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Capítol V. Condicions de vida 

1. Dinàmica demogràfica a Catalunya 

1.1. Població i estructura demogràfica 
Catalunya té una població de 7.364.078 a 1 de gener del 2008 segons el padró continu d’habitants. Atenent 
a aquestes dades, al llarg de l’any 2007 el nombre de persones empadronades ha experimentat un augment 
de 153.570 persones. L’increment del nombre de persones de nacionalitat espanyola ha estat de 22.287 
(0,4%) mentre que el de persones d’altres nacionalitats ha estat de 131.283 (13,5%).  

GRÀFIC V-1. Evolució de la població resident segons nacionalitat. Catalunya 2000-2008 

 Unitats: valors absoluts.    
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 Nota: les dades refereixen a l’1 de gener de cadascun dels anys. 
 Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat, padró continu d’habitants. 

El pes relatiu de la població de nacionalitat espanyola és menor cada any. Així, al principi del 2008 assolia el 
85,0% poblacional, fet que mostra un descens respecte al 86,5% de l’any anterior. Les comarques catalanes 
amb un percentatge de població de nacionalitat espanyola inferior al 80% són: l’Alt Empordà (73,6%), la Se-
garra (76,9), la Val d’Aran (78,2), el Baix Empordà (78,6), el Montsià (78,9) i la Selva (79,9).  

En aquest període les nacionalitats que més s’han incrementat han estat les comunitàries que han augmen-
tat el seu nombre en el 22,3% (51.338 persones més1). Tot i així, les nacionalitats més nombroses són les 
procedents d’Amèrica del Sud (335.678 persones). Enguany, destaca que les persones procedents de paï-
sos comunitaris (282.043) superen en nombre a les que provenen de països africans (278.129).  

REQUADRE V-1. CREIXEMENT VEGETATIU I CREIXEMENT MIGRATORI 

Una altra via que mostra una aproximació a la realitat poblacional són les estimacions demogràfiques sobre 
el darrer cens. En aquest cas s’estima que la població a 1 de gener del 2008 és de 7.242.458, amb un in-
crement sobre l’any anterior de 148.242 persones.   
                                                      

 

1 La meitat d’aquest increment està absorbit per la població de nacionalitat romanesa que enguany ha augmentat els seus efectius en 
24.545 persones.  
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Aquestes dades permeten estimar quin ha estat el creixement vegetatiu i migratori de la població catalana.  

El creixement vegetatiu de la població (diferència entre en nombre de naixements i defuncions) ha estat de 
24.364 persones. El nombre de naixements vius i de defuncions comptabilitzats al registre civil és de 83.716 
i de 59.352, respectivament.  

El creixement migratori de la població (diferència entre en nombre de immigració i emigració) ha estat 
de.123.878 persones. En aquest cas s’observa que 60.642 persones han vingut de la resta d’Espanya front 
les 71.283 persones que han sortit de Catalunya amb destinació Espanya. D’altra banda, la immigració ex-
terna indica que 201.733 persones han fixat la residència a Catalunya principalment procedents de països 
d’Amèrica (46,9% dels nouvinguts), sent aquest el segon destí preferit per a les persones que han sortit de 
Catalunya (33,6% dels 67.214 emigrants). La destinació principal de la població catalana a l’exterior són els 
països comunitaris (42,7% del total).     

Per a l’anàlisi de la ubicació la població en el territori segons les dades del padró continu s’han utilitzat dos 
indicadors interrelacionats: la densitat demogràfica i la distribució de la població. La densitat demogràfica, 
que relaciona el nombre de persones residents en un lloc amb l’espai que ocupen, reflexa la concentració 
d’individus en un territori determinat.2  

Els càlculs assenyalen que Catalunya té una densitat demogràfica de 229,4 hab./km2. Aquesta xifra repre-
senta una concentració poblacional elevada, més si es compara amb la registrada a la zona euro (15) de 
120,9 hab./km2 3 o a l’UE (27) de 114,2 hab./km2, tot i que hi hagi dos anys de diferència entre unes i altres 
dades. Un contrast encara més intens es dóna amb la dada registrada a Espanya de 87,2 hab./km2 al 2006. 

A nivell comarcal, la comarca més poblada i amb més densitat demogràfica és el Barcelonès que concentra 
el 30,4% de la població catalana (2.235.578 residents) amb una densitat de 15.447,6 hab./km2. Cal tenir en 
compte que Barcelona, amb una població resident de 1.615.908 persones, reuneix per si sola el 21,9% de la 
població de Catalunya.  

