl per a 50.000 habitatges protegits. 

Signar convenis amb ajuntaments de Catalunya per posar en marxa projectes 
d’habitatge protegit61. El 2006 s’han signat 43 convenis que comprometen la 
construcció per l’INCASOL de 2.194 habitatges. 

Ajuts a l’adquisició de sòl amb destinació a habitatge protegit per a adminis-
tracions públiques, operadors públics (persones jurídiques de dret públic o 
privat el capital de les quals estigui participat majoritàriament per administra-
cions públiques o persones jurídiques de dret públic), i entitats sense ànim de 
lucre. 

En la taula 219 s’observa que la Generalitat, l’any 2006, ha atorgat ajuts per 
valor de 3,6 milions d’euros per a l’adquisició de sòl sobre els quals hi ha 
previst construir 1.536 habitatges protegits, amb un increment respecte els a-
juts concedits el 2005 del 22,3 %. 

 

                                                           
61 Habitatges dotacionals, habitatges de lloguer i habitatges de compra venda per a persones 
sol·licitants dels municipis. 

El 2006 incrementen 
els ajuts  a 
l’adquisició de sòl 
amb destinació a ha-
bitatge protegit per a 
administracions pú-
bliques, operadors 
públics i entitats sen-
se ànim de lucre. 
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TAULA 219. AJUTS CONCEDITS PER A L’ADQUISICIÓ DE SÒL 
AMB DESTINACIÓ HABITATGE PROTEGIT, SEGONS OPERADORS. 

CATALUNYA. 2005-2006. 

Unitats: parcel·les, habitatges i euros. 

  

Nombre de 
parcel·les 

Nombre 
d'habitatges 

previstos 

Import de la subven-
ció 

  2005 2006 2005 2006 2005 2006 
Institut Català del Sòl 5 11 139 444 290.800 1.000.000 
Altres operadors públics 22 22 964 704 2.184.850 1.661.450 
Operadors sense ànim de lucre 3 9 228 388 493.600 970.550 
Total 30 42 1.331 1.536 2.969.250 3.632.000 

Font: Direcció General d’Habitatges 

 

4.3.3. Rehabilitació d’habitatges 

Després de la paralització en la convocatòria d’ajusts a la rehabilitació l’any 
2004 per donar sortida a una part dels expedients acumulats en l’anterior le-
gislatura, l’any 2005 es va obrir una nova convocatòria en el marc del Pla de 
rehabilitacio d’habitatges de Catalunya62. En aquesta convocatòria es van a-
provar ajuts per a 3.084 habitatges amb un import associat de 5,9 milions 
d’euros, a més es van aprovar ajuts per a 8.191 habitatges procedents 
d’expedients d’anys anteriors63. Per tant, l’any 2005 es van aprovar ajuts per 
a 11.275 habitatges. 

L’any 2006 s’han aprovat ajuts per a 24.600 habitatges amb un import asso-
ciat de 51,3 milions d’euros. D’aquests habitatges 3.329 corresponen a plans 
antics, amb un import associat de 4,1 milions, mentre 21.271 habitatges han 
entrat en la nova convocatòria del 2006 amb una dotació de 47,1 milions. 

Per poder finançar aquestes quantitats el Govern de la Generalitat ha ampliat 
el 2006 l’import inicial de la convocatòria, de 8,5 milions d’euros, principal-
ment amb una plurianualitat 2006-2008. 

 

                                                           
62 Decret 455/2004, de 14 de desembre. 
63 No es disposa de l’import de l’ajut associat a aquests habitatges. 

El 2006 incrementen 
els ajuts  aprovats 
per a la rehabilitació 
d’habitatges i incre-
menta la subvenció 
mitjana per habitatge 
associat al nou Pla 
de rehabilitació. 
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Aquestes dades també posen de manifest que la subvenció mitjana per habi-
tatge associat al nou pla de rehabilitació ha passat dels 1.930 euros per habi-
tatge l’any 2005, als 2.218 euros per habitatge l’any 2006. 

TAULA 220. REHABILITACIÓ PROTEGIDA D’HABITATGES, AC-
TUACIONS APROVADES. CATALUNYA 2004-2006 

Unitats: nombre d’habitatges. 

  2004 2005 2006 
Barcelona 22.608 9.694 19.818 
Girona 905 95 1.385 
Lleida 486 1.057 1.273 
Tarragona 1.082 429 2.124 
Catalunya 25.081 11.275 24.600 

Font: Direcció General d’Habitatges 

 

Pel que fa al tipus d’obres, els ajuts de rehabilitació del nou Pla es destinen 
majoritàriament a la reparació de patologies (el 54,9 % dels expedients), una 
cinquena part a solucionar problemes d’accessibilitat relacionats amb la ins-
tal·lació d’ascensors (el 21,3 % dels expedients), una altra cinquena part a 
grans instal·lacions d’aigua, llum i gas (el 20,6 % dels expedients), i la resta a 
obres relacionades amb la sostenibilitat, habitabilitat i adaptació d’interior 
dels habitatges, (veure taula 221). 

 

TAULA 221. DISTRIBUCIÓ DELS AJUTS APROVATS PER A RE-
HABILITACIÓ DEL PLA DE REHABILITACIÓ. CATALUNYA. CON-

VOCATÒRIES 2005-2006. 

Unitats: percentatges, i milers d'euros 

Expedients 
% segons tipus d’obra    Import 

  Convocatòria 
2005 

Convocatòria 
2006 

Convocatòria 
20051 

Convocatòria 
20062 

 Patologies   44,7% 54,9% 2.199,61 23.858,4 
 Accessibilitat   29,7% 21,3% 3.248,29 17.207,6 
 Instal·lacions   16,6% 20,6% 281,69 4.022,2 
 Sostenibilitat   2,5% 1,9% 118,23 937,1 
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 Habitabilitat   5,6% 0,5% 97,2 800,3 
 Adapt. interior habitat.  0,9% 0,9% 6,16 360,8 
 Total   100% 100% 5.951,17 47.186,4 

Font: elaboració pròpia amb dades facilitades per la Direcció General d’Habitatge 

(1) L’import es correspon als 3.084 habitatges de la convocatòria 2005 dins de les actuacions a-
provades el 2005 

(2) L’import es correspon als  21.271 habitatges de la convocatòria 2006 dins de les actuacions 
aprovades el 2006. 

 

Les dades d’actuacions pagades64 (veure taula 222) recullen encara l’efecte 
de l’important procés d’acumulació d’expedients de l’any 2004. De totes ma-
neres, la mitjana d’actuacions pagades els anys 2005 i 2006, amb 19.222 ha-
bitatges a l’any, encara és inferior a la mitjana d’habitatges pagats en els anys 
2002 i 2003, que van ser de 22.798 habitatges per any. Tot i així, el que sí es 
posa de manifest és un increment en l’import mig de l’ajut pagat per habitat-
ge, que passa de 891, euros per habitatge en mitjana dels anys 2002-2003, a 
1.120,4 euros per habitatge de mitjana els anys 2005-2006, amb un creixe-
ment de l’import per habitatge en termes nominals del 26 % i, aproximada-
ment, del 8 % en termes reals (deflactat per l’evolució dels costos de cons-
trucció). 

TAULA 222. REHABILITACIÓ PROTEGIDA D’HABITATGES, AC-
TUACIONS PAGADES PER PROVÍNCIES. CATALUNYA. 2004-2006 

Unitats: nombre d’habitatges, milers d’euros, euros per habitatge. 

Actuacions pagades1 Import (subvencions)   
2004 2005 2006 2004 2005 2006 

Barcelona 7.877 23.920 10.413 6.029,2 24.749,7 10.793,7 
Girona 103 694 533 249,4 1.456,9 1.091,8 
Lleida 55 888 308 124,8 1.531,0 837,5 
Tarragona 377 1.067 621 496,6 1.642,2 969,3 
Catalunya 8.412 26.569 11.875 6.900,0 29.379,8 13.692,2 
Import mitjà per habitatge       820,3 1.105,8 1.153,0 

Font: Direcció General d’Habitatges. 

                                                           
64 Amb certificat final d’obres i compliment de tots els requisit de la concessió de l’ajut. 

La mitjana 
d’actuacions pagades 
per rehabilitació els 
anys 2005 i 2006 en-
cara és inferior a la 
mitjana d’habitatges 
pagats en els anys 
2002 i 2003. 
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(1) Les actuacions pagades es corresponen amb les sol·licituds aprovades en la convocatòria de 
l’any en curs com amb aprovacions de sol·licituds antigues, i de qualsevol actuació que hagi re-
but ajut oficial de la Generalitat o de l’Estat . 

 

Finalment, en les taules 223 i 224 es mostra l’evolució de les sol·licituds i a-
valuacions de Tests de l’Edifici (TEDI), i de l’Informe Intern d’ Idoneïtat (I-
II), associats a l’estudi tècnic previ preceptiu per determinar l’adequació de 
les obres a realitzar en relació als ajuts de rehabilitació. En conjunt l’any 
2006 s’han sol·licitat TEDI i IID associats a 49.659 habitatges. Aquestes 
sol·licituds segueixen posant de manifest la necessitat d’una major dotació 
pressupostària per a finançar els ajuts a la rehabilitació. 

TAULA 223. SOL·LICITUDS DE TESTS DE L’EDIFICI PER PRO-
VÍNCIES, PROGRAMA 2005-2006. CATALUNYA. 2005-2006 

Unitats: nombre d’habitatges. 

Sol·licituds Avaluats   
2005 2006 2005 2006 

 Barcelona   70.683 42.184 31.659 48.771 
 Girona   2.792 2.500 1.466 6.369 
 Lleida   2.143 1.357 665 1.918 
 Tarragona   4.288 2.438 1.645 3.023 
 TOTAL   79.906 48.479 35.435 60.081 

Font: Direcció General d’Habitatges. 

TAULA 224. SOL·LICITUDS D’INFORMES D’IDONEÏTAT PER 
PROVÍNCIES, PROGRAMA 2005-2006. CATALUNYA. 2005-2006 

Unitats: nombre d’habitatges. 

Sol·licituds Avaluats   
2005 2006 2005 2006 

 Barcelona   1.014 521 706 566 
 Girona   269 181 236 185 
 Lleida   399 219 300 186 
 Tarragona   503 259 454 240 
 TOTAL   2.185 1.180 1.696 1.177 

Font: Direcció General d’Habitatges. 

Les sol·licituds i ava-
luacions de TEDI’s i 
d’Informes 
d’Idoneïtat segueixen 
posant de manifest la 
necessitat d’una ma-
jor dotació pressu-
postària per a finan-
çar els ajuts a la re-
habilitació. 



CONDICIONS DE VIDA I BENESTAR SOCIAL 

 

139 
 

 

4.3.4. Ajuts d’accés a l’habitatge (lloguer) 

Els ajuts per a garantir l’accés o el manteniment de l’habitatge a les famílies 
amb risc d’exclusió social s’han instrumentat, a partir de l’aprovació a finals 
del 2004 del Decret 454/2004, a través dels ajuts al lloguer. 

Aquesta és la línia més important d’actuació per part de la Generalitat en ma-
tèria d’ajuts al pagament del lloguer. El 2006 s’ha subvencionat a 8.376 famí-
lies amb un pressupost de 17,1 milions d’euros atorgats el 2006. 

Des de l’any 1982 els ajuts personalitzats a l’allotjament funciona com una 
línia de suport de la Generalitat per evitar processos de desnonament en cas 
de persones o llars en situació transitòria de dificultats de pagament. El 2006 
s’han concedit 1.141 ajuts amb un pressupost de 1,5 milions d’euros. 

Finalment, una tercera línia d’ajuts va dirigida a entitats sense ànim de lucre i 
administracions públiques que necessiten disposar d’habitatges on allotjar 
col·lectius  amb dificultats en un procés d’integració social, amb l’objectiu de 
crear una Xarxa d’Habitatges d’Inclusió65. En l’exercici 2006 s’han pressu-
postat 0,24 milions d’euros66 per aquesta línia. 

En conjunt, l’import vinculat a les ajudes per a l’accés a l’habitatge pel 2006 
ha estat de 18,9 milions d’euros (veure taula 225). 

TAULA 225. IMPORT TOTAL DELS AJUTS PER A L'ACCÉS A 
L'HABITATGE. CATALUNYA. 2006 

Unitats: euros. 

  Import total 
Ajuts al pagament del lloguer 17.114.355,5 
Ajuts personalitzats a l'allotjament 1.554.076,0 
Ajuts als habitatges de la xarxa d'Inclusió Social 243.600,0 
Total Ajuts Accés a l'habitatge 18.912.031,5 

Font: Informe sobre el sector de l’habitatge a Catalunya 2006. Direcció General d’Habitatges. 

 

                                                           
65 Aquesta Xarxa compta amb la col·laboració de la Fundació 1 Sol Mon de la Caixa de Catalu-
nya. 
66 La Direcció General d’Habitatge aporta 1.200 euros per cada habitatge de la Xarxa. 

L’exercici 2006 es 
més que quatriplica 
la despesa destinada 
a ajuts per a garantir 
l’accés o el manteni-
ment de l’habitatge a 
les famílies amb risc 
d’exclusió social, que 
representa el 16,8 % 
de les subvencions en 
el marc del Pla pel 
Dret a l’Habitatge. 
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Pel que fa a la línia principal d’actuació en matèria d’ajuts al lloguer es pot 
destacar que el 2006 el volum total de subvencions experimenta un important 
increment, més de cinc vegades la despesa pressupostada per aquest concepte 
el 2005, com a conseqüència d’haver-se gairebé quatriplicat el nombre 
d’ajuts concedits, i també perquè l’import mitjà per ajut, de 2.043 euros, ha 
incrementat el 33,9 %. Aquest increment d’ajuts i imports de subvenció té 
lloc en les quatre tipologies d’ajut. 

Pel que fa a la distribució per tipologies d’ajut en l’exercici 2006 els 
col·lectius amb dificultats de les borses de mediació social67 acumulen el 71,8 
% de totes les subvencions, i el 64,8 % dels ajuts, incrementant el seu pes 
respecte del 2005; els ajuts a joves de les borses de lloguer jove, acumulen el 
14,8 % de l’import de les subvencions, i el 13,4 % dels ajuts, mantenint pràc-
ticament el seu pes relatiu respecte del 2005; els ajuts a més grans de 65 amb 
contractes de pròrroga forçosa acumulen el 7,1 % de l’import de les subven-
cions i el 10 % dels ajuts, perdent pes relatiu respecte del 2005; i finalment 
els ajuts a residents en parcs públics acumulen el 6,3 % de l’import de la sub-
vencions, i l’11,7 % dels ajuts, mantenint el seu pes respecte del 2005. 

TAULA 226. AJUTS AL PAGAMENT DEL LLOGUER. NOMBRE 
D'AJUSTS I IMPORT DE LES SUBVENCIONS CONCEDIDES, SEGONS 

TIPUS DE BENEFICIARI. CATALUNYA. 2005-2006 

Unitats: nombre de famílies beneficiàries, i euros. 

Nombre de 
famílies 

Import mitjà a-
nual de la sub-

venció 

Import total de la subven-
ció   

2005 2006 2005 2006 2005 2006 
Més grans de 65 anys 334 843 1.267,2 1.449,4 423.232,5 1.221.820,7 
Parc públic 251 980 751,0 1.100,3 188.503,6 1.078.308,1 

Col·lectius amb difi-
cultats de les borses 
de mediació social 

1.252 5.431 1.788,1 2.262,8 2.238.690,6 12.289.499,1 

Joves de les borses 
de lloguer jove 316 1.122 1.377,4 2.250,2 435.356,6 2.524.727,7 

Total 2.153 8.376 1.526,1 2.043,3 3.285.783,3 17.114.355,5 

                                                           
67 Ajudes a col·lectius amb especials dificultat (famílies monoparentals, dones sota situació de 
violència, immigrants, més grans de 65 anys, afectats per l’assetjament immobiliari, etc...) 
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Font: Direcció General d’Habitatges. 
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5. PROTECCIÓ SOCIAL 

5.1. COBERTURA DE LA SEGURETAT  SOCIAL. 

5.1.1. Marc normatiu i iniciatives públiques.  

Iniciatives públiques. 

Cal destacar l’Acord sobre mesures en matèria de Seguretat Social, com a re-
sultat d’un esforç important de concertació social i en el qual s’incorporen 
diverses mesures, entre les que destaquen les següents: 

- S’incideix en la garantia d’adequació entre els ingressos i despeses 
del sistema, ratificant l’objectiu de culminar el procés de separació 
de fonts de finançament i un equilibri major en matèria de cotització 
que reforci el principi de contributivitat. 

- S’avança en la plasmació del principi de solidaritat mitjançant la mi-
llora i extensió dels complements per mínims pel que fa a les pensi-
ons d’incapacitat permanent i viduïtat. 

- Es preveuen modificacions específiques en matèria de jubilació, in-
capacitat permanent, mort i supervivència i incapacitat temporal. 

- S’inclouen diverses actuacions dirigides a incentivar l’allargament 
voluntari de la vida laboral, sense obviar la millora de les garanties 
dels treballadors de més edat expulsats del mercat de treball de ma-
nera prematura. També destaquen les modificacions en matèria de 
jubilació parcial. 

- S’avança en el procés de racionalització i simplificació de 
l’estructura del sistema de Seguretat Social, preveient-se la integra-
ció dels treballadors agraris per compte propi  en el Règim Especial 
dels Treballadors Autònoms, i la dels treballadors per compte aliè al 
Règim General. Això es complementa amb la modernització de la 
normativa reguladora del Règim Especial del Mar i del Règim Espe-
cial de treballadors de la llar. 

- Es rectifiquen alguns compromisos presos a l’Acord de Pensions 
2001 amb la qual cosa s’aconsegueix millorar la situació de molts 
col·lectius: prejubilats, jubilats anticipadament, els pensionistes a 
mínims, les persones que en incapacitat temporal per contingència 
professional acabaven a l’atur i les parelles de fet 

Acord sobre mesures 
en matèria de Segure-
tat Social. 
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Àmbit comunitari. 

Cal destacar l’aprovació del dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu 
sobre la Proposta de Reglament del Parlament Europeu i del Consell pel que 
es modifica el Reglament (CEE) núm. 1408/71 del Consell, relatiu a 
l’aplicació dels règims de seguretat social als treballadors per compte aliè, als 
treballadors per compte propi i als membres de les seves famílies que es des-
placin dins de la Comunitat i el Reglament (CEE) núm. 574/72 del Consell, 
pel que s’estableixen les modalitats d’aplicació del Reglament (CEE) núm. 
1408/71 COM(2004) 830 final — 2004/0284 (COD)68. El CESE fa una valo-
ració positiva de la Proposta de Reglament, atès que aquesta segueix la línia 
de millora i simplificació dels procediments establerts per a la millor coordi-
nació dels sistemes de Seguretat Social als Estats membres de la Unió Euro-
pea. 

S’aprova també el Reglament (CE) nº 1992/2006, del Parlament Europeu i 
del Consell, de 18 de desembre de 2003, pel qual es modifica el Reglament 
(CEE) nº 1408/71 del Consell relatiu a l’aplicació dels règims de seguretat 
social als treballadors per compte aliè, als treballadors per compte propi i a 
les seves famílies que desplacen dins de la Comunitat69, el qual adapta deter-
minats annexos del Reglament 1408/71, com a conseqüència dels canvis le-
gislatius d’alguns Estats membres. 

En matèria dels sistemes de pensions i prestacions, la Comissió Europea pu-
blica un Informe en el qual s’exigeix als Estats membres accelerar les refor-
mes dels seus sistemes de pensions per tal de fer front a l’augment de costos 
derivat de l’envelliment de la població.70 

Àmbit estatal. 

Es publica la Resolució de 25 de gener de 2006, del Congrés dels Diputats, 
per la qual s’ordena la publicació de l’Acord de convalidació del Reial De-
cret-llei 16/2005, de 30 de desembre, pel qual es modifica el règim transitori 
d’adaptació de les comissions de control dels plans de pensions d’ocupació i 

                                                           
68 DOUE C24, de 31.01.06 
69 DOUE L392, de 30.12.06 
70http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/150&format=HTML&aged=0
&language=EN&guiLanguage=es 

El CESE fa una valo-
ració positiva de la 
millora i simplifica-
ció dels procediments 
per a la millor coor-
dinació dels sistemes 
de Seguretat Social 
dels Estats membres. 

Informe de la Comis-
sió Europea en el 
qual s’exigeix als Es-
tats membres accele-
rar les reformes en 
els seus sistemes de 
pensions. 
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es regula l’adaptació de determinats compromisos per pensions vinculats a la 
jubilació.71 

D’altra banda, s’aprova l’Ordre TAS/205/2006, de 2 de febrer, per la que 
s’estableixen per a l’any 2006, les bases de cotització de la Seguretat Social 
dels Treballadors del Règim Especial del Mar inclosos en els grups segon i 
tercer.72 

També s’aprova la Llei 11/2006, de 16 de maig, d’adaptació de la legislació 
espanyola al Règim d’Activitats Transfrontereres regulat a la Directiva 
2003/41/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 3 de juny de 2003, rela-
tiva a les activitats i supervisió dels fons de pensions d’ocupació73. Aquesta 
Llei transposa a la legislació interna les disposicions de la Directiva 
2003/41/CE i, en aquest sentit, s’afegeix un capítol al Text Refós de la Llei 
de regulació dels plans i fons de pensions, aprovat pel Reial decret 1/2002, de 
29 de desembre. Aquets nou capítol està format per tres seccions: la primera, 
de disposicions generals; la segona, sobre l’activitat dels fons de pensions 
d’ocupació espanyols en altres Estats membres i, la tercera, sobre l’activitat 
d’Espanya dels fons de pensions d’ocupació d’altres Estats membres. 

S’aprova el Reial decret 807/2006, de 30 de juny, pel que es modifica el Re-
glament general sobre cotització i liquidació d’altres drets de la Seguretat So-
cial, aprovat pel Reial decret 2064/1995, de 22 de desembre, i el Reglament 
general sobre inscripció de empreses i afiliació, altes, baixes i variacions de 
dades de treballadors en la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 84/1996, 
de 26 de gener74. Aquest Reial decret uniformitza els terminis d’inactivitat als 
efectes de baixa dels treballadors agraris per compte propi i per compte aliè i 
es facilita la reincorporació al Règim Especial Agrari d’aquests treballadors 
quan causin baixa en aquest règim per l’exercici d’activitats no agràries de-
terminants per a la seva inclusió en un altre règim del Sistema. 