Pel que fa a la densitat, seguidament al Barcelonès es troben, si bé amb molta distància, el Baix Llobregat 
amb 1.609,5 hab./km2, el Vallès Occidental amb 1.478,8 hab./km2 i el Maresme amb 1.054 hab./km2. Les 
comarques que registren una densitat menor són: el Pallars Subirà, l’Alta Ribagorça i el Pallars Jussà (5,4 
hab./km2, 10,2 hab./km2 i 10,2 hab./km2, respectivament).  

La distribució de la població arreu del territori dista molt de ser homogènia i és especialment notòria en les 
comarques de l’àrea metropolitana i els seus voltants. Concretament, el 52,7% dels residents es concentren 
en tres comarques, el Barcelonès, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat. Si a les esmentades comarques 
s’afegeixen el Maresme i el Vallès Oriental el seu pes relatiu conjunt augmenta fins el 63,6%. Cal tenir en 
compte que enguany el Barcelonès i el Baix Llobregat han perdut cert pes (0,3% i 0,1%, respectivament) 
que ha estat absorbit per l’Anoia, el Montsià, el Segrià i el Tarragonès (en una proporció igual de 0,1% cada 
una).  

El fet que diferents territoris tinguin concentrada o dispersa la població tindrà un efecte directe sobre el dis-
seny i l’aplicació de les polítiques públiques que es duguin a terme, així com els mitjans i els recursos ne-
cessaris.   

                                                      

 

2 Per tant, es relaciona el volum de població resident i la superfície de l’àrea de referència i, sota aquesta premissa, la diversitat de la 
densitat que resultarà a les comarques catalanes tindrà a veure amb la diferent extensió de cadascuna d’elles, encara que, amb caràc-
ter general, el factor que més influirà és el nombre de persones que hi resideixen. D’altra banda, a la distribució de la població arreu del 
territori català es comptabilitza el nombre de persones però en aquest cas respecte al volum total de residents. Per aquest motiu, les 
comarques més poblades, les que concentren més població generalment en nuclis urbans, acostumen a ser les que mostren més den-
sitat, però no sempre. Per exemple, el Maresme i el Vallès Oriental tenen un volum de població a 1 de gener 2008 relativament sem-
blant, 420.521 i 386.465 habitants cadascuna (34.056 residents de diferència), però la seva densitat demogràfica és força diferent, 
1.054,15 hab./km2 i 454,14 hab./km2, respectivament, que s’explica perquè la superfície de referència difereix de forma notòria, 398,91 
km2 i 850,99 km2 .  
3 Les darreres dades disponibles de la zona euro, l’UE dels 27 i Espanya fan referència al 2006. Comparativament, Catalunya al 2006 
registrava una densitat demogràfica de 221,0 hab./km2. 
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GRÀFIC V-2. Densitat demogràfica i distribució relativa de la població segons les comarques. Cata-
lunya, 2008 

Unitats: distribució en percentatges i densitat en hab/km2.      
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat. 

D’altra banda, dos factors demogràfics que influeixen en el creixement de la població són l’estructura per 
sexe i la d’edat.   

Les dades del padró continu d’habitants mostren que a l’inici del 2008 el 49,7% de la població són homes. El 
valor de la relació entre el nombre de dones i el nombre d’homes va evolucionant a favor de les dones a 
mesura que s’avança en l’edat. Així, fins als 45 anys la proporció d’homes és superior a la de les dones, es-
pecialment en les cohorts d’edat d’entre 30 i 40 anys on el 52,8% de la població són homes. L’equilibri entre 
els dos sexes quasi es dóna en la cohort d’edat d’entre 45 i 49 anys (50,4% són homes). A partir dels 50 
anys la proporció de dones s’incrementa en cada una de les franges d’edat quinquennals i arriben a assolir 
el 62,0% i el 70,2% entre els 80 i els 84 anys i a partir dels 85 anys, respectivament. Tot i això, si es diferen-
cia la població segons la nacionalitat, s’observa que l’equilibri entre els dos sexes té lloc en una edat més 
primerenca en el cas de les persones residents de nacionalitat espanyola, al voltant dels 40 a 44 anys 
(50,4% són homes), que en les nacionalitat estrangeres que no l’assoleixen fins als 55 i 59 anys (amb 
49,6% d’homes). 