En el marc del règim agrari, també s’aprova el Reial decret 864/2006, de 14 
de juliol, per a la millora del sistema de protecció per atur dels treballadors 
agraris75, el qual incorpora les millores que formen part de l’Acord assolit el 
15 de desembre de 2005 amb les organitzacions sindicals més representati-
ves. Els aspectes principals són el càlcul de període d’ocupació cotitzada i la 

                                                           
71 BOE núm. 27, de 01.02.06 
72 BOE núm. 32, de 07.02.06 
73 BOE núm. 117, de 17.05.07 
74 BOE núm. 168, de 15.07.06 
75 BOE núm. 168, de 15.07.06 
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protecció per atur dels treballadors fixos discontinus agraris i eventuals agra-
ris. 

D’altra banda i, en matèria de pensions s’aproven el Reial decret 1578/2006, 
de 22 de desembre, sobre revalorització de les pensions del sistema de la Se-
guretat Social i d’altres prestacions socials públiques per a l’exercici 2007 i el 
Reial decret 1628/2006, de 29 de desembre, sobre revalorització i comple-
ments de pensions de Classes Passives per a l’any 200776 

Àmbit autonòmic. 

En el marc autonòmic, s’aprova la Resolució TRI/2695/2006, de 10 d’agost, 
de modificació de la Resolució TRI/465/2006, de 23 de febrer, per la qual es 
determina l’import màxim per a l’any 2006 destinat a les subvencions consis-
tents en l’abonament de les quotes de la Seguretat Social als treballadors que 
hagin capitalitzat la prestació d’atur regulades a l’ordre TRE/139/2002, de 16 
d’abril77. L’import màxim fixat és de 2.500.000 euros. 

 

 

5.1.2. Pressupost: ingrés i despesa 

5.1.2.1. Unió Europea i Estat espanyol 

La despesa en protecció social a la Unió Europea va ser del 28 % del PIB a 
l’any 2003. La despesa en protecció de la vellesa és la més important però 
creix la de protecció de la salut. Els països amb més despesa en protecció so-
cial són Suècia (33,5% del PIB), França i Dinamarca (30,9% del PIB), i els 
que tenen menys despesa són, Estònia i Letònia (13,4% PIB) i Lituània 
(13,6% del PIB). La despesa de l’Estat espanyol se situa encara molt per sota 
de la mitjana europea tal i com s’observa a la taula següent78:  

A Catalunya, la despesa en protecció social va ser del 17,8 %, per sota de la 
despesa de l’Estat i de la UE-25. 

                                                           
76 BOE núm. 312, de 30.12.06 
77 DOGC núm. 4703, de 23.08.06 
78 Petrášova, Alexandra (2006). “Social protection in the European Union”. Statistics in focus, 
population and social conditions (14/2/2006). Eurostat.  

Reial decret sobre re-
valorització de les 
pensions del Sistema 
de la Seguretat Social 
i Reial decret sobre 
revalorització i com-
plements de pensions 
de Classes Passives 
per a l’any 2007. 

Resolució per la qual 
es determina l’import 
màxim  per a l’any 
2006 destinat a les 
subvencions consis-
tents en l’abonament 
de les quotes de Se-
guretat Social als 
treballadors que ha-
gin capitalitzat la 
prestació d’atur. 

La despesa de l’Estat 
espanyol se situava a 
l’any 2003, 8,3 punts 
percentuals per sota 
de la de la mitjana de 
la UE-25 i la de Ca-
talunya a 10,2 punts 
percentuals per sota. 
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TAULA 227. DESPESA EN PROTECCIÓ SOCIAL.                                     
UNIÓ EUROPEA I ESPANYA 2003. 

Unitats: percentatge del PIB 

Font: Eurostat 

A l’any 2003, la despesa principal en protecció social va ser la de vellesa que 
va representar el 45,7 % dels total de la despesa de la Unió Europea dels 15, 
és a dir, el 12,3 % del PIB, seguida a més distància de la despesa en protecció 
de la salut, amb un  pes del 28 % sobre el total de la despesa i el 7,6% del 
PIB. L’Estat espanyol segueix aquest patró i la despesa en vellesa va repre-
sentar l’any 2003 el 43,8 % del total de la despesa en protecció social. 

S’observa que als pressupostos generals consolidats de l’Estat espanyol per a 
l’any 2006, els recursos destinats a actuacions de protecció i promoció social 
es van incrementar el 8,1 % respecte dels de l’any 2005.  

A la classificació dels pressupostos per polítiques de despesa, l’àrea 
d’actuacions de protecció i promoció social de la política de despesa social 
tenia una dotació pressupostària de 128.688 milions d’euros, gairebé la meitat  
de la despesa dels pressupostos generals de l’Estat per al 2006 (capítol 1-8), 
el 47,6 % .  

La política de pensions -prop de nou de cada deu són pensions contributives- 
va ser la política més rellevant, atès que va representar el 31,4 % del total de 
la despesa dels pressupostos generals de l’Estat per al 2006. Les partides que 
més van incrementar van ser, d’una banda, l’accés a l’habitatge, i de l’altra, 
els serveis socials i la promoció social. La participació de les actuacions de 
serveis socials i promoció social sobre el total de la despesa dels pressupostos 
generals de l’Estat va ser del 0,6 %, i la de les actuacions relacionades amb 
altres prestacions econòmiques al marge de les pensions –que inclouen els 
subsidis d’incapacitat temporal- va ser del 4,4 % . 

A la taula següent es pot observar la distribució del pressupost d’actuacions 
de protecció i promoció social: 

 1994 1996 1998 2000 2001 2002 2003 
UE-25 - - - 26,9 27,1 27,4 28,0 
UE-15 28,4 28,4 27,5 27,2 27,5 27,7 28,3 
Espanya 22,8 21,9 20,6 19,6 19,4 19,6 19,7 
Catalunya  17,8 

A l’any 2003, la des-
pesa en protecció de 
la vellesa va ser la 
despesa social prin-
cipal a la UE-15 i de 
l’Estat espanyol. 

Gairebé la meitat de 
la despesa dels pres-
supostos generals 
consolidats  de l’ Es-
tat per al 2006,  es va 
destinar a  l’àrea d’ 
actuacions de protec-
ció i promoció social.  
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TAULA 228. DISTRIBUCIÓ DE LA DESPESA SOCIAL. ESPANYA 
2006. 

Unitats: milions d’euros 

Protecció Social 2005 2006 % sobre 
el total 

Variació 
2006/2005 

Pensions 79.221 84.682 31,4% 6,9% 
Desocupació 12.688 13.578 5,0% 7,0% 
Altres prestacions econòmiques 10.656 11.972 4,4% 12,3% 
Gestió i Administració de la SS 7.984 9.200 3,4% 15,2% 
Foment de l’ocupació 6.238 6.527 2,4% 4,6% 
Serveis socials i promoció social 1.378 1.650 0,6% 19,8% 
Accés a l’habitatge 878 1.079 0,4% 22,9% 
Total 119.043 128.688 47,6% 8,1% 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri de Treball i Afers Socials. 

Pressupost de la Seguretat Social: ingrés i despesa 

Pel que fa als drets reconeguts per la Tresoreria de la Seguretat Social a Cata-
lunya, l’ingrés, l’any 2006 va augmentar un 8,3 % respecte de l’any 2005. La 
partida d’ingressos patrimonials va ser la que més va augmentar, prop del     
56 %. Les cotitzacions social van augmentar el 8,2 %, la qual cosa va repre-
sentar la variació interanual més alta del període 2000-2006. Els ingressos 
per cotitzacions socials van arribar a la xifra de 16.664 milions d’euros l’any 
2006. Les cotitzacions socials representen el 98,9 % dels ingressos totals. Al 
gràfic següent s’observa l’evolució dels ingressos en relació al IPC.  

GRÀFIC 173. EVOLUCIÓ DE L ‘INGRÉS  DE LA TRESORERIA GE-
NERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL EN RELACIÓ AMB 

L’EVOLUCIÓ DE L’ IPC. CATALUNYA 2000-2006  

Unitats: índex  2000 = 100 

 

 

 

 

 

 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri de Treball i Afers Socials. 
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Les cotitzacions soci-
als a Catalunya van 
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l’any 2006, la varia-
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Pel que fa a les obligacions reconegudes per la Tresoreria de la Seguretat So-
cial a Catalunya, la despesa, s’observa un augment del 14,3 % de l’any 2006 
respecte de l’any 2005. La partida de la despesa més important va ser i és la 
de les pensions contributives, amb un pes sobre el total de la despesa del 99 
%. Les transferències corrents que més han crescut han estat les prestacions 
per maternitat i risc durant l’embaràs, el 9,7 %, les prestacions familiars, el 
7,8  %, i les prestacions contributives, el 7,4 %. 

A despesa en protecció social augmenta un 14,3 % Les cotitzacions socials a 
Catalunya van augmentar un 8,2 % l’any 2006, la variació interanual més alta 
del període 2000-2006. 

Si es fa una anàlisi del període 2000-2006,  les transferències corrents han 
augmentat el 46,4 %. S’observa, d’una banda,  que la despesa en prestacions 
per maternitat i risc durant l’embaràs durant el període s’ha duplicat,  i de 
l’altra, que la despesa en prestacions d’incapacitat temporal ha augmentat un 
80 % . 

GRÀFIC 174. EVOLUCIÓ DE LA DESPESA DE LA TRESORERIA 
GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL. CATALUNYA 2000-2006 . 

Unitats: índex  2000 = 100 

 

 

 

 

 

 

 
 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri de Treball i Afers Socials. 
 

5.1.2.2. Pressupost de la Generalitat de Catalunya. La despesa 
en protecció social. 

La despesa en protecció social mesura l’esforç que la societat catalana realit-
za per protegir les persones davant les situacions de risc i necessitat.  

Entre els anys 2005 i 
2006, les prestacions 
per maternitat i risc 
durat durant l ’emba-
ràs van créixer el   
9,7 %, les familiars el 
7,8 %, i les contribu-
tives el 7,4 %. 

Entre els anys 2005 i 
2006, les prestacions 
per maternitat i risc 
durat durant l ’emba-
ràs van créixer el   
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7,8 %, i les contribu-
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La protecció social és un concepte ampli que supera les limitacions de con-
templar només el cost de la seguretat social o la despesa social pública. Tan-
mateix, als pressupostos de l’any 2006 de la Generalitat de Catalunya, en la 
classificació de despeses per polítiques, la protecció i promoció social comp-
tava amb 1.566 milions d’euros distribuïda entre les partides de  protecció 
social, promoció social i foment de l’ocupació.  A continuació es detallen al-
gunes de les quanties de protecció i promoció social:  

TAULA 229. DISTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST DE PROTECCIÓ         
SOCIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.                             

CATALUNYA 2006. 

Unitats: milions d’euros i percentatge 

CONCEPTE Import 
Atenció a la gent gran amb dependència.  428,1 
Atenció a les famílies, infància i adolescència 307,2 
Atenció a les persones amb discapacitat 253,6 
Pensions i prestacions assistencials 45,6 
Serveis d’atenció primària i ajut domiciliari 44,3 
Total 1.078,8 
Font: Generalitat de Catalunya. Pressupostos 2006. 

Pel que fa a les pensions i prestacions assistencials, a l’any 2006, l’import to-
tal de les pensions no contributives pagades a Catalunya durant l’any 2006 va 
ser de 241, 4 milions d’euros distribuïts de la manera següent:  

GRÀFIC 175. IMPORT TOTAL DE LES PENSIONS NO CONTRIBU-
TIVES PAGADES. CATALUNYA 2006 

Unitats: milions d’euros 

 

 

 

 

 

 

 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Acció Social i Ciutadania 

81,5 € 8,3 € 9,8 €
10,1 €

4,0 € 0,4 € 0,5 €
0,7 €

95,1 € 8,0 € 7,4 €
15,3 €

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Barcelona Girona Lleida Tarragona

Invalidesa 

Jubilació per
invalidesa
Jubilació



MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2006 

 

150 
 

Com s’observa, l’import de pensions d’invalidesa sobre el total de pensions 
no contributives, proporcionalment més elevat, va ser el de la demarcació de 
Tarragona. I l’import de les pensions de jubilació sobre el total de pensions 
no contributives, proporcionalment més alt, va ser el de la demarcació de 
Lleida. 

Una altra partida important va ser la de la Renda Mínima d’Inserció (RMI). 
La despesa en pagaments durant l’any 2006 va ser de 64,1 milions d’ euros 
distribuïts de la manera següent: 

GRÀFIC 176. PAGAMENT ANUAL DE LA RENDA MÍNIMA 
D’INSERCIÓ PER DEMARCACIONS. CATALUNYA 2006. 

Unitats: milions d’euros 

 

 

 

 

 

 
 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball. 
 

 

La despesa en pagaments de la Renda Mínima d’Inserció ha augmentat des 
de l’any 1996 en un 151,2%. 

Les variacions interanuals més grans en els pagaments de la Renda Mínima 
d’Inserció es van produir a l’any 1997 i als anys 2002 i 2003 tal i com 
s’observa al gràfic següent: 
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GRÀFIC 177. VARIACIÓ INTERANUAL DEL PAGAMENT DE LA 
RENDA MÍNIMA D' INSERCIÓ. CATALUNYA 1997-2006. 

Unitats: percentatges 

 

 

 

 

 

 

 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball 

La despesa destinada a les empreses d’inserció laboral i als projectes  d’ au-
toocupació durant el període 1996-2006 també ha augmentat, i a l’any 2006 
va ser de 0,43 milions d’euros. 

GRÀFIC 178. EVOLUCIÓ DELS PAGAMENTS A LES ENTITATS 
COL·LABORADORES D’INSERCIÓ. 

Unitats: euros 

 

 

 

 

 

 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball. 

Finalment la despesa pressupostada l’any 2006 en atenció a la dependència i 
discapacitat79, va ser de 393,5 milions d’euros.  

                                                           
79 Mesura 82 de l’ Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la 
competitivitat de l’economia catalana.  
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A continuació es detalla per mesures el pressupost i el percentatge 
d’execució: 

− Desenvolupament del sistema d’atenció integral a la dependència: 1,50 
milions d’euros, dels quals es van executar el 77,7 %. 

− Extensió dels serveis d’ajuts domiciliari a les persones majors de 65 anys 
i la universalització de la teleatenció i  teleassistència: 21,6 milions 
d’euros, dels quals es van executar el 94,4 %. 

− Augmentar les places residencials fins el 5 % de la població més gran de 
65 anys 256,9 milions d’euros, dels quals es van executar, el 97,2 %. 

− El suport a la dependència: 113,4 milions d’euros, executats al 100 %.  

 

5.1.2.3. Evolució de les afiliacions 

Catalunya va finalitzar l’any 2006 amb 3.338.604 persones afiliades a la Se-
guretat Social, 78.587 més que a l’any anterior. La majoria dels afiliats cata-
lans, vuit de cada deu,  ho són al règim general, a més distància es troben els 
afiliats al règim especial de treballadors autònoms.  

El nombre de persones afiliades localitzades a Catalunya representen el 17,8  
% del total de persones afiliades de tot l’Estat . 

La mitjana anual del nombre de persones afiliades a la Seguretat Social ha 
augmentat un 40 %, mentre que la mitjana anual de les pensions ha augmen-
tat el 14 %  durant el període 1997-2006. En proporció han augmentat més 
les pensions no contributives (24,6 %) que les contributives (13,8 %).  

La relació persones ocupades i afiliades sobre persones pensionistes de l’any 
2006 va ser del 2,2, és a dir, 2,2 persones afiliades per cada pensionista, més 
elevada que l’a de l’any 1997, que era d’1,8 persones afiliades per cada pen-
sionista.   

No obstant això, a Catalunya hi ha un pensionista per cada dos persones afili-
ades.    

A la gràfica següent es mostra l’evolució de les pensions i de la mitjana 
d’afiliacions anuals a la Seguretat Social:  

La despesa pressu-
postada l’ any 2006 
en atenció a la de-
pendència i discapa-
citat va ser de 393,5 
milions d’ euros, dels 
quals es van executar 
384,6 M€, el 97,8 %. 

A l’any 2006 hi havia 
2,2 persones afiliades 
per cada pensionista.   
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GRÀFIC 179. EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE  PERSONES TREBA-
LLADORES AFILIADES A LA SEGURETAT SOCIAL  I DEL NOMBRE 

DE PENSIONS.   CATALUNYA 1997- 2006. 

Unitats: índex 1997 = 100 

 

 

 

 

 

 

 

 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri de Treball i Afers Socials. 
 

5.2. ELS SERVEIS SOCIALS 

5.2.1. Marc normatiu i iniciatives públiques 

Àmbit autonòmic: 

En matèria de serveis socials, cal destacar l’aprovació del projecte de llei de 
Serveis Socials al Consell Executiu de 17 de gener de 2006, l’avantprojecte 
del qual ha estat objecte de dictamen per part del CTESC. Els serveis socials 
tenen com a finalitat assegurar el dret de les persones a viure dignament du-
rant totes les etapes de la seva vida mitjançant la cobertura de les seves ne-
cessitats personals bàsiques i de les necessitats socials, en el marc de la justí-
cia social i del benestar de les persones. 

Aquesta llei inclou una descripció dels drets i deures de les persones en rela-
ció amb els serveis socials. 

La principal innovació, dins del sistema públic de serveis socials, és la intro-
ducció del catàleg de serveis com a instrument i garantia d’accés a les presta-
cions garantides del sistema de serveis socials, per a tota la població que els 
necessiti. La tipologia i la població destinatàries de les prestacions garantides 
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per la Cartera de Serveis Socials, seran especificades en els programes pres-
supostaris de les Lleis de Pressupostos de la Generalitat per a cada any, que 
aprovi el Parlament de Catalunya. 

5.2.2. Principals tendències del sistema 

La protecció social s’ha convertit en un projecte comú europeu d’ençà la U-
nió Econòmica i Monetària, tot i que no hi ha estàndards comuns. Pel que fa 
a la dimensió social i de redistribució de la riquesa, els compromisos assolits 
al Consell d’ Europa dels Estats membres l’any 2006 tenien per objectiu re-
duir el nombre de persones en situació de risc de pobresa i exclusió social 
l’any 2010, millorar la provisió de les pensions i de l’atenció sanitària i esta-
blir millors vincles entre pobresa, pensions i salut.  

Els reptes a l’Estat espanyol són: la coordinació entre les diferents Adminis-
tracions, donar resposta a la demanda originada per l’alt nivell d’immigració,  
assegurar la sostenibilitat del sistema de pensions, promoure un mercat labo-
ral inclusiu i vincular les polítiques de protecció social a les polítiques eco-
nòmiques d’ocupació.80 

L’any 2006, amb l’aprovació de la Llei de Prestacions Socials de Caràcter 
Econòmic,  es va crear l’Indicador de Suficiència Econòmica de Catalunya 
(IRSC), que per primera vegada té en compte el diferencial de preus de Cata-
lunya respecta a Espanya, per sota del qual no es pot viure amb dignitat, i que 
va quedar establert en  509,6 € mensuals81. Aquesta Llei és un primer pas en 
la millora del vincle entre pensions i pobresa. Les prestacions a Catalunya, 
contributives i no contributives, cobrien al mes de desembre del 2006 el 21,4 
% de la població catalana.  

D’altra banda, els usuaris dels serveis socials creixen any darrera any. L’any 
2005, el nombre de persones usuàries dels serveis bàsics d’atenció social va 
ser de 623.043, un 11 % més que l’any anterior. S’observa un creixement 
considerable de dos col·lectius, els immigrants i les persones grans. Els usua-
ris del servei d’ajuda domiciliària, majoritàriament persones grans, també han 
augmentat.  

                                                           
80 Vignon, Jerôme (2006) . “La Protección social : una cuestión de interés común para Europa 
dentro del marco de la nueva estrategia de Lisboa”. Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales: seguridad social (núm. extraordinari 2006). Madrid                                      
 
81  7.132,3 € anuals. 

Amb la creació de l’ 
IRSC l’any 2006 es 
millora el vincle entre 
pensions i pobresa.  

A l’any 2005 van 
créixer dos col·lectius 
d’usuaris dels serveis 
socials: els immi-
grants (35 %) i les 
persones grans (16 
%).  
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Finalment, s’ha de destacar el sorgiment a la Unió Europea del concepte de 
dependència, conseqüència en part del canvi demogràfic i  que té prou entitat 
per ser tractar com a risc diferenciat als sistemes de protecció socials del Es-
tats membres. Hi ha consens social pel que fa a la necessitat de desenvolupar 
els serveis d’atenció a la dependència de manera professional mitjançant un 
mercat social que tindrà un impacte considerable sobre l’ocupació. 

5.2.3. Els perfils de les persones usuàries dels serveis socials.  

Les persones beneficiàries del nostre sistema de protecció social són les que 
es troben en situació de necessitat originada per la salut: malaltia, lesió, dis-
capacitat, addicció; per l’edat: gent gran que no té problemes de salut però sí 
de soledat, infants en situació d’exclusió social o en risc de patir-la; per la si-
tuació econòmica: precarietat laboral, desocupació, precarietat econòmica, 
persones que reben prestacions econòmiques però que no els garanteixen una 
vida digna; per la situació d’exclusió social: delinqüència, violència, manca 
d’habitatge o infrahabitatge, persones immigrades en situació de pobresa, 
llars monoparentals amb infants a càrrec o llar amb persones amb dependèn-
cies; o per la vellesa i mort, entre d’altres. 

5.2.3.1. Serveis socials d’atenció primària 

Pel  que fa als usuaris dels serveis socials d’atenció primària -el punt d’accés 
més immediat al Sistema català de serveis socials, prestats per equips multi-
professionals i que atenen necessitats,  generals i bàsiques, de les persones i 
les famílies- les dades de l’any 2005 mostren un augment d’usuaris respecte 
de l’any 2004.  