L’estructura per edats evidencia una població envellida, en la qual el 14,7% dels residents són menors de 15 
anys, el 69,0% tenen entre 16 i 64 anys i el 16,2% té 65 anys i més4. En una primera aproximació la distri-
bució entre les diferents edats mostra un major pes relatiu de les persones de més edat, que segons l’índex 
d’envelliment5 s’estima en 109%. Tot i això, si s’analitzen els darrers anys es pot apreciar que any rere any 
el grup intermedi es manté constant (69,0% també l’any 2000) mentre que s’ha produït un flux entre el grup 
de la població de menor edat i el constituït pels més grans de 65 anys en favor dels més joves (els i les me-

                                                      

 

4 Cal dir que aquesta proporció de persones de més de 65 anys és de les més baixes del nostre entorn. A Espanya aquesta població 
concentra el 16,6% i a la zona euro (16) el 17,9%. A l’UE (27) al 2007 va ser de 16,9%. 
5 Quocient entre el nombre de persones de 65 anys i més i el nombre de joves menors de 15 anys. És un càlcul que prové de les esti-
macions de la població intercensal.  
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nors de 15 anys concentraven el 13,6% al 2000). D’aquesta manera arrenca una incipient recuperació de la 
quantia de persones en la base piramidal.   

La variació interanual en nombres absoluts referma aquesta situació. Enguany el nombre de persones me-
nors de 15 anys s’ha incrementat en 37.036 efectius (el 3,5% més que l’any anterior), mentre que el de més 
grans de 65 anys en 12.327 (l’1,0% més). Tot i això, el gruix més rellevant s’observa en les cohorts d’edat 
d’entre 15 i 64 anys que han vist augmentada la seva proporció en 107.207 persones (el 2,1% més). 

GRÀFIC V-3. Piràmide poblacional segons la nacionalitat. Catalunya 2008 

Unitats: percentatges. 
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat. 

En la estructura demogràfica actual ha influït de forma notable la distribució per edats de la població estran-
gera resident, que per al grup de les cohorts d’edat inferiors a 15 anys ha experimentat un augment conside-
rable, el 13,9% que en nombre absoluts fa referència a 22.386 infants més respecte a l’any anterior. Igual-
ment, destaca que si no hagués estat per les persones de nacionalitat estrangera el nombre d’efectius 
d’entre 15 i 64 anys hagués descendit. Desagregades les dades d’aquestes edats en funció de la nacionali-
tat, s’observa que la població de nacionalitat espanyola va decaure en 4.066 persones (-0,1%) mentre que 
les nacionalitats estrangeres contraresten aquesta davallada en incrementar el seu volum en 106.110 per-
sones (13,5%). Tot i això, la piràmide poblacional catalana mostra la mateixa estructura que es pot apreciar 
en els països desenvolupats amb una base més estreta que el cos central i un percentatge de gent gran re-
lativament alta pròpia d’una població regressiva. 

La mitjana d’edat de les persones residents de nacionalitat estrangera, 30,5 anys, és onze anys més jove 
que la mitjana d’edat dels i de les nacionalitzades espanyola, que se situa en 41,9 anys. Aquest tret és més 
notori en el cas de les dones, quan la diferència s’amplia fins als tretze anys (43,3 anys de les dones espa-
nyoles versus els 30,3 anys de les dones estrangeres). 

Uns altres índexs de referència estimats en l’estructura per edats són: l’índex de sobreenvelliment, el de de-
pendència juvenil i el de dependència senil. En el primer cas, que ens indica el nombre de persones de 85 
anys i més respecte el de persones de 65 i més, es manté la tendència dels darrers anys que reflecteix una 
població on les edats més elevades adquireixen més pes entre les més grans. Al 2007 l’índex de sobreenve-
lliment ha estat del 12%. Aquest mateixa dinàmica de creixement es dóna en l’índex de dependència juvenil6 
que augmenta un punt percentual fins a situar-se en el 22%, fruit de que l’increment poblacional en aques-
tes edats sigui superior al de les edats laboralment actives. En canvi es mostra un efecte contrari en el cas 
                                                      

 

6 Quocient entre el nombre de joves menors de 15 anys i el nombre de persones d’entre 15 i 64 anys.  
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de la senil7 que decreix fins el 24% perquè es dóna l’efecte oposat a l’anterior (creixen més les edats entre 
15 i 64 anys que els més grans de 65 anys). Aquestes dues darreres mesures influeixen en la pressió que 
poden patir les cohorts d’edat més actives laboralment.     

1.2. El moviment natural de la població 
El moviment natural (naixements, defuncions i matrimonis/divorcis) és un reflex clar dels canvis que es pro-
dueixen a la nostra societat. Tot i que les variables no tenen una manifestació evident anualment estudia-
des, en el moment que s’analitzen en períodes més llargs, per quinquennis o per decennis, ens mostren al-
gunes de les modificacions del comportament de la societat. Enguany, les dades indiquen la consolidació 
d’aquestes transformacions.  