A l’any 2005 es va produir un increment del 11 % dels usuaris dels serveis 
bàsics d’atenció primària –els que detecten i prevenen situacions de risc soci-
al o d’exclusió- respecte de l’any 2004. Els principals col·lectius destinataris 
d’aquest serveis bàsics van ser, per ordre d’importància: les famílies, la gent 
gran i els immigrants.  
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GRÀFIC 180. USUARIS DELS SERVEIS BÀSICS D'ATENCIÓ SOCI-
AL PRIMÀRIA PER  COL·LECTIU. CATALUNYA 2004-2005 

Unitats: usuaris 

 

 

 

 

 

 

 

 
Font: elaboració pròpia, a partir de les dades del Departament d'Acció Social i Ciutadania 

El col·lectiu d’usuaris que més ha augmentat ha estat el d’immigrants, amb 
una variació en el nombre d’usuaris de l’any 2005 respecte de l’any 2004 de 
prop del 35 %, com s’observa a la gràfica següent:  

GRÀFIC 181. EVOLUCIÓ DELS USUARIS DELS SERVEIS BÀSICS 
D'ATENCIÓ SOCIAL PRIMÀRIA PER  COL·LECTIU.                                   

CATALUNYA 2004-2005. 

Unitats: variació relativa del nombre d'usuaris en percentatge 

 

 

 

 

 

 
Font: elaboració pròpia, a partir de les dades del Departament d'Acció Social i Ciutadania 

El servei bàsic d’atenció primària amb més nombre d’usuaris és el 
d’informació i orientació. A l’any 2005 van passar per aquest servei 422.680 
persones, el 61,1 % del total de usuaris dels serveis bàsics. El segueix, el de 
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prevenció i inserció amb 213.062 usuaris que representa prop del 31 %, com 
s’observa a continuació.  

GRÀFIC 182. USUARIS DELS SERVEIS BÀSICS D'ATENCIÓ SOCI-
AL PRIMÀRIA PER TIPUS DE SERVEI. CATALUNYA 2004-2005. 

Unitats: percentatge sobre el total. 

 

 

 

 

 

 

 
Font: elaboració pròpia, a partir de les dades del Departament d'Acció Social i Ciutadania. 

El servei bàsic que més ha crescut en nombre d’usuaris és el d’ajuda domici-
liària, un  29,7 % respecte de l’any 2004, seguit del de prevenció i inserció, 
amb un creixement respecte de l’any 2004 del 17, 3 %, com s’observa a con-
tinuació:   

GRÀFIC 183. EVOLUCIÓ DELS USUARIS DELS SERVEIS BÀSICS 
D'ATENCIÓ SOCIAL PRIMÀRIA PER TIPUS DE SERVEI. CATALU-

NYA 2004-2005. 

Unitats: variació relativa en percentatge 

 

 

 

 

 

 
Font: elaboració pròpia, a partir de les dades del Departament d'Acció Social i Ciutadania 
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Els serveis d’atenció domiciliària, dirigits a les persones amb dificultats de 
desenvolupament, d’integració social o manca d’autonomia personal,  i el de 
telealarma i teleassistència també han augmentat molt en aquest període 
2004-2005, un 29,7 % i un 39, 4 % respectivament.  

Els principals usuaris d’aquests serveis són la gent gran, amb un pes sobre el 
total usuaris dels serveis d’atenció domiciliària del 71,5 % l’any 2005. 
S’observa un pes més elevat de les dones usuàries dels serveis de telealarma i 
teleassistència de més de tres dones per cada home.  

Finalment el servei d’allotjament alternatiu que proporciona un allotjament 
digne i una estructura bàsica de relació i convivència a les persones amb situ-
ació de necessitat ha disminuït en un 18 %. 

 

5.2.3.2. Serveis socials d’atenció especialitzada 

Pel que fa als serveis social d’atenció especialitzada, dirigits a col·lectius ca-
racteritzats per la singularitat de les seves necessitats, el nombre d’usuaris 
també ha augmentat, però en menor proporció.  

El servei social d’atenció especialitzada amb més usuaris va ser el de 
l’atenció a la gent gran amb 116.940 places l’any 2006 entre residencies amb 
centre sociosanitari concertat, residencies, centres de dia i habitatges tutelats. 
Aquest servei va experimentar un creixement del 3,4 % respecte de l’any 
2005, especialment els centres de dia.   

L’altre servei que va augmentar en nombre d’usuaris l’any 2006 respecte de 
l’any 2005 va ser el de l’atenció a les persones amb discapacitat, que va aug-
mentar un 1,6 %, i que va atendre 13.437 usuaris l’any 2006, sobretot de cen-
tres ocupacionals. 

Els usuaris de serveis d’atenció a la família, la infància,i l’adolescència van 
experimentar una davallada l’any 2006 respecte de l’any 2005 d’un 3,1 %.  

El nombre de places d’atenció a toxicòmans ha experimentat durant el perío-
de 2005-2006 un creixement del  8,4 %.  

Finalment, el nombre de places en centres sociosanitaris de llarga estada o as-
sistits de prop del 16 % . 

 

El servei social espe-
cialitzat amb més u-
suaris és el d’atenció 
a la gent gran.  
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5.3. PRESTACIONS BÀSIQUES DEL SISTEMA I EVO-
LUCIÓ.  

El sistema de protecció social públic, en funció del dret a les prestacions, pot 
ser contributiu o no contributiu, i en base a l’àmbit de cobertura, especial o 
universal. El  nombre de persones beneficiàries de prestacions més elevat és 
el prestacions contributives de jubilació.  

Les pensions contributives no han parat de créixer des de l’any base 2002. El 
creixement més intens ha estat el que es va produir entre els anys 2005 i 
2006, amb una variació interanual del 3,1 %.  En canvi, el nombre de pensi-
ons no contributives de l' any 2006 ha disminuït un 0,8 % respecte a l' any 
2005. Es constata, des de l' any 2004, una disminució progressiva del nombre 
de pensions no contributives de jubilació i d’invalidesa, tal i com s’observa a 
la gràfica següent:   

GRÀFIC 184. EVOLUCIÓ DE LES PENSIONS. CATALUNYA 2002 – 
2006. 

Unitat: taxa acumulada de creixement del nombre de pensions (base 2002). 

 

 

 

 

 

 

Elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri de Treball i Afers Socials. 

5.3.1. Prestacions contributives 

Són prestacions de durada indefinida per jubilació, incapacitat permanent i 
mort i supervivència, si es compleixen els requisits exigits. La seva quantia es 
determina en funció de les aportacions efectuades per la persona treballadora 
i/o empresària82. A 31 de desembre de l’any 2006, 1.467.594 persones de mit-

                                                           
82 Estan sotmeses a una relació jurídica amb la Seguretat Social. 
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jana, és a dir, el 20,6 % de la població catalana, van ser beneficiàries 
d’alguna d’aquestes pensions.  

La majoria de les prestacions contributives, el 61,3 % ho són per jubilació. 
Les pensions de viduïtat representen el 25,4 % i les d’incapacitat permanent 
el 10,9 %, tal i com s’observa a la gràfica següent:  

GRÀFIC 185. PENSIONS CONTRIBUTIVES PER CLASSE.                      
CATALUNYA 2006. 

Unitats: percentatge sobre el total. 

 

 

 

 

 

 
Elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri de Treball i Afers Socials. 
 

Pel que fa al perfil dels beneficiaris de prestacions contributives, amb dades 
de 31 de desembre de 2006,  s’observa que les dones pensionistes superen els 
homes en més de 10 punts percentuals, ja que nou de cada deu pensions de 
viduïtat les perceben les dones. No obstant això, la pensió mitjana de les do-
nes se situa en els 503 € mensuals, per sota de l’Indicador de Suficiència E-
conòmica de Catalunya (IRSC) establert en  509,6  € mensuals, atès que el 
42,5 % de les pensions de les dones ho són per viduïtat, i la pensió mitjana de 
viduïtat de les dones, a 31 de desembre de 2006, era de 494,0 E mensuals.  
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GRÀFIC 186. PENSIONS PER SEXE I  QUANTIA. CATALUNYA 
2006. 

Unitats: percentatge i euros 

 

 

 

 

 

 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri de Treball i Afers Socials. 

En relació amb l’edat, prop de vuit de cada deu persones beneficiaries d’una 
prestació contributiva té més de 65 anys, ja  que les pensions de jubilació re-
presenten el 61,3 % del total de pensions. La resta, prop de dos de cada tres, 
són principalment persones entre els 40 i els 65 anys.   

El 6,4 % de la població en edat de treballar, de 20 a 64 anys, es perceptora 
d’una prestació contributiva, per tant, inactiva.  

L’edat mitjana de les persones perceptores de pensions contributives era, a 31 
de desembre de 2006, de 71 anys, 70 anys en el cas dels homes i 73 anys en 
el cas de les dones.  

El percentatge de dones pensionistes més grans de 65 anys supera el dels 
homes en 4,6 punts percentuals. En canvi, hi ha més homes pensionistes 
d’edats compreses entre els 55 i 64 anys, 3,3 punts percentuals per sobre,  tal 
i com s’observa a continuació:    
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GRÀFIC 187. PENSIONS PER EDATS. CATALUNYA 2006. 

Unitats: percentatge del grup d' edat sobre el total. 

 

 

 

 

 

 

 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri de Treball i Afers Socials. 

GRÀFIC 188. PENSIONS PER EDAT I SEXE. CATALUNYA 2006. 

Unitats: percentatge del grup d’edat sobre el total del sexe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri de Treball i Afers Socials. 

 

La proporció de dones pensionistes per viduïtat i per favor familiar és, amb 
relació als homes, molt elevada. Nou de cada deu pensions de viduïtat són 
percebudes per dones i vuit de cada deu pensions de favor de familiars, tal i 
com s’observa a la gràfica següent:   

A l’any 2006 els ho-
mes pensionistes d’ 
edats compreses en-
tre els 55 i 65 anys 
superaven les dones 
en 3,3 punts percen-
tuals. 

76,2%

11,5%
5,7% 5,4%

80,8%

14,8%

1,0%1,7%
1,6% 1,3%

0%

50%

100%

Homes Dones

< 25
25 - 39
40- 54
55-65
> 65

> 64
78,8%

55-64
12,9%

40- 54
5,5%

25 - 39
1,4%

< 25
1,5%



CONDICIONS DE VIDA I BENESTAR SOCIAL 

 

163 
 

GRÀFIC 189. PENSIONS PER TIPUS I SEXE. CATALUNYA 2006. 

Unitats: percentatge sobre el total del tipus de pensió 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri de Treball i Afers Socials. 

En relació a les quanties, es constata l’evidència que la meitat dels pensionis-
tes van passar l’any 2006 amb menys de 500 € al mes, majoritàriament do-
nes. Només dos de cada 10 pensionistes cobren pensions que superen els 
1000 € mensuals, tal i com s’observa a continuació:  

GRÀFIC 190. PENSIONS PER  QUANTIA. CATALUNYA 2006. 

Unitats: percentatge 

 

 

 

 

 

 

 
 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri de Treball i Afers socials. 

A part de l’evidència de que les pensions més baixes són, per ordre, les de fa-
vor familiar, orfenesa i viduïtat, s’observa que prop de la meitat de les pensi-
ons de jubilació eren, a 31 de desembre del 2006, de menys de 500 €, per sota 
del IRSC.  
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GRÀFIC 191. PENSIONS PER TIPUS I QUANTIA. CATALUNYA 
2006. 

Unitats: percentatge del tram de quantia sobre el total del tipus de pensió. 

 

 

 

 

 

 
 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri de Treball i Afers socials. 

La variació de l’import mitjà de les pensions sempre ha estat per sobre de la 
variació de l’IPC, la diferències més grans respecte a l’IPC es van produir du-
rant els anys 2003 i 2004 i van ser de 2,7 i 2,4 punts percentuals respectiva-
ment. L’import mitjà de les pensions contributives es va situar en els 662 € 
de mitjana anual durant  l’any 2006. La diferència amb l’ IPC va ser d’1,1 
punts percentuals per sobre, tal i com s’observa a la gràfica següent: 

GRÀFIC 192. EVOLUCIÓ DE L' IMPORT MITJA DE LES PENSIONS 
CONTRIBUTIVES DE LA SEGURETAT SOCIAL EN RELACIÓ A L'IPC. 

CATALUNYA 1998-2006. 

Unitats: euros i punts percentuals de diferència.               Canvi en el  sistema de càlcul de l’ IPC 
a partir del l’any 2002. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri de Treball i Afers Socials.             
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S’observa que la diferència positiva més gran entre la variació de l’import 
mitjà de la pensió contributiva i la de l’ IPC es va produir a les pensions de 
viduïtat durant els anys 2003 i 2004, possiblement degut al fet de que al 2004 
el percentatge de la base reguladora de les pensions de viduïtat va passar del 
45 % al 52 %, amb caràcter retroactiu; conseqüentment, va augmentar la des-
pesa en pensions de viduïtat, tot i que les més beneficiades per la mesura van 
ser les pensions més altes.  

La tendència generalitzada és de que l’augment de l’import mitjà de les pen-
sions estigui per sobre de l’augment de l’IPC. Tanmateix, les pensions 
l’import mitjà de les quals més ha augmentat han estat les d’incapacitat per-
manent i les de viduïtat, un 72,4 % i un 61,8 % respectivament, amb relació a 
l’any base 1997.  

GRÀFIC 193. EVOLUCIÓ DE TAXA DE CREIXEMENT ACUMULAT 
DELS IMPORTS MITJANS DE LES PENSIONS  CONTRIBUTIVES DE 
LA SEGURETAT SOCIAL, SEGONS TIPUS DE PENSIÓ, EN RELACIÓ 

A LA DEL IPC. CATALUNYA 1998- 2006. 

Unitats: taxa de creixement acumulat. 

 

 

 

 

 

 

 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri de Treball i Afers socials. 

A l’any 2006 l’import mitjà de la pensió contributiva per jubilació va ser de 
752,2 €, el de la pensió d’ incapacitat permanent de 735 €, el de la de viduïtat 
482,3 € i el de favor de familiars 291,9, com s’observa a la gràfica següent: 
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GRÀFIC 194. EVOLUCIÓ DELS IMPORTS MITJANS DE LES PEN-
SIONS CONTRIBUTIVES DE LA SEGURETAT SOCIAL SEGONS TI-

PUS DE PENSIÓ . CATALUNYA 1997- 2006. 

Unitats: euros 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri de Treball i Afers socials. 

A finals d’any, és a dir, a 31 de desembre del 2006, hi havia 899.499 perso-
nes perceptores de pensions de jubilació que cobraven una pensió mitjana de 
741,7 euros mensuals, 919,1 € en el cas dels homes i 503,7 € en el cas de les 
dones. La mitjana d’edat dels homes pensionistes per jubilació era de 74 anys 
i la de les dones 75 anys.  

La taxa de cobertura de la població catalana major de 65 anys era del     76 
%, un punt percentual per sobre de la del any 2005. Tres de cada quatre per-
sones més grans de 65 anys està coberta pel sistema públic de pensions con-
tributiu. 

La taxa de creixement acumulat de les pensions de jubilació durant el període 
1997 – 2006 ha estat del 37,2 %. L’any 2006 va ser el de més creixement de 
la sèrie desprès de l’any 1998, amb una variació respecte de l’any 2005 del 
3,7 %.  
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GRÀFIC 195. EVOLUCIÓ DE LA TAXA DE CREIXEMENT ACU-
MULAT DEL NOMBRE DE PENSIONS CONTRIBUTIVES  DE JUBI-
LACIÓ I TAXA DE COBERTURA DE LA POBLACIÓ DE MÉS DE 65 

ANYS. CATALUNYA 1997-2006 

Unitats: taxa de creixement acumulat i percentatge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri de Treball i Afers socials. 

La segona prestació contributiva en importància pel nombre de persones per-
ceptores és la pensió de viduïtat. 

A 31 de desembre de l’any 2006,  372.947 persones de mitjana tenien reco-
neguda una pensió contributiva de viduïtat. La quantia mitjana de la pensió 
era de 484,9 euros,  372,1 € en el cas dels homes i 494,0 € en el cas de les 
dones. La mitjana d’edat dels homes pensionistes per viduïtat era de 72 anys i 
la de les dones de 75 anys.  

La taxa de creixement acumulat del període ha estat del 16,8 % tal i com 
s’observa a la gràfica següent:  
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GRÀFIC 196. EVOLUCIÓ DE TAXA DE CREIXEMENT ACUMULAT 
DEL NOMBRE DE PENSIONS CONTRIBUTIVES DE VIDUÏTAT.  CA-

TALUNYA 1997- 2006. 

Unitats: taxa de creixement acumulat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri de Treball i Afers socials. 

El tercer grup de pensions és el de les pensions per incapacitat permanent. El 
nombre de persones que van cobrar una pensió contributiva d’incapacitat 
permanent, a 31 de desembre de 2006, va ser de 159.537 persones. El nombre 
de pensions contributives d’incapacitat permanent ha augmentat un 4,4% en 
relació a l’any 2005. És una de les variacions interanuals més elevades del 
període 1997-2006.   

L’import mitjà de la pensió d’incapacitat permanent a 31 de desembre del 
2006 va ser de 760,6 euros, 893,9 € en el cas dels homes i 593,8 € en el cas 
de les dones. L’edat mitjana dels homes pensionistes per incapacitat perma-
nent era de 53 anys, i la de les dones 60 anys.  

Les pensions per incapacitat permanent es van reduir pràcticament a la meitat 
l’any 1998, degut al fet de que els pensionistes per incapacitat permanent de 
65 i més anys van passar a ser considerats pensionistes de jubilació, incre-
mentant-se aquell any el nombre de pensionistes per jubilació. D’ençà 
d’aquet fet s’han mantingut més o menys estables amb un augment de 2,4 
punts percentuals en vuit anys, com s’observa a continuació:    
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GRÀFIC 197. EVOLUCIÓ DE TAXA DE CREIXEMENT ACUMULAT 
DEL NOMBRE DE PENSIONS CONTRIBUTIVES D' INCAPACITAT 

PERMANENT.  CATALUNYA 1997- 2006. 

Unitats: taxa de creixement acumulat. 

 

 

 

 

 

 
 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri de Treball i Afers socials. 

Finalment, pel que fa a la pensió contributiva d’orfenesa, la quantia de la 
pensió mitjana va ser de 290 € i l’edat mitjana de 28 anys.  

GRÀFIC 198. EVOLUCIÓ DE TAXA DE CREIXEMENT ACUMULAT 
DEL NOMBRE DE PENSIONS CONTRIBUTIVES D' ORFENESA.               

CATALUNYA 1997- 2006. 

Unitats: taxa de creixement acumulat. 

 

 

 

 

 

 

 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri de Treball i Afers socials. 

Des de fa uns anys, el nombre de pensions per orfenesa es manté estable. A 
l’any 2006 el creixement acumulat va ser del 25,1 % al mateix nivell de l’any 
2003. 
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Finalment, a 31 de desembre de 2006, hi havia 28.089 pensions contributives 
com a conseqüència d’un accident de treball i 5.041 derivades de  malaltia 
professional. La qual cosa representava el 1,9 % i el 0,3 % del total de pensi-
ons contributives del sistema. La mitjana d’edat d’aquests pensionistes era de 
59 anys i 65 anys respectivament. 

El 66 % de les pensions del sistema de protecció contributiu ho són del règim 
general. El règim especial de treballador autònoms tenia un pes del          13,4 
% del total del sistema, l’agrari (per compte propi i aliè) del 6,8 %, i el de 
persones treballadores de la llar del 2,4 %.  

5.3.1.1. Prestacions no contributives 

La cobertura de les prestacions no contributives era, a 31 de desembre del 
2006, del 0,8 % de la població catalana.  

El nombre de beneficiaris de pensions no contributives de l' any 2006 va ser 
de 59.352, ha disminuït un 0,8 % respecte a l' any 2005. Es constata, des de l' 
any 2004, una disminució progressiva del nombre de pensions no contributi-
ves de jubilació i d’invalidesa, tal i com s’observa a la gràfica següent:  

GRÀFIC 199. EVOLUCIÓ DE DEL NOMBRE DE PENSIONS NO 
CONTRIBUTIVES.  CATALUNYA 1997- 2006. 

Unitats: índex 1997=100 

 

 

 

 

 

 

 

 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Acció Social i Ciutadania 

A continuació s’analitza la distribució de les pensions no contributives per ti-
pus i demarcació territorial. La demarcació de Tarragona és la que té la pro-
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porció de pensions no contributives d’invalidesa més elevada, el 47 %,  i la 
de Lleida la que la té de pensions no contributives de jubilació, el 58 %.  

GRÀFIC 200. PENSIONS NO CONTRIBUTIVES PER TIPUS I DE-
MARCACIÓ. CATALUNYA DESEMBRE DEL 2006. 

Unitats: percentatge de beneficiaris sobre el total de la demarcació. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Acció Social i Ciutadania. 

El 8% de les pensions de jubilació de la demarcació de Barcelona són pensi-
ons d’invalidesa que han passat a ser pensions de jubilació, la qual cosa suc-
ceeix quan la persona compleix els 65 anys.  

En la resta de demarcacions, el percentatge de beneficiaris de pensions no 
contributives de jubilació que ja ho eren d’una pensió no contributiva 
d’invalidesa és del 10% a Girona i a  Lleida  i 11%  a Tarragona.  

Jubilació no contributiva 

Els beneficiaris són els ciutadans espanyols i nacionals d’altres països amb 
residència legal a l’Estat espanyol que no tinguin ingressos suficients, és a dir 
inferiors a 4.221,70 € anuals per l’any 2006, que tinguin seixanta cinc o més 
anys.   

La pensió no contributiva de jubilació de l’any 2006 va experimentar un in-
crement del 4,4 % que incloïa l’ 1,4 % de desviació del IPC de l’any anterior.  
La quantia de la pensió va quedar fixada en 4.221,7 €, íntegres anuals que es 
van abonar en 12 mensualitats més dos pagues extraordinàries a l’any, és a 
dir, en una quantia mensual de 301,55 €. 
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Les pensions no contributives de jubilació de l’any 2006 han disminuït un 
punt percentual respecte de l’any 2005 i tendeixen ha baixar.  

GRÀFIC 201. EVOLUCIÓ DE DEL NOMBRE DE PENSIONS NO 
CONTRIBUTIVES DE JUBILACIÓ.  CATALUNYA 1997- 2006. 

Unitats: índex 1997=100 

 

 

 

 

 

 

 
 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d' Acció Social i Ciutadania. 

A l’any 2005, una de cada tres persones  perceptores d’una pensió per jubila-
ció no contributiva de Catalunya vivien soles el 33,4 %. D’altra banda, el 
27,0 %  vivien en llars on convivien tres persones.83 La proporció a l’ Estat 
espanyol de persones beneficiàries de prestacions no contributives que vivien 
soles era inferior en 2 punts percentuals, del 31.1 %.  

Si s’analitzen aquestes dades per demarcacions territorials, s’observen dife-
rencies. Mentre que a Girona i a Barcelona viuen, proporcionalment, més 
persones perceptores de pensions no contributives que viuen soles, el 39,8 % 
i el 35,0 % respectivament, a Lleida i Tarragona, el percentatge de les perso-
nes jubilades que conviuen amb tres o més persones  es més elevat. 

A l’any 2006 van haver 33.795 beneficiaris de pensions no contributives de 
jubilació. La meitat dels beneficiaris van cobrar, a 31 de desembre del 2006, 
l’import màxim de la pensió no contributiva de jubilació de 303,3 €,  per sota 
de l’IRSC. L’altra meitat van cobrar menys, tal i com s’observa a la taula se-
güent:  

                                                           
83 Fitxer tècnic de Pensionistes no contributius del IMSERSO 
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TAULA 230. PENSIONS NO CONTRIBUTIVES DE JUBILACIÓ. 
BENEFICIARIS PER IMPORT. CATALUNYA DESEMBRE 2006 

Unitats: nombre de beneficiaris i percentatge. 

  Import Percentatge 
Import màxim: 303,3 € 16.497 49,3 % 
Import mínim 75,8 € 1.694 5,1 % 
Import entre: 75,8 € i 303, 3 € 15.258 45,6 % 
Total beneficiaris 33.449 100 % 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Acció Social i Ciutadania.  

Invalidesa no contributiva 

La quantia de la pensió va ser variable en funció dels ingressos personals i 
dels ingressos dels familiars amb qui va conviure la persona beneficiaria. Per 
a l’any 2006 l’import va ser des d’un mínim de 75,39 euros mensuals fins a 
un màxim de 301,55 euros. Tanmateix la quantia de la prestació no contribu-
tiva es va establir en 4.221,70 euros anuals, és a dir,  301,55 euros mensuals 
més dues pagues extraordinàries.  

Pel que fa a les persones invàlides o disminuïdes en un grau igual o superior 
al 75% de discapacitat, que necessiten l’ajuda d’una altra persona per realit-
zar els actes més elementals de la vida quotidiana, la pensió es va incremen-
tar en un 50% sobre la quantia màxima, és a dir, en  2.1010,5 euros  anuals o 
150,78  euros mensuals. 

El  nombre de beneficiaris ha anat minvant en els darrers tres anys. L’any 
2006 hi va haver 25.558 beneficiaris de pensions no contributives 
d’invalidesa.  
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GRÀFIC 202. EVOLUCIÓ DE DEL NOMBRE DE PENSIONS NO 
CONTRIBUTIVES D’INVALIDESA.  CATALUNYA 1997- 2006. 

Unitats: índex 1997=100 

 

 

 

 

 

 

 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Acció Social i Ciutadania. 

El perfil de les llars dels perceptors de pensions no contributives d’invalidesa 
és semblant al dels de pensions no contributives de jubilació. Prop d’una de 
cada tres persones viuen soles, el 30,3 % , i una de cada quatre viuen amb 
llars on conviuen tres persones. A l’Estat espanyol les persones perceptores 
de pensions no contributives d’invalidesa que viuen soles és menor, del 
24,7%. 

Prop de vuit de cada deu beneficiaris van cobrar, a 31 de desembre del 2006, 
l’import màxim de 303,3 € de la pensió no contributiva d’invalidesa, per sota 
de l’ IRSC. El 8,5 % va cobrar l’import màxim més el complement de tercera 
persona, és a dir, 455 €, tal i com s’observa a la taula següent:   

TAULA 231. PENSIONS NO CONTRIBUTIVES D' INVALIDESA. 
BENEFICIARIS PER IMPORT. CATALUNYA DESEMBRE 2006. 

Unitats: nombre de beneficiaris i percentatge. 

  Import  Percentatge 
Import màxim: 303,3 € 19.865 78,1 % 
Import màxim + complement de 3a persona: 455 € 2.155 8,5 % 
Import mínim: 75,8 € 501 2,0 % 
Import entre: 75,8 € i 303, 3 € 2.917 11,5 % 
Total 25.438 100 % 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Acció Social i Ciutadania.  
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5.3.1.2. Altres prestacions d’àmbit estatal 

Prestació  per maternitat 

El nombre de permisos de maternitat  -inclou les situacions de maternitat, a-
dopció i acollida- registrats a Catalunya va ser de 60.134 permisos l’any 
2006, prop del 19 % del total de permisos de l’ Institut Nacional de la Segu-
retat Social. El major nombre de permisos de maternitat registrat a l’Estat es-
panyol. No obstant això, a l’any 2006 va disminuir el nombre de pares que es 
van acollir al permís de maternitat en un 5,3 %84 respecte de l’any 2005, tal i 
com s’observa a la gràfica següent:   

GRÀFIC 203. PRESTACIÓ PER MATERNITAT EN FUNCIÓ DEL 
PERCEPTOR: MARE O PARE. CATALUNYA 2005-2006. 

Unitats: percentatge de prestacions sobre el total 

 

 

 

 

 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri de Treball i Afers Socials 

Prestació econòmica familiar per fill a càrrec 

A l’any 2006, el nombre de prestacions familiars per fill a càrrec vigents va 
ser de 110.429, el 10,7 % del total de prestacions de l’Estat espanyol. El 
nombre de famílies beneficiaries d’aquesta prestació econòmica va ser a Ca-
talunya de 70.752, el 10,5 % del total de les famílies beneficiaries d’aquesta 
prestació a l’Estat espanyol. 

Prop de 73 % de les prestacions familiars van ser per fills menors de 18 anys 
sense discapacitat. L’11 %, per fills amb una discapacitat igual o superior al 
33 %, el 10 % per fills amb una discapacitat igual o superior al 65 % i, Fi-

                                                           
84 El pare pot gaudir del temps de permís cedit per la mare al mateix temps que aquesta o a con-
tinuació. La Llei preveu la possibilitat de gaudir a temps parcial d’aquest permís, a excepció de 
les primeres sis setmanes que són de descans obligatori.  
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nalment, prop del 6 % restant, per fills amb una discapacitat igual o superior 
al 75 %, tal i com s’observa a la gràfica següent: 

GRÀFIC 204. PRESTACIÓ FAMILIAR PER FILL A CÀRREC I GRAU 
DE DISMINUCIÓ. CATALUNYA 2006. 

Unitats: percentatge de prestacions sobre el total 

 

 

 

 

 

 

 

 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri de Treball i Afers Socials 

Prestació per incapacitat temporal 

Pel que fa a les prestacions per incapacitat temporal gestionades per l’Institut 
Nacional de la Seguretat Social s’observa el següent: 

- La mitjana mensual de casos de l’any 2006, quan el causant va ser  una 
contingència comú85, va ser de 46.256, 351 casos més de mitjana que a 
l’any 2005. No obstant això, la durada mitjana va ser inferior a la de 
l’any 2005, de 13 dies respecte dels gairebé 38 de l’any 2005. La inci-
dència va ser semblant a la de l’any 2005, de 35 processos mensuals de 
cada 1.000 persones protegides. Finalment, la prevalença, és a dir, el 
nombre de processos vigents a finals de l’any 2006 per cada 1.000 per-
sones protegides, va ser superior, és a dir, del 50,2 0/00, a l’any 2005 va 
ser del 46,8 0/00, com s’observa a la gràfica següent:  

                                                           
85 No s’inclou el règim especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms ni el d’ Ocupats 
de la llar.  
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GRÀFIC 205. PRESTACIÓ PER INCAPACITAT TEMPORAL (CON-
TINGÈNCIES COMUNS). CATALUNYA 2006. 

Unitats: durada mitjana (percentatge del nombre total de dies de baixa dels processos  donats 
d’alta l’any 2006  sobre el total de processos), incidència (mitjana dels processos mensuals inici-
ats per cada 1.000 persones protegides), prevalença (nombre de processos vigents al final de 
l’any per cada 1.000 persones protegides) . 

 

 

 

 

 

 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri de Treball i Afers Socials 

- La mitjana mensual de casos de l’any 2006, quan el causant va ser  una 
contingència professional, és a dir, un accident de treball o malaltia pro-
fessional, va ser de 44 casos, un menys de mitjana que a l’any 2005. La 
durada mitjana va ser inferior a la de l’any 2005, de 64 dies respecte dels 
73 de l’any 2005. La incidència va ser semblant i la prevalença una mica 
superior del 2,6 0/00 respecte del 2,4 0/00 de l’any 2005.  

GRÀFIC 206. PRESTACIÓ PER INCAPACITAT TEMPORAL (CON-
TINGÈNCIES PROFESSIONALS). CATALUNYA 2006. 

Unitats: durada mitjana (percentatge del nombre total de dies de baixa dels processos  donats 
d’alta l’any 2006  sobre el total de processos), incidència (mitjana dels processos mensuals inici-
ats per cada 1.000 persones protegides), prevalença (nombre de processos vigents al final de 
l’any per cada 1.000 persones protegides) . 

 

 

 

 

 
 
 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri de Treball i Afers Socials 
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- Finalment, la mitjana mensual de casos de l’any 2006, quan el causant va 
ser  una contingència per compte propi - una contingència comú al règim 
especial de treballadors Autònoms o Ocupats de la llar- va ser de 2.794 
casos,  217  menys que a l’any 2005. Tanmateix, la durada mitjana va ser 
superior a la de l’any 2005, de 128 dies respecte als 125 dies de l’any 
2005. La incidència  i la prevalença van ser inferiors a las de l’any 2005, 
del 9,8 0/00  i del 10,3 0/00  respectivament.  

GRÀFIC 207. PRESTACIÓ PER INCAPACITAT TEMPORAL (CON-
TINGÈNCIES PER COMPTE PROPI). CATALUNYA 2006. 

Unitats: durada mitjana (percentatge del nombre total de dies de baixa dels processos  donats 
d’alta l’any 2006  sobre el total de processos), incidència (mitjana dels processos mensuals inici-
ats per cada 1.000 persones protegides), prevalença (nombre de processos vigents al final de 
l’any per cada 1.000 persones protegides) . 

 

 

 

 

 

 

 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri de Treball i Afers Socials 
 

5.3.1.3. Altres prestacions d’àmbit autonòmic 

L’any 2006 es van aprovar les bases per la concessió de prestacions econò-
miques i ajuts per a les famílies amb filles i fills a càrrec, compatibles entre si 
següents, tanmateix no hi ha dades oficials sobre el nombre de persones bene-
ficiàries:  

De caràcter universal: 

- Per infant a càrrec –famílies amb filles i fills menors de 3 anys i per 
famílies nombroses o famílies monoparentals amb filles i fills me-
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Ajuts:  

- Per a famílies amb part, adopció o acolliment múltiple sotmès al ni-
vell d’ingressos de la unitat familiar. 

- Per adopció internacional.   

I els programes d’ajuts de suport econòmic a les persones grans amb depen-
dències, i de suport a l’autonomia a la pròpia llar.  

5.4. ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA 

5.4.1. Marc normatiu i iniciatives públiques. 

Iniciatives públiques. 

L’Acord Estratègic per la internacionalització, la Qualitat de l’Ocupació i la 
Competitivitat de l’Economia Catalana preveu, en la seva mesura 82, mesu-
res destinades a la dependència i discapacitat. Entre aquestes, destaquen 
l’extensió dels serveis d’ajut domiciliari, l’augment de les places residencials, 
la universalització dels serveis de teleassistència i l’aprovació i posada en 
marxa del programa per a l’impuls i l’ordenació de l’autonomia personal i 
l’atenció de persones amb dependència. 

D’altra banda, la mesura 83 fa referència al Pla integral per a la integració de 
les persones amb discapacitat. En aquest àmbit, s’han iniciat els treballs pre-
paratoris i de diàleg que culminaran amb el traspàs de les competències en 
matèria de treball del Departament d’Acció Social i Ciutadania al Departa-
ment de Treball. Els dos departaments han acordat, a banda del traspàs, la 
creació d’un Programa interdepartamental d’inserció sociolaboral de les per-
sones amb especials dificultats que afavoreixi les trajectòries individuals 
d’inserció.  

Àmbit comunitari. 

Cal destacar la publicació del dictamen del Comitè Econòmic i Social Euro-
peu sobre la Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, 
al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions sobre la po-
sada en pràctica, els resultats i l’avaluació general de l’Any Europeu de les 

La mesura 82 de 
l’Acord Estratègic 
preveu actuacions en 
relació a la depen-
dència i la discapaci-
tat i la mesura 83 fa 
referència al Pla in-
tegral per a la inte-
gració de les perso-
nes amb discapacitat. 

Dictamen del CESE 
sobre la Comunicació 
relativa a l’Any Eu-
ropeu de les persones 
amb discapacitat 
2003. 
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persones amb discapacitat 200386, el qual avalua l’Any Europeu de les perso-
nes amb discapacitat 2003 i extrau conclusions amb la finalitat de preparar 
els altres anys europeus, així com desenvolupar les iniciatives adoptades du-
rant l’Any Europeu de les persones amb discapacitat 2003. 

D’altra banda, el Comitè Econòmic i Social Europeu aprova el dictamen so-
bre la Comunicació de la Comissió al Consell, al Parlament Europeu i al Co-
mitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions – Situació de les 
persones amb discapacitat a la Unió Europea ampliada: el pla d’acció euro-
peu 2006-200787. En aquest dictamen, el CESE recolza les mesures proposa-
des per la Comissió en el pla d’acció, tot i que recomana que els objectius re-
visats de l’estratègia europea d’ocupació reforcin la integració dels discapaci-
tats en les directrius d’ocupació i en els plans nacionals de reforma. 

Àmbit estatal. 

Cal destacar l’aprovació de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció 
de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependèn-
cia88, la qual institueix el dret subjectiu a la ciutadania a la promoció de 
l’autonomia personal i atenció a la dependència, instaurant un sistema de co-
bertures socials i un catàleg de serveis, alhora que garanteix la igualtat dels 
ciutadans en l’exercici d’aquests drets. L’esmentada llei crea el Sistema per a 
l’Autonomia i Atenció a la Dependència, com a xarxa pública de serveis i 
prestacions, amb la col·laboració i participació de totes les Administracions 
Públiques i la garantia per l’Administració General de l’Estat d’un contingut 
mínim comú de drets per a tots els ciutadans en qualsevol indret de l’Estat 
espanyol. 

Les societats desenvolupades, mitjançant les polítiques de protecció social, 
tracten de reduir el risc de les persones més vulnerables. És precisament en 
aquestes societats desenvolupades on s’ha produït el canvi  en l’estructura de 
la població, de les llars i del model de família. Des d’aquesta perspectiva sor-
geix el concepte de dependència com a risc diferenciat i associat al canvi de-
mogràfic. L’atenció a la dependència passa a ser una de les prioritats del futur 
més immediat a la Unió Europea i es configura com un dret universal.  

                                                           
86 DOUE C88, d’11.04.07 
87 DOUE C185, de 08.08.06 
88 BOE núm. 299, de 15.12.06 

 Llei 39/2006, de 14 
de desembre, de 
Promoció de l’ Auto-
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tenció a les persones 
en situació de depen-
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5.4.2. Atenció a la dependència i promoció de l’autonomia 
personal. 

La baixa taxa de fecunditat i l’augment de l’esperança de vida ha derivat en 
un envelliment general de la població, tal i com es pot observar a l’epígraf 1 
del capítol V: Dinàmica demogràfica. La protecció de nous riscos associats al 
canvi demogràfic han identificat el concepte de dependència amb l’atenció a 
les persones grans i molt grans. A Catalunya hi ha 1.175.51989 persones més 
grans de 65 anys, el 16,5 % de la població catalana, de les quals el 32,1 % - 
una de cada tres persones més grans de 65 anys- és discapacitada.  

Tot i que la dependència no s’associa de manera directa amb l’edat, s’observa 
que la gent gran amb dependència té un pes considerable dins del grup de 
persones amb discapacitat, tal i com s’observa a la gràfica següent:  

GRÀFIC 208. POBLACIÓ  DISCAPACITADA PER  EDAT.                      
CATALUNYA 2006. 

Unitats: percentatge sobre el total. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Font: elaboració pròpia, a partir de les dades del Departament d'Acció Social i Ciutadania. 

No obstant això, la dependència es un fenomen present a totes les fases de la 
vida, tot i que la proporció de persones amb dependència augmenta amb 
l’edat. A la gràfica anterior s’observava que prop de 42 % de les persones 
amb discapacitat tenia més de 65 anys, però no es pot menystenir el col·lectiu 
de persones més joves que representa el 58 % . A continuació s’especifica la 
distribució de la població discapacitada en funció del tipus de discapacitat:  

                                                           
89 Padró d’habitants a 1 de gener de 2006. 
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GRÀFIC 209. POBLACIÓ  DISCAPACITADA PER TIPUS DE DISCA-
PACITAT. CATALUNYA 2006. 

Unitats: percentatge sobre el total. 

 

 

 

 

 

 

 
Font: elaboració pròpia, a partir de les dades del Departament d'Acció Social i Ciutadania. 

A la gràfica anterior s’observa la importància del pes de les persones amb 
discapacitat física i a més distància de les persones amb malaltia mental que 
en una dècada s’ha duplicat, sobretot el de les dones d’entre 17 i 64 anys amb 
malaltia mental.   

GRÀFIC 210. POBLACIÓ DISCAPACITADA PER TIPUS I SEXE.          
CATALUNYA 2006 

Unitats: persones 

 

 

 

 

 

 

 
 
Font: elaboració pròpia, a partir de les dades del Departament d'Acció Social i Ciutadania. 

El Llibre Blanc sobre l’Atenció a les persones en situació de Dependència a 
Espanya proposa una aproximació al volum i composició del col·lectiu. La 
proporció de la població discapacitada catalana sobre el total de la població 
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ha augmentat any darrera any fins arribar al 5,3 % l’any 2006, és a dir a les 
377.527 persones, com s’observa a la gràfica següent:   

GRÀFIC 211. EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ CATALANA  DISCA-
PACITADA. CATALUNYA 1996-2006 

Unitats: percentatge de persones discapacitades sobre el total de la població catalana. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Font: elaboració pròpia, a partir de les dades del Departament d'Acció Social i Ciutadania 

D’aquestes 377.527 persones discapacitades, el 50,6 % són dones i el 49,4 % 
homes. El col·lectiu de dones grans amb discapacitat supera el dels homes.  

D’altra banda, a l’epígraf 2 apartat 5 d’aquest capítol: Problemes de salut pri-
oritaris s’evidencia la importància de les dolences muscular i esquelètiques 
que afecten sobretot a les dones de més edat i que poden derivar en un futur 
en dependència.  

Pel que fa al seguiment del Programa Nacional de Reformes de finals de 
l’any 2006, destaca el Projecte de llei d’Autonomia Personal i Atenció a les 
Persones en Situació de Dependència. Aquesta Llei farà emergir la demanda 
de serveis que fins el moment havia estat assumida per les famílies i planteja 
reptes en relació a la despesa social. La despesa pública de l’Estat en atenció 
a la dependència és del 0,3 % del PIB,  per sota de la mitjana dels països de la 
OCDE i molt lluny d’altres països europeus com Suècia, Finlàndia, Dinamar-
ca i Noruega, amb despeses d’entre el 2,6 % i el 3,3 % del PIB. 

El Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD) permetrà 
millorar la cobertura de la dependència a l’Estat espanyol i coordinar 
l’assistència que ja duen a terme les comunitats autònomes. Per a garantir les 
prestacions s’aportaran 25.276 milions d’euros fins l’any 2015.  

El Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD) es desen-
voluparà els propers anys. A partir de l’any 2007, s’iniciaran les avaluacions 
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per determinar el grau i nivell de dependència, començant per les persones 
amb dependència severa. A Catalunya hi ha 78.756 persones amb una disca-
pacitat reconeguda de més del 75 % com s’observa a la gràfica següent:  

GRÀFIC 212. POBLACIÓ  DISCAPACITADA PER GRAU.                       
CATALUNYA 2006. 

Unitats: percentatge sobre el total 

 

 

 

 

 

 
Font: elaboració pròpia, a partir de les dades del Departament d'Acció Social i Ciutadania 

A l’Acord Estratègic per la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la 
competitivitat de l’economia catalana s’establien mesures en l’àmbit de 
l’atenció a les persones amb situació de dependència. Tal i com s’ha exposat 
a l’epígraf de pressupost d’aquest capítol, durant l’any 2006 es van destinar 
393,4 milions d’euros per a les mesures programades en aquest àmbit. 

Es van atendre 54.053 persones beneficiàries de la prestació econòmica 
d’atenció a persones amb dependència en el seu domicili que atorga la Gene-
ralitat, 46.406 de les quals, el 86 %, eren persones grans.   

Per al finançament dels serveis d’atenció domiciliària dels ajuntaments la 
Generalitat de Catalunya va destinar 20 milions d’euros.  

 

5.5. PREVISIÓ SOCIAL COMPLEMENTÀRIA 

5.5.1. Marc normatiu i iniciatives públiques 

Àmbit comunitari. 
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de portabilitat dels drets de pensió complementària90. Aquesta Directiva va 
ser  presentada per la Comissió el 20 d’octubre del 2005, atesa la importància 
creixent dels règims complementaris de pensió en cobertura de riscos de ve-
llesa, la qual fa necessari reduir els obstacles de mobilitat. El CESE en fa una 
valoració positiva. No obstant, assenyala que l’objectiu de facilitar la mobili-
tat i garantir uns ingressos reals a l’edat de jubilació només podrà assolir-se si 
s’adapten els diferents règims fiscals vigents als Estats membres. 

5.5.2. Previsió social complementària i evolució. 

Els canvis demogràfics i la sostenibilitat del sistema de pensions han tingut 
una repercussió directa en la previsió social complementària com a dret i en 
l’objectiu de garantir-ne la seva mobilització en l’àmbit de la Unió Europea.  