Encara que en els següents punts es desenvoluparan els tres factors esmentats de forma extensa, cal dir 
que en una primera aproximació es detecta un creixement del nombre de naixements especialment pel que 
fa als darrers cinc anys on l’aportació de les dones de nacionalitat estrangera es fa més palesa. Però també 
s’aprecia un canvi en el tipus de maternitats que hi ha. Les maternitats durant els darrers anys tenen lloc en 
edats més tardanes, segurament condicionades per la incorporació de les dones al mercat laboral i/o per 
decisions personals. D’altra banda, com ja ve passant en els darrers vint anys, la proporció de mares no ca-
sades s’ha incrementat.  

Pel que fa a la mortalitat, les dades que es veuran més endavant no mostren canvis substancials respecte 
als anys precedents.  

I el darrer apunt refereix al continu descens dels matrimonis celebrats que enguany registra la menor taxa 
dels darrers anys amb el 4,18 per 1.000 habitants. El nombre de matrimonis mostra un descens, per tercer 
any consecutiu, tot i l’augment de la població. Una tendència contraria, en aquest cas a l’alça es dóna en el 
nombre de nul·litats, separacions i divorcis. 

Natalitat, adopcions i fecunditat 

Els processos d’increment del nombre de naixements i de la taxa de fecunditat8 continuen al 2007. Al 2007 
han nascut vius 83.716 nadons i la taxa de fecunditat ha estat del 46,59‰. La taxa de natalitat9 ha estat de 
11,68‰.  

En aquest efecte la contribució de les dones de nacionalitat estrangera residents al nostre territori ha estat 
molt rellevant. Al 2007, un de cada quatre nadons vius és d’una mare estrangera mentre que al 2002 el per-
centatge era d’un cada deu nadons. Les mares d’origen marroquí han estat les que més naixements han 
tingut a Catalunya, 6.573 naixements, seguides dels fills de mare equatoriana, 1.711, i dels de mare bolivia-
na, 1.419.  

GRÀFIC V-4. EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE NASCUTS VIUS SEGONS LA NACIONALITAT DE LA 
MARE. CATALUNYA 2002-2007 

Unitats: valors absoluts. 

                                                      

 

7 Quocient entre el nombre de persones més grans de 65 anys i el nombre de persones d’entre 15 i 64 anys. 
8 Relació entre el nombre de nascuts vius per cada 1.000 dones en edat fèrtil (entre 15 i 49 anys). 
9 Taxa de natalitat: Quocient entre el nombre de nascuts vius registrats en un any determinat i la població a meitat del període.  
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat. 

Enguany l’indicador conjuntural de fecunditat, que mesura el nombre mitjà de fills per dona en edat fèrtil, 
s’ha situat en 1,46, prosseguint la seva recuperació i assolint el valor més elevat des de l’any 1995.  

Un altre aspecte que mostra el canvi social que s’està produint a la nostra societat és el substancial incre-
ment de la proporció de nadons nascuts fora del matrimoni registrat als darrers anys i que continua al 2007. 
Així, si al 1989 al proporció de nadons nascuts dins del matrimoni era del 90,0% al 2007 aquesta xifra des-
cendeix fins el 67,6%. Tot i això, cal tenir en compte que la xifra de fills nascuts fora del matrimoni inclou els 
fills d’unitats familiars monoparentals i els que descendeixen de parelles de fet10, perquè estadísticament 
l’estat civil de la mare està determinat únicament per estar o no casada. És evident, doncs, que no tots els 
fills que neixen fora del matrimoni ho fan en una família monoparental.    

L’edat de les dones en la qual el nombre de naixements és més elevat mostra un desplaçament als darrers 
anys provocant maternitats més tardanes. Així, si bé fa quinze anys el gruix dels naixements tenien lloc en-
tre els 28 i els 30 anys, edats de les mares en les quals naixien 1 de cada 4 nadons vius, en l’actualitat 
aquesta situació canvia fins els 31 i 33 anys. Igualment, en el mateix període s’observa que l’any 1992 el 
nombre de nascuts vius de mares més grans de 40 anys era de 953 nadons (l’1,7% del total de l’any) men-
tre que al 2007 la xifra ascendeix fins a 3.445 nadons (el 4,1%).  

El gràfic següent mostra el canvi de tendència tant pel que fa a l’edat de les mares com quant al nombre de 
nascuts vius.  

GRÀFIC V-5. EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE NASCUTS VIUS SEGONS L’EDAT DE LA MARE. CATA-
LUNYA 1992-2007 

Unitats: valors absoluts. 