Pel que fa a la previsió social complementària, el nivell més alt d’inversions 
en percentatge del Producte Interior Brut de 2005 a Europa, es va realitzar als 
Països Baixos (125%), Islàndia (123%), Suïssa (117%) i Finlàndia (66%).  

A l’Estat espanyol, el pes dels fons de pensions a l’economia és del 9,1% del 
PIB. El sistema de plans i fons de pensions de l’Estat espanyol és jove i es 
troba en fase d’acumulació, ho demostra el fet de que les prestacions pagades 
durant l’any 2005 representaven només el 3,5% del compte de posició i el 
34% del total de les aportacions realitzades durant el mateix període. 

Les prestacions susceptibles de cobertura en un pla de pensions són la jubila-
ció o situació assimilable, la incapacitat permanent i la mort del partícip o 
beneficiari.  L’any 2005 es van pagar a l’Estat espanyol 2.559,4 milions 
d’euros; el 83,2% va anar destinat a pagar les prestacions per jubilació, el 
7,9% a prestacions per incapacitat i el 8,9% a prestacions per defunció. 
D’altra banda, el 74,9% dels beneficiaris han cobrat una prestació de jubila-
ció, l’11’7% d’invalidesa i el 13,4% per defunció. 

Els plans de pensions del sistema d’ocupació de l’Estat espanyol són promo-
guts, per ordre d’importància, pels següents sectors: financer, serveis públics, 
comerç i reparacions, activitats immobiliàries i la indústria manufacturera.  
Durant l’any 2005 el nombre de plans del sistema d’ocupació de promoció 
conjunta per vàries empreses ha augmentat un 28,4% en relació a l’any 2004. 
Tanmateix, s’haurien d’impulsar els plants de pensió de promoció conjunta a 
les PIMES. 

                                                           
90 DOUE C185, de 08.08.06 

Dictamen del CESE 
sobre la Proposta de 
Directiva del Parla-
ment Europeu i del 
Consell relativa  a la 
portabilitat dels drets 
de pensió comple-
mentària. 
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Cal tenir en compte el procés d’exteriorització dels compromisos de pensions 
va tenir lloc entre els anys 1999 i 2002, la qual cosa fa difícil la comparació 
entre els diferents anys de la sèrie. L’any 2006 (DL 16-2005, de 30 de de-
sembre)  s’acaba el termini per als compromisos per pensions, anomenats 
premis de jubilació, mitjançant una assegurança, per tant es preveu un incre-
ment especial per aquest fet l’any 2006. 

Els fons de pensions s’han anat especialitzant en una modalitat de pla de pen-
sions determinada. Només 5,7% dels fons de pensions de l’Estat espanyol te-
nen integrats plans de pensions de diverses modalitats.  

A l’Estat espanyol, durant el període 2004-2005,  hi ha hagut un increment 
dels plans de pensions, en un 10,2% i dels fons de pensions, en un 3,7%. 
D’altra banda, també ha incrementat el nombre de partícips, sobretot els de 
plans del sistema d’ocupació, en un 10,2%.  

Destaca també, l’increment del patrimoni gestionat pels fons. Les inversions 
del patrimoni es concentren en la renda fixa, el 66,1%. Tanmateix, la tendèn-
cia del sistema és la de disminució de la inversió en  renda fixa i la 
d’increment de la inversió en renda variable. Augmenten les aportacions, les 
prestacions i el patrimoni dels fons de pensions.   

El pes dels plans de pensions d’entitats gestores amb seu a Catalunya sobre el 
total és del 26,4%. En total les entitats gestionen 848 plans de pensions.  La 
distribució dels plans en funció de la seva modalitat és la següent: 

GRÀFIC 213. DISTRIBUCIÓ DELS PLANS DE PENSIONS EN FUN-
CIÓ DE LA SEVA MODALITAT. CATALUNYA I ESPANYA 2005. 

Unitats: percentatge sobre el total. 

 

 

 

 

 

 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Direcció General d’Assegurances i Fons de 
Pensions. 
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Creixen els plans de pensions individuals. Els plans individuals capten la ma-
joria dels partícips però la participació econòmica es relativament petita. Per 
contra, els plans d’ocupació tenen un menor nombre de partícips però més re-
cursos.  

A l’Estat espanyol, el saldo mig del dret consolidat dels partícips dels plans 
d’ocupació a l’Estat espanyol durant l’any 2005 va ser de 18.473 euros, molt 
més alt que el dels plans associats, que va ser d’11.420 euros,  i que els 5.833 
euros dels plans  individuals.  

A Catalunya, la majoria són d’aportació definida, gairebé el 79,6%, atès el 
gran pes que tenen els plans de pensions individuals. En segon lloc estan els 
mixtes, amb el 19,8%, i finalment, els de prestació definida, amb el 0,6%.  

L’any 2005 hi havia 26 entitats gestores amb seu a Catalunya inscrites al Re-
gistre Administratiu de la Direcció General d’ Assegurances i Fons de Pensi-
ons, que representen més del 22% de les entitats gestores de l’Estat espanyol. 

TAULA 232. ENTITATS GESTORES PER TIPUS.                                     
CATALUNYA I ESPANYA 2005 

Unitats: entitats i percentatge sobre el total. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Direcció General d’Assegurances i Fons de 
Pensions. 

A Catalunya, la mitjana aritmètica del nombre de plans de pensions gestio-
nats per entitat es de 37, amb un mínim d’1 pla i un màxim de 272 per entitat. 
Tanmateix, la moda o valor més freqüent és de 16.  

A Catalunya, el 65,5% de les entitats gestionen plans de pensions individuals, 
un 24,1% en gestionen d’ocupació i un 10,3% d’associats. La majoria, el 
86,2% d’aportació definida. 

En general, hi ha hagut una especialització a l’Estat espanyol dels fons de 
pensions, més del 94% estan especialitzats en una modalitat determinada de 
pla de pensions, menys del 6% integren plans de diferent modalitat.  

A l’any 2005 van 
créixer els plans de 
pensions individuals 
que capten la majoria 
dels partícips.  

 Catalunya 
Entitats gestores Valors absoluts Percentatge 
Gestores pures 13 50% 
Asseguradores 13 50% 
Total entitats 26 100% 
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Pel que fa al partícips dels plans de pensions a Catalunya, a l’any 2005 va ser 
de 2.527.501 persones, la qual cosa representa el 27,6% del total de partícips 
de plans de pensions de l’Estat espanyol.  

Aquesta xifra de partícips es distribueix de la següent manera: 

GRÀFIC 214. DISTRIBUCIÓ DELS PARTÍCIPS DE PLANS DE PEN-
SIONS EN FUNCIÓ DE LA SEVA MODALITAT.                                               

CATALUNYA I ESPANYA 2005. 

Unitats: percentatge sobre el total.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Direcció General d’Assegurances i Fons de 
Pensions. 

S’observa que la majoria de partícips ho són de plans de pensions individu-
als. Tanmateix els plans de pensions d’ocupació han crescut en els darrers 
anys.  

A Catalunya, el 54,4% de la població entre 16 i 64 anys és partícip d’un pla 
de pensions de qualsevol tipus, i el  46,5% ho és d’un pla de pensions  indivi-
dual. 

En relació a la població ocupada i assalariada les xifres són les que es deta-
llen a la taula següent:  
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TAULA 233. PARTÍCIPS DE PLANS DE PENSION SOBRE LA PO-
BLACIÓ OCUPADA I ASSALARIADA. CATALUNYA 2005. 

Unitats: percentatge sobre la població ocupada i assalariada 

  Partícips de plans de pensions. Catalunya 2005 
Modalitat  % població ocupada % població assalariada 
Pla d’ocupació 10,6% 12,8% 
Pla associat 0,6% 0,7% 
Total 11,2% 13,5% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Direcció General d’Assegurances i Fons de 
Pensions. 

El nombre de persones assegurades incloses en els contractes d’assegurances 
col·lectives que instrumenten compromisos per pensions durant l’any 2005 va 
ser, a l’Estat espanyol, de 4.853.153 persones. Aquest nombre no ha parat de 
créixer des de l’any 2000. Les activitats econòmiques que han cobert més 
treballadors mitjançant aquest tipus de contracte han estat: els serveis empre-
sarials, informàtics i de recerca i desenvolupament, amb el 16.6% de les per-
sones assegurades,  i els serveis financers, amb el 11,9%. 

Les aportacions netes de l’exercici 2005 a Catalunya van superar la xifra dels 
2.003 milions d’euros (2.003.689.413,2 €), la qual cosa representa el 26,5% 
del total de les aportacions de l’Estat espanyol. Les aportacions no han deixat 
d’augmentar des de l’any 1998.  

D’altra banda, a l’Estat espanyol, els promotors dels plans de pensions en 
funció de l’activitat econòmica són, per ordre d’importància, els següents: en-
titats financeres (19.3%), serveis públics (15%), comerç i reparació (14,1%), 
activitats immobiliàries i serveis empresarials (12,5%), industria manufactu-
rera (12%). 

 

Els principals promo-
tors de plans de pen-
sions a l’Estat són les 
entitat financeres, els 
serveis públics, el 
comerç i reparació.  
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5.6. PROTECCIÓ D’ATUR 

5.6.1. Marc normatiu i iniciatives públiques. 

En matèria d’atur, cal destacar l’aprovació del Reial decret 200/2006, de 17 
de febrer, pel qual es modifica el Reial decret 625/1985, de 2 d’abril, que 
desenvolupa la Llei 31/1984, de 2 d’agost, de protecció per atur91, el qual a-
dopta les mesures següents: agilització dels procediments administratius (es-
tabliment de processos especials, ús de noves tecnologies, simplificació de la 
documentació, unificació del sistema de pagament); homogeneïtzació i clari-
ficació de drets (a efectes del càlcul de la quantia de les prestacions i deter-
minació del requisit de carència de rendes) i actualització i millora de drets 
(concretament, pel que fa a la mobilitat a l’estranger dels treballadors). 

D’altra banda, cal destacar la Llei 37/2006, de 7 de desembre, relativa a la in-
clusió al Règim General de la Seguretat Social i a l’extensió de la protecció 
per atur a determinats càrrecs públics i sindicals92. Aquesta Llei inclou com a 
beneficiaris del dret d’atur tots els càrrecs electes de les corporacions locals 
que tinguin dedicació exclusiva o parcial i que percebin una retribució pel seu 
càrrec dins del Règim General de la Seguretat Social. La Llei també reconeix 
el dret a la prestació d’atur els alts càrrecs de les Administracions Públiques, 
amb dedicació exclusiva, que percebin retribucions i que no siguin funciona-
ris. 

Per últim, la Llei 43/2006, de 29 de desembre, per a la millora del creixement 
i de l’ocupació93, en el seu capítol tercer, millora la protecció per atur de 
col·lectius específics, mitjançant la modificació del Text Refós de la Segure-
tat Social, aprovat per Real decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny. Aquests 
col·lectius són els següents: treballadors fixos discontinus, treballadors ma-
jors de 45 anys i socis treballadors de cooperatives de treball associat. 

 

5.6.2. Prestacions d’atur. 

El pressupost del Servei Públic d’Ocupació Estatal per al 2006 presenta un 
saldo negatiu. Els ingressos previstos en concepte d’operacions no financeres 

                                                           
91 BOE núm. 53, de 03.03.06 
92 BOE núm. 293, de 08.12.06 
93 BOE núm. 312, de 30.12.06 

Reial decret 200/ 
2006  pel qual es mo-
difica el Reial decret 
que desenvolupa la 
Llei 31/1984, de pro-
tecció d’atur. 

Llei 37/2006 relativa 
a la inclusió al Règim 
General de la Segure-
tat Social i a l’ exten-
sió de la protecció 
per atur a determi-
nats càrrecs públics i 
sindicals. 

Llei 43/2006 per a la 
millora del creixe-
ment i de l’ocupació. 
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(20.048,6 milions d’euros) són inferiors a la despesa (20.335,9 milions 
d’euros).  

La majoria dels ingressos provenen de les cotitzacions socials (el 95 %),  en 
concret de la cotització per atur (el 86,6 %). 

Per sisè any consecutiu, no hi ha aportació de l’Estat en la previsió 
d’ingressos del Servei Públic d’Ocupació Estatal. Així, són els treballadors 
ocupats a través de les cotitzacions i el Fons Social Europeu, en menor mesu-
ra, els que financen les polítiques d’ocupació. 

De la relació entre els ingressos previstos per cotitzacions d’atur (17.368 mi-
lions d’euros) i la previsió de despesa en prestacions d’atur (13.345,6 mili-
ons) s’aprecia l’existència d’un excedent de 4.022,4 milions, que permet fer 
front al pagament de totes les prestacions, tant a les contributives, com als 
subsidis i la renda activa d’inserció, a més de finançar altres polítiques del 
Servei Públic d’Ocupació, com ara les polítiques de foment de l’ocupació.  

L’import destinat al pagament de les prestacions d’atur, incloent prestacions i 
cotitzacions (13.345,6 milions d’euros) suposa un creixement moderat res-
pecte al pressupost inicial del 2005 (el 7,0 %). Respecte a la liquidació provi-
sional del pressupost del 2005, el creixement pressupostari se situa en el 3,3 
% com a conseqüència de les condicions del mercat de treball i de 
l’acumulació de requisits per accedir a la prestació. L’import per finançar les 
prestacions d’atur representa l’1,5 % del PIB. 

La major part de la previsió de despesa per prestacions d’atur es destina al fi-
nançament del nivell contributiu (el 75,3 %), 2.134,3 milions al nivell assis-
tencial i 212 milions a la renda activa d’inserció. 

Les prestacions d’atur són l’any 2006 el destí principal de la despesa prevista 
del Servei Públic d’Ocupació Estatal (el 65,6 %); en segon lloc, es troben les 
polítiques de foment de l’ocupació, a les quals es destina el 19,3 % de la des-
pesa. 

La mitjana de beneficiaris de prestacions d’atur a Catalunya l’any 2006 és de  
184.824 persones, i ha tornat a augmentar respecte l’any anterior en l’1,94 %, 
continuant amb la tendència ascendent iniciada l’any 2001, si bé l’any 2006 
s’observa una moderació d’aquesta tendència.  

 

 

 

Per sisè any consecu-
tiu no hi ha aportació 
de l’Estat en la previ-
sió d’ingressos del 
Servei Públic d’ Ocu-
pació Estatal. 

Lesprestacions d’atur 
són l’any 2006 el 
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despesa prevista del 
Servei Públic d’ Ocu-
pació Estatal. 

La mitjana de benefi-
ciaris de prestacions 
d’atur a Catalunya 
l’any 2006 és de 
184.824 persones. 
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GRÀFIC 215. NOMBRE DE BENEFICIARIS DE PRESTACIONS 
D’ATUR. CATALUNYA 1996-2006 

Unitats: nombres absoluts i variació relativa en percentatge 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Servei Públic d’Ocupació Estatal. 

 

En l’àmbit de l’Estat, l’any 2006  es trenca la tendència ascendent dels anys 
anteriors iniciada l’any 2001 amb una reducció del nombre de beneficiaris de 
prestacions d’atur del 6,7 % respecte l’any anterior. Així, la mitjana de bene-
ficiaris de prestacions d’atur l’any 2006 es situa en les 1.209.115 persones. 

Per edats, la majoria de persones beneficiàries de prestacions d’atur continua 
concentrant-se en la franja d’edat compresa entre els 55 i els 59 anys (el 15,7 
%), seguit dels qui tenen entre 30 i 34 anys (el 15,4 %).  

Per sexes, el 54,5 % de les persones beneficiàries de prestacions d’atur són 
dones. La majoria es troba en la franja d’edat dels 25 a 39 anys (el 43,8 %), 
per sobre del col·lectiu d’entre 55 a 59 anys (el 15,4 %). En concret, i entre 
els 25 i els 39 anys, el major nombre de beneficiàries es concentra entre els 
30 i els 34 anys. Pel que fa als homes, el col·lectiu amb major nombre de be-
neficiaris correspon a la franja d’edat compresa entre els 55 i els 59 anys (el 
16,2 %), seguits de les persones més grans de 60 anys (el 14,8 %). 
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 L’any 2006 la taxa bruta de cobertura94, definida com el percentatge 
d’aturats que reben prestacions, es situa a Catalunya en el 95,3 %, al voltant 
de cinc punts superior a la de l’any 2005, i segueix la seva tendència ascen-
dent respecte als anys anteriors. A nivell estatal, la taxa bruta de cobertura 
l’any 2006 és del 72,6 %, al voltant de cinc punts per sobre de la de l’any an-
terior, i segueix la seva tendència ascendent iniciada l’any 1998.  

GRÀFIC 216. TAXA BRUTA DE COBERTURA DE PRESTACIONS 
D’ATUR. CATALUNYA I ESPANYA 1996-2006 

  Unitats: percentatge 

 Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Servei Públic d’Ocupació Estatal. 

Segons el tipus de prestació, s’ha de distingir entre els beneficiaris de presta-
cions contributives i els beneficiaris de prestacions assistencials, entre les que 
s’inclouen el subsidi d’atur i la renta activa d’inserció.  

El nombre mitjà de beneficiaris a Catalunya l’any 2006 de prestacions d’atur 
de nivell contributiu és de 136.451 persones, un total de 3.408 persones més 
que l’any anterior (el 2,6 % més en termes relatius). A nivell estatal la mitja-
na de beneficiaris l’any 2006 de prestacions contributives d’atur és de 

                                                           
94 Cal remarcar la dificultat per determinar el grau real de cobertura del sistema espanyol de pro-
tecció d’atur. En aquest sentit, vegeu la Memòria socioeconomica i laboral de Catalunya, 2003, 
p. 717 i 718.  

L’any 2006 la taxa 
bruta de cobertura a 
Catalunya és del 95,3 
%, al voltant de cinc 
punts superior a la 
del 2005. 

El nombre mitjà de 
beneficiaris de pres-
tacions del nivell con-
tributiu a Catalunya 
l’any 2006 és de 
136.451 persones, el 
2,6 % més que l’any 
anterior. 
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720.385, 33.385 persones més que la mitjana de l’any anterior. Així, continua 
la tendència a l’augment de beneficiaris d’aquest tipus de prestacions iniciada 
l’any 2000. L’increment de l’any 2006 és més intens que el de l’any anterior, 
atès que l’any 2005 va ser del 3,6 % i el 2006 ha estat del 4,9 %. 

Per edats, el col·lectiu més gran de beneficiaris de prestacions contributives 
l’any 2006 és el de les edats compreses entre els 30 i els 34 anys, seguit dels 
qui tenen entre 25 i 29 anys. Aquesta situació s’aprecia tant a Catalunya com 
a Espanya.  

TAULA 234. BENEFICIARIS DE PRESTACIONS CONTRIBUTIVES 
D’ATUR PER EDATS. CATALUNYA I ESPANYA 2006 

Unitats: percentatges 

  Catalunya Espanya 
De 16 a 19 0,5 0,5 
De 20 a 24 7,7 8,0 
De 25 a 29  16,3 17,2 
De 30 a 34 18,2 18,7 
De 35 a 39 13,9 14,5 
De 40 a 44 10,3 11,1 
De 45 a 49 8,2 8,6 
De 50 a 54  7,3 7,3 
De 55 a 59 8,2 7,1 
60 i més 9,4 7,1 

Total 100,0 100,0 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Servei Públic d’Ocupació Estatal. 

Atenent al sexe, el 50,4 % de les persones perceptores de prestacions d’atur 
contributives a Catalunya l’any 2006 són dones i el 49,6 % són homes. Per 
edats, i pel que fa a les dones, la majoria de les beneficiàries tenen entre 25 i 
39 anys (el 52,8 %). En concret, i en la referida franja d’edat, el nombre més 
elevat de beneficiàries es concentra entre els 30 i els 34 anys. Pel que fa als 
homes, la majoria de beneficiaris tenen igualment entre 25 i 39 anys (el 43,7 
%); així mateix, els més grans de 60 anys suposen el 13,3 % dels perceptors. 
La diferència més important entre sexes s’aprecia en el col·lectiu de les per-
sones més grans de 60 anys, en que el 70 % de les persones beneficiàries de 
prestacions contributives d’atur són homes. 

La finalització del 
contracte continua 
sent la causa princi-
pal d’accés a les 
prestacions contribu-
tives d’atur. 
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La finalització del contracte continua sent la causa principal d’accés a les 
prestacions d’atur contributives. L’any 2006 a Espanya el 46,5 % dels bene-
ficiaris ha accedit a la prestació per aquesta causa. En segon lloc, el 33,3% 
dels beneficiaris té com a causa d’accés a la prestació l’acomiadament impro-
cedent de la reforma introduïda per la Llei 45/200295. 

La quantia mitjana diària bruta reconeguda als beneficiaris de prestacions 
contributives a Espanya l’any 2006 és de 24,1 euros. Tal i com s’observa en 
el gràfic següent la quantia de la prestació és superior en el cas dels homes, 
que perceben 26,5 euros de mitjana diària, front als 21,5 euros que reben les 
dones. Aquesta situació és generalitzable a tots els trams d’edat, si bé la dife-
rència més gran entre sexes s’aprecia entre els beneficiaris de més de 55 
anys, en que la quantia percebuda pels homes és de 28,4 euros, mentre que 
les dones perceben 21,4 euros.  

GRÀFIC 217. QUANTIA MITJANA DIÀRIA BRUTA RECONEGUDA 
A BENEFICIARIS DE PRESTACIONS CONTRIBUTIVES D’ATUR PER 

SEXE I EDAT. ESPANYA 2006 

   Unitats: euros/dia 

  Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Servei Públic d’Ocupació Estatal. 

                                                           
95 Llei 45/2002, de 12 de desembre, de  mesures urgents per a la reforma del sistema de protec-
ció per desocupació i millora de l’ocupabilitat (BOE núm. 298, de 13 de desembre de 2002). Un 
dels objectius de la reforma fou la desjudicialització de l’acomiadament improcedent. En aquest 
sentit, la situació legal d’atur deriva de la decisió de l’empresari d’extingir la relació laboral, sen-
se necessitat d’impugnació i de posterior acta de conciliació o sentència judicial.    

La quantia de la 
prestació contributiva 
d’atur és superior en 
el cas dels homes. 
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L’any 2006 s’han acollit a Espanya al sistema de capitalització de les presta-
cions d’atur un total de 125.944 beneficiaris, dels quals 24.983 ho han fet a 
Catalunya, el 45 % més que l’any 2005. D’entre aquests beneficiaris, la gran 
majoria han optat pel treball per compte propi (el 94,5 %), el 2,5% per con-
vertir-se en socis de cooperatives i el 3,0 % en socis de societats laborals. 

Per sexes, la majoria dels beneficiaris que opten l’any 2006 pel sistema de 
capitalització a Catalunya són homes (el 75,5 %)96.    

Pel que fa al nivell assistencial, la mitjana de beneficiaris del subsidi d’atur a 
Catalunya l’any 2006 és de 46.531 persones, 104 persones més que l’any an-
terior. A nivell estatal és de 373.839 persones, 6.603 persones més que l’any 
2005.  

Per edats, la majoria de beneficiaris l’any 2006, tant a Catalunya com a Es-
panya, tenen entre 55 i 59 anys, seguits dels més grans de 60 anys. En aquest 
sentit, es constata que la causa principal d’accés al subsidi és ser aturat més 
gran de 52 anys. L’any 2006 a Espanya el 62,3 % dels beneficiaris ha accedit 
al subsidi per aquesta causa. 

TAULA 235. BENEFICIARIS DEL SUBSIDI D’ATUR PER EDATS. 
CATALUNYA I ESPANYA 2006 

Unitats: percentatges 

  Catalunya Espanya 
De 16 a 19 0,6 0,9 
De 20 a 24 2,9 4,4 
De 25 a 29  5,3 7,4 
De 30 a 34 7,6 10,3 
De 35 a 39 7,4 10,6 
De 40 a 44 5,3 8,5 
De 45 a 49 4,5 6,8 
De 50 a 54  14,0 11,5 
De 55 a 59 37,6 26,4 
60 i més 14,9 13,3 

Total 100,0 100,0 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Servei Públic d’Ocupació Estatal. 

                                                           
96 Per més informació en relació a la capitalització de les prestacions d’atur, vegeu l’epígraf 
6.1.1. del Capítol IV d’aquesta Memòria.  

La mitjana de benefi-
ciaris del subsidi 
d’atur a Catalunya 
l’any 2006 és de 
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persones més que 
l’any anterior. 
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Atenent al sexe, la majoria de persones beneficiàries del subsidi d’atur a Ca-
talunya l’any 2006 són dones (el 65,6 %); en concret, les que tenen entre 55 i 
59 anys. Pel que fa als homes, la majoria de beneficiaris tenen també entre 55 
i 59 anys (el 42,5 %).   

Pel que fa a la renda activa d’inserció, el nombre mitjà de beneficiaris a Ca-
talunya l’any 2006 és de 1.842 persones,  28 persones menys que l’any 2005. 
El nombre de beneficiaris de la RAI a Catalunya continua significant un per-
centatge baix respecte al total estatal (el 3,6 %). A nivell estatal, el nombre de  
beneficiaris d’aquest tipus de prestació l’any 2006 és de 51.346 persones, 
1.646 persones més que l’any anterior (el 3,3 % en termes relatius). Es cons-
tata la tendència a l’augment de beneficiaris de la renda activa d’inserció a 
Espanya, si bé l’any 2006 aquest augment ha estat bastant més moderat que 
l’any anterior, atès que l’any 2005 els beneficiaris d’aquest tipus de prestació 
es van incrementar en el 26,5 %. 

Per edats, mentre a Catalunya la majoria de beneficiaris de la RAI es concen-
tra en la franja d’edat compresa entre els 50 i els 59 anys (el 44,7 %), a Espa-
nya la majoria tenen entre 45 i 54 anys (el 50,4 %). Per sexes, la majoria de 
les persones beneficiàries de la renda activa d’inserció l’any 2006 són dones, 
tant a Catalunya com a Espanya (el 74,8 % i el 77,4 %, respectivament). 

Si es fa una anàlisi de les persones beneficiàries de les prestacions d’atur a-
tenent al sexe, s’aprecia que les dones són en la seva majoria perceptores del 
subsidi d’atur i de la renda activa d’inserció, de quantia més baixa que la 
prestació contributiva d’atur. Així mateix, i pel que fa a aquesta darrera pres-
tació97, la quantia mitjana de la mateixa és superior en el cas dels homes. Per 
tant, els ingressos percebuts en concepte de prestacions d’atur són inferiors 
en el cas de les dones. 

 

 

 

 

                                                           
97 Dades a nivell estatal 

La majoria de perso-
nes beneficiàries del 
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GRÀFIC 218. BENEFICIARIS DE PRESTACIONS D’ATUR PER TI-
PUS DE PRESTACIÓ I PER SEXE. CATALUNYA 2006 

Unitats:percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Servei Públic d’Ocupació. 

 

 

5.7. NIVELLS DE BENESTAR I POBRESA 

5.7.1. Marc normatiu i iniciatives públiques 

Iniciatives públiques 

La mesura 85 de l’Acord Estratègic per a la Internacionalització, la Qualitat 
de l’ocupació i la Competitivitat de l’Economia Catalana fa referència al Pla 
d’inclusió social de Catalunya.  S’ha dissenyat també, en aquest context, 
l’Òrgan Tècnic de coordinació d’aquest Pla i s’ha iniciat el Programa per al 
desenvolupament de Plans Locals per a la Inclusió Social.  

La mesura 85 de 
l’Acord Estratègic fa 
referència al Pla 
d’inclusió social de 
Catalunya. 
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Àmbit comunitari 

En matèria de pobresa cal destacar el Dictamen del Consell Econòmic i Soci-
al Europeu sobre el tema “Les dones i la pobresa a la Unió Europea”98, el 
qual incideix en la relació i les diferències entre homes i dones pel que fa a 
les causes de pobresa i, en aquest sentit, recomana a la Comissió que revisi la 
definició de pobresa ja que aquesta només destaca les causes manifestes de la 
pobresa, obviant el nivell i l’impacte en les dones.  

D’altra banda, el dictamen del Comitè de les Regions sobre el tema “Les do-
nes i la pobresa a la Unió Europea”99 es pronuncia en el mateix sentit. 

També s’aprova la Resolució del Parlament Europeu sobre la protecció social 
i la inclusió social100, la qual incideix en què l’esforç de superació de la po-
bresa i l’exclusió social ha de mantenir-se i ampliar-se per tal de millorar la 
situació de les persones amb major risc de pobresa i exclusió social. 

Àmbit autonòmic 

Ja en l’àmbit autonòmic, cal destacar la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de pres-
tacions socials de caràcter econòmic, pendent de desplegament101. Aquesta 
llei té per objecte regular les prestacions socials de caràcter econòmic que 
s’emmarquen en l’ordenament jurídic aplicable a les prestacions econòmi-
ques d’assistència social.  

La llei esdevé un dels instruments de lluita contra la pobresa a Catalunya, la 
qual afecta especialment al col·lectiu de dones grans, i estableix ajuts econò-
mics per a les persones amb ingressos inferiors al percentatge acordat de 
l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), que en el 2006 era 
del 75 %, amb l’objectiu d’aproximar-se progressivament a l’indicador de 
renda de suficiència de Catalunya. 

La citada Llei inclou una tipologia de prestacions econòmiques que poden te-
nir el caràcter de dret subjectiu, de dret de concurrença o d’urgència social. 
Dins de les de caràcter de dret subjectiu, subjectes al compliment per part del 
beneficiari/a dels requisits fixats per la llei que crea i regula la prestació, po-
dem distingir: prestació per a joves extutelats; prestació per al manteniment 

                                                           
98 DOUE C24, de 31.01.06 
99 DOUE C81, de 04.04.06 
100 2005/2097 (INI) 
101 DOGC núm. 4691, de 04.08.06 
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de les despeses de la llar dels cònjuges o familiars supervivents; prestació 
complementària per a pensionistes de la modalitat no contributiva, per invali-
desa o jubilació; prestació per l’acolliment de menors d’edat tutelats per la 
Generalitat i prestació per a atendre necessitats bàsiques. 

5.7.2. Nivells de benestar i pobresa 

5.7.2.1. Àmbit europeu 

La cimera del Consell de Lisboa (2000) conclou que l’economia europea ha 
d’esdevenir una “economia del coneixement més competitiva i dinàmica que 
compatibilitzi el creixement econòmic sostenible amb ocupació de qualitat i 
una major cohesió social”. Aquesta declaració suposa un impuls per a les po-
lítiques socials i, específicament, les destinades a l’eradicació de la pobresa. 
A la vegada, per assolir l’eficàcia en aquestes polítiques sorgeix la necessitat 
de disposar d’informació per entendre el fenomen de l’exclusió social. Així, 
s’han consensuat una sèrie d’indicadors estructurals relatius a la distribució 
de la renda i el risc a la pobresa (Consell Europeu de Laeken, 2001).  

Els indicadors comuns es centren en mesurar la pobresa relativa o risc a la 
pobresa. Es considera que els individus d’una societat estan en risc de pobre-
sa quan la seva renda està per sota del nivell de vida mitjana de la societat en 
la que resideix. Per determinar el valor d’aquest nivell de vida s’estableix el 
que s’anomena llindar de risc a la pobresa, que es defineix com el 60 % de 
la mediana dels ingressos disponibles anuals equivalents. La taxa de risc a la 
pobresa és el percentatge de persones que queden per sota d’aquest llindar i, 
d’acord amb el que s’ha exposat, dependrà del nivell de desenvolupament 
d’una societat.  

D’acord amb les dades d’EUROSTAT, la taxa de risc a la pobresa l’any 2004 
a la UE és del 16 %. Els estats amb les taxes més altes són Eslovàquia, Por-
tugal i Irlanda (21 %), juntament amb Espanya i Grècia (20 %). Per contra, 
Txèquia i Eslovènia són els estats amb les taxes de risc a la pobresa més bai-
xes (8 % i 10 %, respectivament). Estan entorn a la mitjana de la UE Letònia 
i Alemanya (16 %), Polònia (17 %), i Malta, Lituània, Xipre i Bèlgica (15 
%). 

Si la taxa del risc a la pobresa informa sobre el percentatge de població que 
es troba en aquesta situació, la ràtio de distribució S80/S20, indica la distri-
bució de la riquesa o renda i compara els ingressos del 20 % de la població 
amb guanys més elevats amb el 20 % de la població amb els guanys més bai-

La taxa de risc  a la 
pobresa a la UE 
l’any 2004 és del 16 
%. 
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xos. L’any 2004, la mitjana de la UE per aquest indicador és del 4,8 (0,2 
punts superior al valor d’aquest indicador l’any 2003)102. Per estats, Estònia i 
Portugal tenen uns valors superiors a la mitjana europea per aquest indicador 
(7,2), mentre que Dinamarca i Suècia obtenen els valors més baixos (3,4 i 
3,3, respectivament). A Espanya, el 20 % de la població amb els guanys més 
elevats obté 5,1 vegades més ingressos que el 20 % de la població amb els 
guanys més baixos. 

D’altra banda, el coeficient de Gini informa sobre la distribució total dels in-
gressos en una societat. El valor d’aquest indicador seria del 0 % si existís 
una igualtat perfecta; per contra, el seu valor seria del 100 % si la totalitat 
dels ingressos estiguessin en mans d’una sola persona. L’any 2004, la mitjana 
de la UE per a aquest indicador se situa en el 30 %, un punt percentual per 
sobre de la mitjana europea de l’any 2003. Per estats, els valors oscil·len en-
tre el 23 % de Suècia i el 38 % de Portugal. El valor per Espanya d’aquest in-
dicador l’any 2004 és del 31 %, 0,3 punts percentuals superior al valor cor-
responen a l’any 2003. 

 

5.7.2.2. Àmbit estatal i Catalunya 

Incidència del risc a la pobresa  

L’any 2005 el llindar de risc a la pobresa a Espanya es situa en els 6.346,8 
euros anuals. Es considera que les persones que viuen en llars amb uns in-
gressos inferiors es troben en situació de risc a la pobresa. L’any 2005, el 
19,8 % de la població resident a Espanya es troba en aquesta situació. Aques-
ta taxa, que és lleugerament inferior a la corresponent a l’any 2004 (19,9 %), 
és més elevada per a les dones (20, 9 %) que per als homes (18,6 %). 

El llindar del risc a la pobresa de Catalunya l’any 2005 se situa en els 7.470 
euros anuals, mentre que a Espanya és de 6.346,8 euros. La diferència de 
llindars entre Catalunya i Espanya és deguda a que la pobresa relativa es me-
sura d’acord amb la distribució de la renda d’una societat determinada. Per 
tant, la taxa de risc a la pobresa per a Catalunya l’any 2005 té uns valors dife-
rents d’acord amb el llindar que es prengui de referència.  

                                                           
102 El 20 % de la població amb els guanys més elevats obté 4,8 vegades més ingressos que el 20 
% de la població amb els guanys més baixos. 

L’any 2005 el 19,8 % 
de la població resi-
dent a Espanya es 
troba en situació de 
risc a la pobresa. 
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Atenent al llindar de risc a la pobresa de Catalunya corresponent a l’any 
2005, la taxa de risc a la pobresa a Catalunya se situa en el 17,2 %, és a dir, 
pràcticament un de cada sis habitants es troba en aquesta situació. 

L’administració pública, a través de les transferències socials, incideix en la 
reducció del risc a la pobresa. Les pensions de vellesa i supervivència contri-
bueixen més a la reducció del risc a la pobresa (del 35,5 % al 20,6 %) que la 
resta de transferències socials (del 20,6 % al 17,2%).  

Per grups d’edat, les pensions de vellesa i supervivència tenen més incidència 
en la reducció del risc a la pobresa en els majors de 65 anys (del 82,5 % al 
30,9 %) que en la resta de grups d’edat, ja que moltes persones d’aquest 
col·lectiu de població tenen com a principal font d’ingressos aquest tipus de 
prestacions. També s’observa en aquest grup d’edat que les pensions de ve-
llesa i supervivència contribueixen a reduir més el risc a la pobresa entre els 
homes (del 83,6 % al 25,0 %) que entre les dones (del 81,6 % al 35,3 %). Ai-
xò pot ser degut a que les pensions de jubilació predominen entre els homes, 
mentre que les dones acostumen a ser beneficiàries en major mesura de pen-
sions de viduïtat, de quantia més baixa que les primeres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Catalunya l’any 
2005 un de cada sis 
habitants es troba en 
situació de risc a la 
pobresa. 
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GRÀFIC 219.  TAXA DE RISC A LA POBRESA ABANS I DESPRÉS 
DE TRANSFERÈNCIES SOCIALS. CATALUNYA 2005 

Unitats: percentatges 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT, Estadística de distribució personal 
de la renda i de risc a la pobresa 2005. 

Atenent al sexe i l’edat, s’observa que l’any 2005 la pobresa afecta més a les 
dones que als homes a Catalunya: el 18,4 % de les dones es troba en situació 
de risc a la pobresa front al 16,0 % dels homes. Aquesta conclusió és genera-
litzable a tots els trams d’edat. Tal i com mostra el gràfic següent, la diferèn-
cia més gran entre sexes es troba entre les persones més grans de 65 anys, en 
que el 32,4 % de les dones es troben en situació de pobresa, front al 24,0 % 
dels homes. Per tant, si bé les dones tenen un major risc de patir situacions de 
pobresa en totes les edats, són les dones majors de 65 anys les que estan més 
exposades a la pobresa respecte als homes del mateix tram d’edat.  

Per trams d’edat, l’any 2005 la pobresa afecta en major mesura a les persones 
més grans de 65 anys i a les menors de 16 anys. Respecte a l’any 2004, la 
pobresa ha augmentat entre les persones d’edat avançada  (del 27,4 % al 28,9 
%).  

La pobresa afecta 
més a les dones que 
als homes a Catalu-
nya. 
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GRÀFIC 220. TAXA DE RISC A LA POBRESA PER SEXE I EDAT. 
CATALUNYA 2005 

Unitats: percentatges 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT, Estadística de distribució personal 
de la renda i de risc a la pobresa 2005. 

 

Pel que fa a la composició de la llar, les persones més vulnerables a patir si-
tuacions de pobresa són les que viuen soles (38,7%). La situació s’agreuja 
quan la persona que viu sola és major de 65 anys (55,7 %): una de cada dues 
persones majors de 65 anys que viuen soles està en risc de pobresa. D’altra 
banda, el 36,4 % de les persones que viuen en llars monoparentals es troben 
en situació de risc. Les taxa més baixa (el 9,2 %) es troba en les llars forma-
des per dos adults menors de 65 anys sense fills dependents. Si un d’aquests 
adults és una persona major de 65 anys la taxa s’eleva fins al 27,9 %.  

 

 

 

 

Una de cada dues 
persones més grans 
de 65 anys que viuen 
soles està en situació 
de risc de pobresa.. 
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13,4

33,9
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10,9

36,4

12,7
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55,7

24,3

Altres llars amb fills dependents

Dos adults amb 3  o més fills dependents

Dos adults amb 2 fills dependents

Dos adults amb un fill dependent

Un adult amb un o més fills dependents

Altres llars sense fills dependents

2 adults, almenys un de 65 anys o més, sense
fills dependents

2 adults, menors de 65 anys i sense fills
dependents

Una persona de 65 anys o més

Una persona menor de 65 anys

GRÀFIC 221. TAXA DE RISC A LA POBRESA PER COMPOSICIÓ 
DE LA LLAR. CATALUNYA 2005 

Unitats: percentatges 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT, Estadística de distribució personal 
de la renda i de risc a la pobresa 2005. 

La presència en el mercat de treball dels membres de la llar i l’existència de 
fills dependents incideixen en el risc de patir situacions de pobresa. Així, les 
llars menys exposades a la pobresa són aquelles en les que es treballa tot 
l’any: la taxa de risc a la pobresa és del 5,8 % si no hi ha fills dependents i 
del 12,2 % si hi ha fills dependents. Per contra, les llars més vulnerables són 
aquelles en que cap dels seus membres té una ocupació: la taxa de risc a la 
pobresa és del 51,9 % si hi ha fills dependents i del 44,8 % si no hi ha fills 
dependents. 

Atenent al règim de tinença de l’habitatge, les taxes de risc a la pobresa són 
més elevades quan l’habitatge és de lloguer (26,4 %) o de cessió gratuïta  
(30,6 %), que quan és en propietat (15,0 %). 

També tenen influència en el risc a la pobresa les variables següents: l’estat 
civil, el nivell de formació, la relació amb l’activitat i la nacionalitat. Així, les 

La presència en el 
mercat de treball i 
l’existència de fills 
dependents incideixen 
en el risc de patir si-
tuacions de pobresa. 
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persones vídues són les més vulnerables a patir situacions de pobresa; en 
concret, el 30,5 % de les mateixes. Les persones separades o divorciades pre-
senten una taxa del 22,2 %. Per contra, les persones solteres i les casades són 
les menys vulnerables, amb taxes del 15,2 % i del 15,4 %, respectivament. 
Per tant, es pot concloure que la dissolució de la parella, sigui per trencament 
o defunció fa augmentar el risc a la pobresa. 

El nivell de formació també és una variable que influeix en el risc a la pobre-
sa. Així, les persones adultes amb un nivell d’educació superior tenen una ta-
xa a la pobresa del 7,6 %, mentre que les que tenen un nivell d’educació pri-
mària o inferior mostren una taxa del 28,9 %. 

Si s’analitza la pobresa atenent a la relació amb l’activitat de les persones a-
dultes, s’observa que són les persones aturades (23,3 %), juntament amb les 
inactives en situació de jubilació (23,3 %) les que mostren les taxes més altes 
de risc a la pobresa. Per contra, les persones ocupades (11,1 %) són les que 
presenten un menor risc a la pobresa. Per tant, la participació en el mercat de 
treball és fonamental per reduir les situacions de pobresa i d’exclusió social. 

Per últim, els adults amb nacionalitat espanyola presenten un risc de pobresa 
més baix (16,1 %) que els que tenen nacionalitat estrangera (28,8 %). 
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TAULA 236. TAXA DE RISC A LA POBRESA PER ESTAT CIVIL, 
NIVELL DE FORMACIÓ, RELACIÓ AMB L’ACTIVITAT I NACIONA-

LITAT. CATALUNYA 2005 

Unitats: percentatges 

  
2005 

Adults per estat civil   
Solter/a 15,2 
Casat/ada 15,4 
Vidu/a  30,5 
Separat/ada o Divorciat/ada 21,3 
Adults per nivell de formació   
Educació primària o inferior 24,9 
Educació secundària 1r cicle 13,8 
Educació secundària 2n cicle 12,7 
Educació superior 7,1 
Adults per relació amb l'activitat   
Actiu 11,9 
   Ocupat 11,1 
   Aturat 23,3 
Inactiu 23,2 
   Jubilat 23,3 
   Altres situacions inactivitat 23,2 
Adults per nacionalitat   
Espanyola  16,1 
Resta del món 28,8 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT, Estadística de distribució personal 
de la renda i de risc a la pobresa 2005. 

Intensitat del risc a la pobresa  

Si fins ara s’ha analitzat la incidència del risc a la pobresa, l’estudi de la in-
tensitat de la pobresa permet mostrar com es distribueix aquest col·lectiu de 
població d’acord amb els seus ingressos. 

El principal indicador per mesurar la intensitat del risc a la pobresa es basa en 
comparar els ingressos de la població en risc a la pobresa i els ingressos de la 
resta de la població. Concretament, es compara el llindar de la pobresa amb la 
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mediana dels ingressos de la població considerada pobra. El resultat obtingut 
s’expressa com a percentatge del llindar de pobresa. 

Així, els ingressos de les persones en situació de pobresa són el 26,1 % infe-
riors al llindar de risc a la pobresa. Per sexes, s’observa el mateix valor de 
l’indicador (26,1 %). Les diferències es presenten per trams d’edat, en que 
són els menors de 16 anys els que presenten una major intensitat de risc a la 
pobresa (27,7 %). La classificació per sexe i edat mostra que són els homes 
de 16 a 64 anys els que presenten una major intensitat del risc a la pobresa. 

TAULA 237. INTENSITAT DEL RISC A LA POBRESA. CATALU-
NYA 2005  

Unitats: percentatges 

TOTAL 
Menys de 16 anys 26,1 
De 16 a 64 anys 27,7 
65 anys i més 21,6 
Total 26,1 
HOMES 
Menys de 16 anys 24,7 
De 16 a 64 anys 31,2 
65 anys i més 20,4 
Total 26,1 
DONES 
Menys de 16 anys 26,1 
De 16 a 64 anys 27,5 
65 anys i més 22,9 
Total 26,1 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT, Estadística de distribució personal 
de la renda i de risc a la pobresa 2005. 

Si es comparen els valors de la taxa de risc a la pobresa amb els de 
l’indicador que mostra la intensitat d’aquest risc es pot concloure que aquell 
col·lectiu amb valors més baixos en la taxa  (la població de 16 a 64 anys) és, 
en canvi, els que presenten més intensitat del risc a la pobresa. Per contra, el 
col·lectiu de població de més de 65 anys, amb el valor més alt de la taxa (28,9 
%) és el que presenta menor intensitat del risc a la pobresa (21,6 %). 

  

Els homes de 16 a 64 
anys són els que pre-
senten una major in-
tensitat del risc a la 
pobresa. 
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Privacions de les llars  

L’anàlisi del nivell de privacions de les llars amplia la concepció de pobresa 
més enllà de l’àmbit monetari, i s’aproxima al concepte de l’exclusió social. 
El nivell de privació de les llars es mesura a partir de quatre ítems que es 
considera que donen nivell de vida a les llars: la possibilitat de fer vacances 
com a mínim una setmana a l’any, el fet de poder menjar carn, pollastre o 
peix almenys cada dos dies, poder mantenir l’habitatge a temperatura ade-
quada, així com la capacitat de fer-se càrrec de despeses imprevistes. 

La possibilitat de no poder fer una setmana de vacances a l’any és la privació 
més freqüent entre les llars catalanes, seguida de la capacitat per fer front a 
les despeses imprevistes. El nivell de privació és bastant més baix en el cas 
de la possibilitat de poder menjar carn pollastre o peix almenys cada dos dies, 
així com en el fet de mantenir l’habitatge a temperatura adequada. 

TAULA 238. LLARS QUE NO PODEN ASSUMIR DESPESES DI-
VERSES PER TRAMS D’INGRESSOS NETS ANUALS 2004. CATALU-

NYA 2005 

Unitats: percentatges 

  

Vacances 
mínim una 
setmana a 

l'any 

Carn, po-
llastre o 
peix al-

menys cada 
dos dies 

Mantenir 
l'habitatge a 
temperatura 
adequada 

Capacitat 
fer-se càr-

rec de desp. 
imprevistes 

Ingressos nets anuals de la 
llar         
Fins a 9.000 euros 61,0 ... 15,2 54,6 
De 9.001 a 14.000 euros 40,6 ... 13,8 41,5 
De 14.001 a 19.000 euros 44,1 ... ... 36,6 
De 19.001 a 25.000 euros 35,9 ... ... 34,6 
De 25.001 a 35.000 euros 30,7 ... ... 25,4 
De 35.001 euros i més 13,8 ... ... 14,2 
No consta ... ... ... ...  
Total 35,4 2,7 7,5 32,4 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT, Estadística de distribució personal 
de la renda i de risc a la pobresa. 

... Dades poc significatives per al càlcul. 

 

La possibilitat de no 
poder fer una setma-
na de vacances a 
l’any és la privació 
més freqüent entre les 
llars catalanes.. 
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Si s’analitza el nombre de privacions de les llars, s’observa que el 6,2 % de 
les llars catalanes tenen tres o més privacions, i que el 18,5 % no es poden 
permetre dos dels quatre ítems esmentats anteriorment. Per contra el 54,0 % 
de les llars catalanes no tenen cap privació. Per tant, es pot concloure que 
pràcticament una de cada dues llars catalanes tenen alguna de les quatre pri-
vacions.  

El nivell de privacions de les llars està directament relacionat amb els ingres-
sos de les mateixes. Així, a mesura que augmenten els ingressos disminueix 
el nombre de llars que pateix alguna privació. En aquest sentit, només el 29,9 
% de les llars amb ingressos de fins a 9.000 euros no pateix cap privació, 
front al 79,4 % de les llars amb els ingressos més elevats.  

 

5.7.3. La renda mínima d’inserció. 

5.7.3.1. Marc normatiu i iniciatives públiques. 

Iniciatives públiques. 

En la mesura 85 de l’Acord Estratègic per a la Internacionalització, la Quali-
tat de l’Ocupació i la Competitivitat de l’Economia Catalana es constata que 
s’han signat convenis plurianuals amb les entitats del tercer sector social, que 
gestionen la Renda Mínima d’Inserció. D’altra banda, cal destacar la creació 
de l’indicador de Renda de Suficiència de Catalunya, el qual queda fixat per 
al 2006 en 509,8 euros mensuals i 7.137,2 euros anuals. 

Àmbit autonòmic. 

Pel que fa a la Renda Mínima d’Inserció (RMI),i dins del context de benestar 
i pobresa, cal destacar l’aprovació, en l’àmbit autonòmic, del Decret 
339/2006, de 5 de setembre, de desplegament de la Llei 10/1997, de 3 de ju-
liol, de la renda mínima d’inserció103, el qual ha estat objecte de dictamen per 
part del CTESC. 

Aquest decret modifica determinats preceptes que figuren en decrets anteri-
ors, per tal d’assolir una estimulació de la inserció laboral de determinats 
col·lectius que participen de la RMI, entre els quals destaquen les famílies 

                                                           
103 DOGC núm. 4716, de 12.09.06 
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monoparentals i els emigrants i llurs descendents; un tractament més lax en 
els requisits d’accés i/o manteniment de la prestació per a les persones que es 
troben en situació de pobresa severa i una millora en les prestacions econò-
miques que reben les persones destinatàries. En aquest sentit, redefineix el 
concepte de dependència en determinats supòsits i amplia la pròrroga anual 
dels ajuts complementaris mensuals.  

5.7.3.2. Renda mínima d’inserció i evolució.  

La Renda Mínima d’ Inserció (RMI) pretén pal·liar les greus dificultats eco-
nòmiques i socials amb les que es troben alguns ciutadans i ciutadanes  i a-
tendre les seves necessitats bàsiques per viure en societat.  

La RMI assoleix els seus objectius mitjançant l’elaboració d’un Pla Individu-
al d’Inserció i Reinserció social i laboral (PIR) que compren una sèrie 
d’accions coordinades d’ entre les següents: percepció de la prestació econò-
mica de la RMI i ajuts complementaris, accions d’informació i orientació, 
suport personal a la integració social, suport a la formació d’adults, accions 
de suport per a la col·laboració cívica, prestacions d’urgència i rescabala-
ment, suport a la inserció laboral. 

El nombre d’expedients de Renda Mínima d’Inserció s’ha duplicat des de 
l’any 1996, arribant a la xifra de 13.196 expedients l’any 2006, la qual cosa 
representa un augment del 65,5 % respecte dels 7.967 expedients de l’any 
1996, i del 2,7 % respecte dels 12.849 de l’any 2005.  

La quantia de la prestació durant l’any 2006 va ser de 4.858,3 euros anuals, 
és a dir, 404,9 euros mensuals. La quantia de la prestació ha augmentat un 
51,7 % respecte al valor de referència de fa deu anys, l’any 1996 era de 267 
euros mensuals. 

A l’any 2006, la cobertura de la Renda Mínima d’Inserció, pel que fa al total 
de la població aturada de Catalunya segons l’ EPA, va ser del 5,5 %. La co-
bertura de la població aturada que no cobrava cap tipus de prestació, contri-
butiva o assistencial, va ser del  23,2 %, prop d’una de cada quatre persones 
aturades sense prestació.  

El nombre de persones beneficiàries de la Renda Mínima d’Inserció ha aug-
mentat durant el període 2001-2006 fins a assolir les 28.929 persones l’any 
2006. No obstant això, a l’any 2005 ja  es va produir un canvi de tendència i 
el nombre de persones beneficiàries, sobretot d’homes va començar a dismi-
nuir, com a conseqüència de la disminució de la taxa d’atur registrada a Cata-

A l’any 2006, la co-
bertura de la Renda 
Mínima d’Inserció 
sobre la població a-
turada catalana era 
del 5,5 %.  

A l’any 2006 van 
disminuir les perso-
nes beneficiàries de 
la RMI, especialment 
els homes.  
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lunya entre els anys 2004-2005, i 2005- 2006, de 0,4 i 2,7 punts percentuals 
respectivament com es pot comprovar al a l’epígraf 1.2 del capítol III 
d’aquesta memòria: Activitat, ocupació i atur a Catalunya.  

Tres de cada quatre persones beneficiàries són dones, i una de cada quatre 
homes.  

GRÀFIC 222. EVOLUCIÓ DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES DE  
LA RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ PER SEXES.  CATALUNYA 2000- 

2006. 

Unitats: índex 2001 = 100 

 

 

 

 

 

 

 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Acció Social i Ciutadania. 

El perfil de les persones beneficiaris és femení, l’any 2006, el percentatge de 
dones sobre el total que van cobrar la Renda Mínima d’Inserció va ser del 
75%,  el més alt de la sèrie 2001-2006, tal i com es mostra a la taula següent: 

TAULA 239. EVOLUCIÓ DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES DE 
LA RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ PER SEXES. CATALUNYA 2006. 

Unitats: persones beneficiàries i percentatge sobre el total. 

CATALUNYA Dones % Homes % Total 
2001 16.774 73% 6.106 27% 22.880 
2002 19.242 73% 7.022 27% 26.264 
2003 21.218 74% 7.633 26% 28.851 
2004 22.065 74% 7.855 26% 29.920 
2005 21.757 74% 7.654 26% 29.411 
2006 21.654 75% 7.275 25% 28.929 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Acció Social i Ciutadania. 

A l’any 2006, tres de 
cada quatre persones 
beneficiàries de la 
RMI van ser dones, d’ 
edats compreses en-
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Pel que fa a l’edat, el perfil de la persona beneficiaria és a l’any 2006 el d’una 
dona d’entre 36 i 45 anys o d’entre 46 i 59 anys.  

Si analitzem el perfil dels beneficiaris en funció de les variables edat i sexe, 
s’observa que a l’any 2006 les dones més madures, de més de  45 anys, han 
anat guanyant pes en detriment de les més joves, la qual cosa podria ser ex-
plicada per dos motius: per una perpetuació de la situació de dificultat eco-
nòmica i social i, per tant, la no inserció social i laboral, o bé, per un canvi en 
el col·lectiu femení que es troba amb aquestes dificultats i que ha passat de 
ser un col·lectiu de dones predominantment jove de menys de 35 anys, com 
s’observa a la sèries 2001-2005, a ser un col·lectiu de dones més madures 
l’any 2006.  

Pel que fa als homes, el perfil del beneficiari també ha variat en el mateix 
sentit, però de manera menys acusada. Són els homes adults madurs,  de més 
de 46 anys, els col·lectiu d’homes amb més pes entre els beneficiaris de la 
Renda Mínima d’Inserció de l’any 2006.   

En relació a la distribució de les persones beneficiaries entre els diferents 
grups d’edat segons el sexe, es constata que ha augmentat el pes de les dones 
adultes joves i madures, d’edats compreses entre els 36 i els 45 anys i de 46 i 
més anys, i que en contrapartida, ha disminuït el pes dels homes adults joves i 
madurs, sobretot d’aquests últims, és a dir, els homes de 46 anys o més. 
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6. CULTURA, ESPORTS, LLEURE I CONSUM 

6.1. CULTURA,ESPORTS I LLEURE 

6.1.1. Novetats normatives i iniciatives públiques 

En l’àmbit estatal aquest any s’ha aprovat la Llei 19/2006, de 5 de juny, per 
la que s’amplien els mitjans de tutela dels drets de propietat intel·lectual i in-
dustrial i s’estableixen normes processals per a facilitar l’aplicació de diver-
sos reglaments comunitaris104. La regulació que fa la Llei ha d’ajudar a la 
promoció de la innovació i a la competitivitat de les empreses i al desenvolu-
pament cultural. Les modificacions legals han estat realitzades per transposar 
les normes comunitàries a l’ordenament jurídic intern. 

També cal destacar la Llei 23/2006, de 7 de juliol, per la qual es modifica el 
text refós de la Llei de propietat intel·lectual, aprovat pel Real decret legisla-
tiu 1/1996, de 12 de abril105. El motiu de la reforma és la incorporació al dret 
espanyol d’una directiva comunitària per harmonitzar, bàsicament, alguns 
dels aspectes dels drets d’autor en la societat de la informació. Els drets que 
es regulen són els de reproducció, distribució i comunicació pública. 

En l’àmbit català podem destacar la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la 
comunicació audiovisual de Catalunya106. Aquesta Llei es configura com el 
marc regulador general del sector de l’audiovisual i el motiu de la mateixa, 
segons el preàmbul, ha estat la necessitat d’adequar el sector a les noves tec-
nologies i de regular-ne les noves formes de gestió. La Llei organitza el sis-
tema audiovisual en dos nivells, el nivell nacional que abraça tot el territori 
de Catalunya i el nivell local o de proximitat d’àmbit municipal o supranaci-
onal, cada nivell s’estructura mitjançant el sector públic i el privat. 

Aquest any també s’ha publicat el Decret 8/2006, de 31 de gener, pel qual es 
crea la Comissió d’estudi de l’educació en lleure107. El Decret regula aquesta 
Comissió com un òrgan de consulta i assessorament del Govern per a la im-
plementació de les polítiques públiques d’aquest àmbit i per abordar les ne-
cessitats tant dels agents que ofereixen l’educació en el lleure com dels de-
mandants. 

                                                           
104 BOE núm. 134, de 06.06.2006 
105 BOE núm. 162, de 08.07.2006 
106 DOGC núm. 4543, de 03.01.2006 
107 DOGC núm.4564, de 02.02.2006 
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També s’ha de destacar el Decret 52/2006, de 28 de març, sobre la composi-
ció i el funcionament del Consell Nacional d’Arxius108 ja que se’n regula una 
nova composició, una nova estructura i un nou funcionament. 

Mitjançant el Decret 389/2006, de 17 d’ octubre, del patrimoni festiu de Ca-
talunya109, es crea el catàleg del patrimoni festiu de Catalunya. Atès que les 
manifestacions festives formen part de la cultura popular i tradicional es vet-
lla per protegir i promocionar les festes declarades d’interès nacional i per 
conservar els seus elements essencials.  

Pel que fa a les iniciatives públiques, en l’àmbit comunitari es pot destacar el 
programa Cultura 2000 que estava previst per als anys 2000-2004, i posteri-
orment es va prorrogar per als anys 2005 i 2006. Els objectius d’aquest Pro-
grama són, entre d’altres, el promoure el diàleg cultural i el coneixement mu-
tu de la cultura i la història dels diferents pobles d’Europa, valorar la diversi-
tat cultural, promoure el diàleg intercultural i millorar l’accés i la participació 
dels ciutadans europeus a la cultura.  

En l’àmbit estatal podem destacar el Pla de foment de la lectura 2006-2007. 
Els objectius del Pla són, entre d’altres, conèixer els hàbits lectors dels ciuta-
dans, conèixer la situació i els mitjans humans i materials de les biblioteques, 
conscienciar de la importància de la lectura, promocionar la lectura en dife-
rents àmbits i atendre a col·lectius amb dificultats per accedir als llibres i a la 
lectura.  

En l’àmbit català, a mitjans del 2005, es va aprovar el Pla d’equipaments cul-
turals 2005-2007, com un pla de xoc per impulsar la constitució de la xarxa 
d’infraestructures culturals de Catalunya. Els objectius del Pla són el desple-
gament d’una xarxa d’equipaments culturals de qualitat per garantir la igual-
tat d’oportunitats en l’accés a la cultura, consolidar aquesta xarxa i millorar la 
gestió dels equipaments. 

Pel que fa a l’esport i com a iniciativa pública autonòmica podem destacar el 
contingut de la Resolució PRE/544/2006, de 22 de febrer, per la qual es des-
envolupen els programes de l’esport escolar per a tothom a Catalunya110. El 
Govern considera necessari facilitar l’accés a l’activitat esportiva als joves en 
edat escolar com una eina per afavorir la cohesió social. El Govern encomana 
el desenvolupament d’uns programes esportius que tenen una durada fins al 

                                                           
108 DOGC núm. 4604, de 30.03.2006 
109 DOGC núm. 4743, de 19.10.2006 
110 DOGC núm. 4590, de 10.03.2006 

A Catalunya s’han 
desenvolupat pro-
grames d’esport es-
colar per a tothom 



MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2006 

 

216 
 

mes de juny del 2008. Els programes són els següents: Esport a l’escola, Jocs 
esportius escolars de Catalunya i Campionats de Catalunya en edat escolar. 

 

6.1.2. Hàbits de la població en l’ús social del temps 

Per conèixer quins són els hàbits de la població s’examinen les dades proce-
dents de l’estadística de l’ús del temps realitzada els anys 2002-2003 per 
l’INE, en ella s’analitza el temps que es dedica a diferents activitats i les da-
des procedents de l’enquesta dels hàbits esportius dels espanyols realitzada 
pel Centre d’investigacions sociològiques l’any 2005. 

Tal com s’observa en la següent taula, la població catalana, el 2003, dedicava 
un promig de 4 hores i 30 minuts diaris al lleure, on sobresurt el temps dedi-
cat als mitjans de comunicació, bàsicament televisió.  

TAULA 240. ACTIVITATS PRINCIPALS ANALITZADES PER 
L’ESTADÍSTICA DE L’ÚS DEL TEMPS I DURADA MITJANA. CATA-

LUNYA 2003 

Unitats: durada mitjana en hores i minuts 

Activitat Temps dedicat 
Cura personal 11:27 
Treball 02:59 
Llar i família 02:58 
Mitjans comunicació 02:10 
Vida social 01:13 
Activitats aire lliure 00:49 
Estudis 00:38 
Aficions 00:18 
Treball voluntari  00:12 
No especificat 01:16 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EUTC/2002-03 de Institut d’Estadística de Ca-
talunya. 

 

Tot i que l’enquesta de l’ús del temps del 2003 concreta les principals activi-
tats de temps lliure i de caràcter social, s’ha optat per comentar les dades més 
recents del CIS del 2005 per detallar les activitats preponderants dels catalans 

Els catalans dediquen 
4 hores i 30 minuts 
diaris a activitats de 
lleure 
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en l’àmbit de la cultura, l’esport i el lleure. Així en la taula 241 s’observa que 
les activitats més esteses són estar amb la família, veure la televisió, passejar, 
estar amb les amistats i escoltar música.  

TAULA 241. ACTIVITATS DE TEMPS LLIURE I POBLACIÓ PAR-
TICIPANT. CATALUNYA 2005 

Unitats: percentatge 

ACTIVITATS DE TEMPS LLIURE POBLACIÓ PARTICIPANT 
Estar amb la família 86,1 
Veure la televisió 84,6 
Passejar 76,0 
Estar amb les amistats 71,5 
Escoltar música 70,7 
Llegir 62,5 
Escoltar la radio 55,6 
Anar de compres a centres comercials 53,9 
Sortir al camp 49,2 
Veure esports 47,2 
Anar al cinema 47,1 
Fer esport 41,1 
Anar de copes 33,1 
Navegar per internet 32,6 
Sortir amb parella 29,5 
Anar a ballar 23,9 
Anar al teatre 17,7 
Anar a concerts 17,7 

Font: Observatori Català de l’Esport, 2006  a partir del CIS, 2005  

 

Afluència a activitats culturals 

A continuació, es comenten les principals dades que es desprenen de les esta-
dístiques que elabora el Departament de Cultura de la Generalitat. 

Pel que fa a les biblioteques de Catalunya l’any 2004 van realitzar 
16.349.130 préstecs, el 82,5% dels préstecs es van realitzar en biblioteques 
públiques i el 15,1% en biblioteques d’institucions d’ensenyament superior.  
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L’assistència al teatre l’any 2004, va ser de 2.478.912 espectadors, tenint en 
compte tant les entrades venudes con les invitacions ofertes.  

Pel que fa als museus de Catalunya les dades són de l’any 2005. Les visites 
que s’han realitzat a aquests museus i col·leccions ha estat de 18.443.634, el 
71,6% de les visites s’han realitzat a la comarca del Barcelonès, el 8,4% a 
l’Alt Empordà, el 4% al Tarragonès i el 3,5% al gironès. D’altra banda els 
museus han realitzat 2.464 activitats en les que hi han participat 2.167.166 
persones. 

A l’any 2005 hi ha hagut 25.869.951 espectadors de cinema que van anar a 
veure les 938 pel·lícules que es van exhibir aquest any. 

Tal i com es pot comprovar en la taula següent, els espectadors de cinema 
han sofert un descens des de l’any 2001 fins al 2005. Ara bé, el descens ha 
estat més acusat el 2005, un 11% menys respecte l’any anterior.  

Ben diferent és l’evolució dels espectadors de teatre que tot i que han sofert 
un descens durant els anys 2002 i 2003, del 4,5% i del 0,4% respectivament, 
però durant l’any 2004 hi va haver un increment del 17,3% del nombre 
d’espectadors. Caldrà esperar si aquest canvi de tendència es consolida el 
2005. 

Els museus són els que han augmentat la afluència de públic any rere any, ai-
xí l’any 2002 va augmentar el 7,7%, l’any 2003 l’augment de visitants va ser 
del 8,5%, l’any 2004 va ser l’any que va tenir un major increment de visi-
tants, del 12,8% i l’any 2005 l’augment va ser del 4,4%. 

TAULA 242. EVOLUCIÓ DELS ASSISTENTS A CINEMA, TEATRE I 
MUSEUS. CATALUNYA 2001-2005  

Unitats: nombre de persones assistents 

  2001 2002 2003 2004 2005 
Espectadors cinema 31.859.179 30.579.563 29.302.166 29.034.691 25.869.951 
Espectadors teatre 2.224.156 2.123.506 2.114.024 2.478.912   ---------- 

Visitants de museus 13.415.521 14.444.826 15.675.496 17.674.729 18.443.634 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’Estadístiques Culturals de Catalunya 2006 
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Pràctiques esportives. 

Segons el CIS, s’observa  que el 41,1% de la població catalana practica algun 
tipus d’esport. Aquest percentatge s’eleva al 47,9% pel que fa als homes 
mentre que el 34,1% de les dones en practica. Si s’analitzen les pràctiques 
esportives, es desprèn que de la població que practica esport, l’activitat més 
habitual és la natació, molt distanciada de la segona pràctica més habitual, el 
ciclisme.   

TAULA 243. ACTIVITATS ESPORTIVES I POBLACIÓ PARTICI-
PANT. CATALUNYA 2005 

Unitats: percentatge d’individus que fan alguna activitat esportiva 

ACTIVITATS ESPORTIVES TOTAL HOMES DONES 
Natació 41,3 34,9 50,0 
Ciclisme 21,1 24,1 17,1 
Gimnàstica en centre esportiu 17,2 13,4 22,4 
Excursionisme /muntanyisme 16,2 18,1 13,5 
Futbol  12,9 21,1 1,8 
Aeròbic, gimnàstica rítmica… 10,4 1,7 22,4 
Futbol sala, futbet, futbol… 10,0 17,2 0,0 
Esquí i altres  9,0 7,8 10,6 
Joguing 8,5 10,8 5,3 
Gimnàstica manteniment a casa 8,2 4,7 12,9 
Básquet 8,0 10,8 4,1 
Tennis 5,7 8,2 2,4 
Musculació, culturisme 4,5 5,6 2,9 
Atletisme 3,7 3,9 3,5 
Pesca 2,7 4,7 0,0 
Altre esport 9,2 7,3 11,8 

Font: Observatori Català de l’Esport, 2006, a partir del CIS, 2005. 

Les dades mostren algunes diferències quant als hàbits esportius entre homes 
i dones. Tot i que l’esport més practicat continua sent la natació en ambdós 
casos, el futbol i el futbol sala adquireixen un major protagonisme entre els 
homes  mentre que pel que fa a les dones, s’observa una major pràctica 
d’esports relacionats amb la gimnàstica. 

L’esport practicat 
majoritàriament per 
la població catalana 
és la natació 
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De l’Enquesta del CIS també es desprèn que de la població que practica es-
port, el 43% ho fa 1 o 2 cops per setmana, el 39,8% el practica 3 cops o més 
per setmana i el 6,2% de la població només el practica durant les vacances.  

Els principals motius per practicar esport són per fer exercici, un 64,7%, i per 
diversió i passar l’estona, un 45,8%. També és rellevant el fet  que un 37,1% 
ho faci per mantenir o millorar la salut, i que un 31% ho faci perquè li agrada 
l’esport. Altres motius citats han estat els següents: per trobar-se amb les a-
mistats (23,6%), per evasió (14,4%), per mantenir la línia (14,2%) o perquè li 
agrada competir (2,7%). D’altra banda, els motius majoritaris per no practicar 
l’esport han estat per manca de temps lliure i perquè no els hi agrada fer es-
port, amb un 42,4% i un 42,2% respectivament. Altres factors desmotivadors 
de la pràctica de l’esport són la mandra (27,5%), l’edat  (24,7%) o el cansa-
ment després de sortir del treball o dels estudis, amb un 15,9%. 

 

Els mitjans de comunicació i la seva difusió 

L’any 2005 a Catalunya es van publicar 22 diaris. Aquests diaris es poden 
analitzar des de diferents perspectives, així, segons el tipus de diari ens tro-
bem que 18 són diaris d’informació general i 4 són diaris d’esports; segons el 
tipus de distribució es pot assenyalar que 16 són de pagament i 6 són gratuïts; 
pel que fa a l’idioma de publicació, 8 es publiquen en català i 14 en castellà; 
pel que fa a la seva difusió 10 són d’àmbit de comunitat autònoma i 12 són 
diaris locals o comarcals. 

La taula següent ens mostra l’evolució dels diaris, setmanaris i revistes publi-
cats a Catalunya i de la seva difusió. Pel que fa al nombre de diaris ha aug-
mentat des de l’any 2003 al 2005, però la difusió dels diaris de pagament tot i 
que havia augmentat el 2% l’any 2004, l’any 2005 ha sofert una caiguda del 
2%, tornant a la mateixa difusió que es va realitzar l’any 2003. Aquestes da-
des semblen indicar que tot i la irrupció de la premsa gratuïta, la difusió de 
diaris de pagament  no sembla haver quedat massa afectada. 

Tant els setmanaris com les revistes l’any 2004 van tenir un important incre-
ment de la seva difusió, però no ha passat el mateix l’any 2005 ja que hi ha 
hagut un descens de la seva difusió del 14,6% i del 10,5% respectivament. 

La difusió dels diaris 
de pagament no sem-
bla haver patit en ex-
cés per la irrupció de 
la premsa gratuïta. 
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TAULA 244. DIFUSIÓ DELS DIARIS, SETMANARIS I REVISTES, 
CATALUNYA 2003-2005 

Unitats: nombre de diaris, setmanaris i revistes 

  2003 2004 2005 
Diaris publicats a Catalunya 20 21 22 
Difusió dels diaris de pagament  735.815 750.930 736.122 
Difusió dels diaris gratuits     738.742 
Setmanaris editats a Catalunya 42 44 43 
Difusió dels setmanaris 1.609.235 1.747.576 1.491.781 

de pagament 750.456 780.683 784.116
gratuïts 858.779 966.893 707.665

Revistes editades a Catalunya 76 82 73 
Difusió de les revistes 2.814.627 3.256.864 2.916.329 

de pagament 1.742.107 1.965.552 1.905.159
gratuïtes 1.072.520 1.291.312 1.011.170

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de les Estadístiques Culturals de Catalunya 2006 

Pel que fa a la radiodifusió, podem destacar que l’any 2005 hi ha 350 emisso-
res de freqüència modulada, de les quals 256 són municipals i 94 privades. 
Pel que fa a l’evolució d’aquestes emissores des de l’any 2001 es pot asse-
nyalar que hi ha un creixement sostingut, l’any 2002 s’incrementen el 3,5%, 
l’any 2003 l’increment és de l’1,2%, l’any 2004 s’incrementen el 3,1% i 
l’any 2005 han tingut un increment del 3,9%. 

Pel que fa a la televisió es pot assenyalar que l’any 2004 Catalunya comptava 
amb 112 televisions locals, 59 de les quals eren de titularitat privada i 53 de 
titularitat municipal. 

Pel que fa al repartiment de l’audiència catalana per cadenes l’any 2006, tal i 
com es pot observar en el següent gràfic, les televisions més vistes són les 
privades Tele 5 i Antena 3, seguides de TV3 i de TVE1. Si es compara amb 
el 2005, s’observa una petita pèrdua d’audiència dels canals generalistes con-
solidats a favor de les noves cadenes (Cuatro i La Sexta) i de la resta de tele-
visions (TV locals, D+ i satèl·lit analògic). 
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TAULA 245.  REPARTIMENT DE L’AUDIÈNCIA ANUAL. CATA-
LUNYA 2005-2006 

Unitats: Repartiment percentual de l’audiència, estimat a partir del temps de visió de cada cadena 
i punts percentuals 

CADENES 2005 2006 Diferència 
TV3 19,6 18,2 -1,4 
K3-33 5,3 4,3 -1 
TV1  15,5  14,3 -1,2 
TV2 4,7 3,8 -0,9 
Tele5 20,8 19,3 -1,5 
Antena 3 20,2 18,6 -1,6 
Canal Plus / Cuatro1 2,4 6,5 4,1 
La Sexta2 -- 1,2 1,2 
Altres TV3  11,5 13,7 2,2 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya. 

(1) Cuatro  a partir del 7/11/2005 i D+ passa a altres TV 

(2) A partir de l’1/4/06 

(3) Inclou Canal 9, TV locals, City TV, D+ i satel·lit analògic 

 

6.1.3. Despesa privada en cultura 

L’any 2005, la despesa privada per persona en cultura a Catalunya va ser de 
289,8 euros (amb un increment respecte del 2004 del 16,9%), només supera-
da dins l’àmbit espanyol per la comunitat autònoma de Madrid, amb 335,1 
euros per persona i el País Basc, amb 296,7 euros.  

En llibres i publicacions periòdiques es van gastar de mitjana 73,8 euros, da-
da que es troba 3,5 euros per sobre de la mitjana estatal però que és inferior 
als 139,3 euros gastats de mitjana al País Basc o els 97 euros de la comunitat 
foral de Navarra. La despesa de consum en llibres i publicacions va disminuir 
el 4,9 % respecte del 2004. 

En serveis culturals, la despesa mitjana va ser de 84,8 euros, el 22% més que 
la mitjana estatal, essent Catalunya la tercera comunitat autònoma amb més 
despesa. Només la comunitat de Madrid, amb 128 euros i la comunitat valen-

L’any 2005, la despe-
sa privada per perso-
na en cultura a Cata-
lunya va ser de 289,8 
euros 
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ciana, amb 90,3 euros, van tenir un valor de despesa més elevat. És també, 
una despesa en clar creixement, un 22,9 % respecte del 2004. 

En equips i accessoris audiovisuals de tractament de la informació, Catalunya 
va ser la comunitat autònoma amb més despesa (101,5 euros de mitjana per 
persona), amb un increment de gairebé el 37% respecte del consum del 2004. 

TAULA 246. EVOLUCIÓ DESPESA MITJANA EN BÉNS I SERVEIS 
CULTURALS A CATALUNYA (PER CONCEPTE). 

Unitats: euros i percentatges. 

Font: INE. Enquesta contínua de Pressupostos Familiars 

 

6.1.4. Despesa pública en cultura 

La despesa pública en cultura, segons les darreres dades del Departament de 
Cultura, mostra un tendència creixent els darrers cinc anys. Per l’any 2005, la 
despesa de la Generalitat va ser de 269.058,37 milers d’euros, dada que signi-
fica un increment del 62,4 % respecte a la despesa de l’any 2001 i d’un 
23,8% si ho comparem amb l’any anterior.  

Pel que fa a les diputacions, el 2005 es va realitzar una despesa de 84.642,60 
milers d’euros, amb un increment del 10,94 % respecte a la despesa realitza-
da l’any 2001 i del 2,1 % respecte al 2004. Així mateix, quant als ajunta-
ments, la despesa va ser de 444.741,8 milers d’euros, amb un increment del 
36,3 % en comparació amb el 2001 i un 2,5 % superior al 2004. 

La despesa pública 
en cultura, mostra un 
tendència creixent els 
darrers cinc anys 

Concepte 2004 2005 Variació 04/05 (%)
Llibres i publicacions periòdiques 77,6 73,8 -4,9
Serveis culturals 69 84,8 22,9
Equips i accessoris audiovisuals 74,1 101,5 36,4
Altres béns i serveis. 74,1 29,8 -59,8
Total 247,9 289,8 16,9
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GRÀFIC 223. DESPESA PÚBLICA EN CULTURA (2001-2005) 

Nota: milers d’euros. 

Font:  Departament de Cultura. 

 

La despesa pública total111 va ser de 803.551,21 milers d’euros, amb un in-
crement del 40 % respecte de l’any 2001 i del  8,6 % en relació l’any 2004. 

Per comunitats autònomes, segons les dades del Ministeri de Cultura de l’any 
2004, la Generalitat de Catalunya és la que va fer una despesa més elevada, 
221.620 milers d’euros, seguida de les comunitats d’Andalusia (183.057 mi-
lers d’euros) i Madrid (151.594 milers d’euros). Per destí de la despesa, des-
taca la inversió en arts plàstiques, escèniques i musicals, amb un valor de 
68.988 milers d’euros, dada només superada per la Comunitat de Madrid amb 
79.329 milers d’euros.   

La despesa en llibres i audiovisuals va ser de 25.069 milers d’euros, un valor 
molt per sobre de la resta de comunitats i que significa el 40,1% del total de 
la despesa comunitària estatal. 

                                                           
111 S’hi inclouen els Consells comarcals. 

Per comunitats autò-
nomes, Catalunya va 
ser la comunitat amb 
una despesa més ele-
vada. 
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6.1.5. Producció editorial 

Aquest any a Catalunya la producció editorial (llibres i fullets) s’ha incre-
mentat respecte a l’any anterior, el nombre de títols s’ha incrementat el 2,7% 
i el nombre d’exemplars s’ha incrementat el 5,4% , a Espanya el nombre de 
títols ha sofert un augment del 4,2% mentre que el nombre d’exemplars ha 
sofert un descens del 8,5%. 

Si distingim entre llibres i fullets, a Catalunya el nombre de llibres ha aug-
mentat el 3,5% respecte a l’any anterior, a Espanya l’augment ha estat del 
6,7% i el nombre de fullets ha sofert un descens, tant a Catalunya de l’1,5% 
com a Espanya del 8,3%. 

En la taula següent es mostra l’evolució de la producció editorial de llibres i 
fullets tant a Catalunya com a Espanya i el percentatge que representa la pro-
ducció catalana respecte a la total de l’Estat. Aquest any Catalunya ha sofert 
un decrement de 0,5 punts respecte al total de la producció editorial estatal. 

TAULA 247. PRODUCCIÓ EDITORIAL A CATALUNYA I ESPA-
NYA 2001-2006 

Unitats: nombre de títols i exemplars i percentatge 

  2001 2002 2003 
  Títols Exemplars Títols Exemplars Títols Exemplars 
Catalunya 18.982 95.438.000 21.185 94.972.000 22.169 97.843.000 
Espanya 65.525 218.579.000 66.780 228.590.000 72.048 238.747.000 
Cat/Esp % 29,0 43,7 31,7 41,5 30,8 41,0 
  2004 2005 2006 
  Títols Exemplars Títols Exemplars Títols Exemplars 
Catalunya 15.612 79.015.000 17.899 100.244.000 18.384 105.689.000 
Espanya 60.492 213.558.000 63.551 281.005.000 66.270 255.721.000 
Cat/Esp % 25,8 37,0 28,2 35,7 27,7 41,3 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Estadística de la Producció Editorial. INE 

Pel que fa a l’idioma de publicació de la totalitat de llibres i fullets estatals, 
l’idioma majoritari, amb el 78,3% sobre el total és el castellà, seguit del cata-
là amb el 10,7%, el gallec amb el 2,1%, l’anglès amb l’1,8% i l’euskera amb 
l’1,5%. 

L’any 2006 hi ha ha-
gut un augment de la 
producció editorial a 
Catalunya. 
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6.2. CONSUM I DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

6.2.1. Novetats normatives i iniciatives públiques 

En l’àmbit estatal cal destacar que s’ha publicat a finals de l’any 2006 la Llei 
44/2006, de 29 de desembre, de millora de la protecció dels consumidors i 
usuaris112. Mitjançant aquesta Llei es modifica la Llei 26/1984 de defensa 
dels consumidors i usuaris, també la Llei 7/1998 sobre condicions generals de 
contractació i la Llei 40/2002 que regula el contracte d’aparcament de vehi-
cles, aquestes modificacions són degudes d’una banda, per complir una sen-
tencia del Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees i de l’altra perquè 
es pretén millorar la protecció dels consumidors. 

En l’àmbit de Catalunya podem destacar l’Ordre TRI/487/2006, de 18 
d’octubre, per garantir la informació i la protecció dels drets dels consumi-
dors i usuaris en el procés d’implantació de la televisió digital terrestre113. En 
aquesta Ordre es regula la prestació del servei d’adequació de la televisió a-
nalògica a la digital terrestre i es regula la informació que han de rebre els 
consumidors i usuaris quan s’interessin per la compra de receptors de televi-
sió digital terrestre o de televisors nous.   

 

6.2.2. Consulta i reclamacions dels consumidors 

Aquest any l’activitat de l’Agència Catalana de Consum ha crescut significa-
tivament tal i com es pot apreciar en la taula següent. 

                                                           
112 BOE núm.312, de 31.12.2006. 
113 DOGC núm. 4747, de 25.10.2006. 
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TAULA 248. ACTIVITAT DE L’AGÈNCIA CATALA DE CONSUM 

Unitats: nombre d’activitats 

  2006 2005 
Consulta 012 55.038 29.633 
Consulta ACC 10.078 9.407 
Reclamacions gestionades 7.338 6.821 
Mediacions  3.186 2.395 
Laudes 1.154 1.395 
Campanyes inspecció 18 17 
Actuacions inspectores 18.310 16.858 
Expedients sancionadors incoats 1.072 1.177 
Sancions imposades 971 731 
Import de les sancions 2.925.070 € 2.255.760 € 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Agència Catalana de Consum. 

Les dades ens indiquen una consolidació important de les consultes realitza-
des al 012 en temes de consum, atès que han crescut el 85,7% respecte a 
l’any 2005. També, les consultes ateses directament per l’Agència també han 
augmentat, però de manera molt més moderada, un 7,1%. 

Pel que fa a les consultes realitzades al 012 s’ha d’indicar que, tal i com mos-
tra el gràfic següent, el major nombre de consultes estan relacionades amb la 
telefonia i internet. Si es compara amb l’any anterior, tot i que en números 
absoluts, les xifres són similars, pel que fa al pes d’aquest sector sobre el total 
de consultes, s’observa una significativa reducció. Aquest any destaquen les 
consultes al voltant del tema dels olis, degut a la publicitat enganyosa que hi 
va haver al mes d’abril sobre un oli que s’anunciava d’oliva quan en realitat 
no ho era. 

L’any 2006 les con-
sultes sobre consum 
al 012 han augmentat 
el 85,7%. 
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GRÀFIC 224. CONSULTES AL 012 EN TEMES DE CONSUM. CA-
TALUNYA 2006 

Unitats: percentatges. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Agència catalana del consum 

Aquest any 2006 s’han gestionat 7.338 reclamacions, el 7,6% de reclamaci-
ons més que l’any anterior. El 27% de les reclamacions han estat per motius 
relacionats amb la telefonia i internet, el 23% han estat por motius relacionats 
amb el transport, el 6% per motius relacionats amb el sector dels mobles i un 
altre 6% per motius relacionats amb el sector dels vehicles. 

De les reclamacions efectuades, el 60% es van resoldre per mediació o arbi-
tratge.  El 45% de les mediacions van ser sobre assumptes relacionats amb la 
telefonia i internet i el 24% van ser sobre assumptes relacionats amb el sector 
dels transport, amb nombroses reclamacions relacionades  amb els problemes 
a l’aeroport el 28 de juliol. Pel que fa als laudes, el 56% han estat sobre matè-
ries relacionades amb la telefonia i internet i l’11% relacionat amb el sector 
dels mobles. 

Com es pot observar de les dades anteriors, el sector més conflictiu és el de la 
telefonia i internet, seguit del sector dels transports. 

El fet de l’augment de les mediacions i els arbitratges és degut a que cada any 
augmenta el nombre d’establiments que s’adhereixen a la Junta Arbitral de 

Els sectors més con-
flictius han estat el de 
telefonia, internet i 
transports. 
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Consumidors de Catalunya, aquest any hi ha hagut 361 noves adhesions i el 
nombre total d’establiments adherits s’eleva a 3.652. 

L’actuació inspectora també s’ha intensificat aquest any, s’han realitzat 18 
campanyes inspectores, 1 més que l’any anterior i les actuacions inspectores 
s’han incrementat el 8,6%. El 52,7% de les actuacions inspectores s’han dut a 
Barcelona, el 23,6% a Tarragona, el 12,6% a Girona i l’11% a Lleida. 

Malgrat el descens del 8,9% dels expedients sancionadors, el nombre de san-
cions imposades s’ha incrementat el 32,8% i l’import de les sancions també 
s’ha incrementat el 29,7%. 

Com a conseqüència de l’activitat inspectora 195.597 productes s’han retirat 
del mercat, el 37% dels productes retirats ha estat material elèctric i 
d’il·luminació, el 26% accessoris d’automòbil, el 14% productes de puericul-
tura i el 8% dels productes retirats han estat joguines. 

 

6.2.3. Despesa en consum 

Segons les dades del quart trimestre de 2005 de l’Enquesta contínua de pres-
supostos familiars de l’INE, la despesa mitjana en consum per persona a Ca-
talunya va ser de 2.275,12 d’euros, per sota de la Comunitat de Madrid 
(2.699,7 euros), les Illes Balears i el País Basc amb una despesa de 2.541,3 
euros i 2.423,4 euros respectivament.  
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TAULA 249. DESPESA MITJANA PER PERSONA EN ALIMENTA-
CIÓ I RESTA DE DESPESES (4RT TRIMESTRE 2005). 

Unitats: Despesa en euros per trimestre. 

Font: Institut Nacional d’Estadística. Enquesta Contínua de Pressupostos Familiars. 4rt.trimestre. 

 

Dels components dels consum a les llars destaquen per volum de despesa els 
epígrafs corresponents als articles de vestir i calçat, els hotels, cafès i restau-
rants, els transports i, finalment, amb la despesa més elevada, l’apartat refe-
rent a l’alimentació i les begudes. Aquest darrer epígraf va assolir a Catalu-
nya el 20 % respecte de la despesa total, ocupant l’onzena posició, just darre-
ra del País Basc. El volum de despesa, sempre superior a la mitjana espanyo-
la, ha mostrat una tendència creixent els darrers anys, passant dels 7.303,3 
euros per persona l’any 2000 als 9.098,66 de l’any 2005.  

Dins l’àmbit estatal, 
Catalunya ocupava la 
quarta posició en vo-
lum de despesa mit-
jana per persona 

Alimentació, 
Total begudes i tabac Resta

Andalusia 1.922,3 401,4 1.520,9
Aragó 2.129,5 448,4 1.681,1
Astúries 2.026,1 333,3 1.692,9
Balears 2.541,3 358,2 2.183,1
Canàries 2.005,8 329,1 1.676,7
Cantàbria 2.190,4 503,9 1.686,5
Castella i Lleó 1.963,5 443,2 1.520,3
Castella - La Manxa 1.907,4 407,2 1.500,2
Catalunya 2.275,1 456,7 1.818,4
Comunitat Valenciana 2.256,0 418,4 1.837,7
Extremadura 1.488,6 387,8 1.100,7
Galícia 1.878,2 442,6 1.435,6
Madrid 2.699,5 431,5 2.268,0
Murcia 1.818,5 409,1 1.409,4
Navarra 2.258,9 392,4 1.866,4
País Basco 2.423,4 490,3 1.933,2
Rioja (La) 2.149,0 426,0 1.723,0
Ceuta i Melilla 2.152,6 579,4 1.573,3
TOTAL 2.164,7 422,8 1.741,9
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GRÀFIC 225. DESPESA MITJANA PER PERSONA. 2000-2005 

Unitats: euros 

Font: INE. Enquesta contínua de pressupostos familiars. 
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