                                                      

 

10 Les estadístiques que apliquen la classificació segons l’estat civil de la mare només permeten diferenciar entre els fills nascuts dins 
del matrimoni (dones casades) o fora del matrimoni (dones no casades: solteres, vídues, separades o divorciades). Per tant, les unitats 
de convivència d’aquestes dones no estan classificades i igual que no és possible determinar-les tampoc es poden obviar.    



CONDICIONS DE VIDA 

7 

 

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

<15 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 +50 
anys

2007 2002 1997 1992
 

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

El nombre d’adopcions internacionals11 registrades al 2007 mostra un descens respecte als anys prece-
dents. En total han tingut lloc 880 adopcions front les 1.030 registrades al 2006 i les 1.419 del 2005. Rússia, 
Xina, Etiòpia, Ucraïna i Colòmbia són els països d’origen preferents de les adopcions amb destinació Cata-
lunya. Aquests cinc països concentren el 81,3% del total d’adopcions registrades.  

La variació interanual destaca que al 2007 el Nepal ha perdut pes relatiu, perquè al 2006 era al quart país 
amb més adopcions, i que la Xina es manté en un segon lloc, tot i consolidar-se el declivi que va iniciar-se a 
partir del 200512. Per contra, Etiòpia i, especialment, Ucraïna i Colòmbia registren més adopcions que en els 
anys precedents. Igualment, destaca l’increment registrat pel Marroc que amb 17 adopcions en aquest cas 
en règim de guarda i que quasi dobla les del 2006, malgrat els requisits exigits per aquest tipus d’adopcions 
al país d’origen13.   

Mortalitat 

Enguany no s’observen canvis rellevants en el grau de la mortalitat. Al 2007 el nombre de defuncions ha es-
tat de 59.352, fet que el situa molt proper al registrat l’any precedent (57.256). El 48,5% de les defuncions 
han estat de dones. 

La taxa de defuncions és més baixa en les dones, fet que origina que el nombre d’anys de vida en el mo-
ment del naixement de les dones sigui més elevat que en els homes. Per tant, l’esperança de vida en néixer 
a Catalunya era al 2006, darrera dada disponible, de 78,2 anys per als homes i de 84,5 anys per a les do-
nes. Respecte al seu any precedent els homes augmenten en 1 any l’esperança de vida mentre que les do-
nes ho fan en una mica més de mig any (77,2 i 83,8, respectivament al 2005).  

L’esperança de vida als 60 anys14 era al 2006 de 21,8 anys per als homes i 26,4 per a les dones.  

L’any 2007 la taxa bruta de mortalitat15 ha estat de 8,28‰. Exceptuant l’any anterior, quan la taxa registrada 
va ser inferior, aquesta és la taxa més baixa des de l’any 1988. No obstant això, la taxa de mortalitat infan-
                                                      

 

11 Malauradament, no es disposa de dades relatives a les adopcions d’infants nacionals.  
12 Al 2005 les adopcions de la Xina concentraven el 43,8% del total de l’any, mentre que al 2006 van disminuir el seu volum fins assolir 
el 27,3% i al 2007 el 27,5%.  
13 La guarda (kafala) d'un menor abandonat, és el compromís de fer-se càrrec de la protecció, l'educació i la manutenció del menor 
abandonat amb el mateix grau que ho faria un pare pel seu fill. La kafala no dóna dret a l'afiliació ni a la successió. La kafala exigeix 
que per ser duta a terme siguin parelles musulmanes casades o dones musulmanes. (Informació estreta del Departament d’Acció Soci-
al i Ciutadania http://www.gencat.cat/benestar/icaa/marroc.htm) 
14 Nombre mig d'anys que pot viure una persona que ha arribat als 60 anys, si se la sotmet durant la resta de la seva vida a les condi-
cions de mortalitat actuals (probabilitats específiques de morir a una edat concreta). 
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til16 a l’any 1988 i als seus precedents era considerablement més alta que l’actual que és de 2,7‰. Tot i que 
l’any 2007 aquesta darrera taxa ha augmentat lleugerament respecte a l’any anterior (2,66‰) es manté per 
sota de la registrada al conjunt d’Espanya (3,70‰), a l’igual que passa amb la taxa bruta de mortalitat que 
també és inferior a la espanyola. 

Matrimonis, nul·litats, separacions i divorcis   

L’any 2007 a Catalunya hi ha hagut 29.993 matrimonis, el 97,4% dels quals són entre persones de diferent 
sexe (29.223). Respecte amb els anys anteriors aquesta xifra mostra el descens que s’ha mantingut als dar-
rers anys i que es concreta amb una taxa bruta de nupcialitat del 4,2 ‰. El decreixement en el nombre de 
matrimonis es degut a l’augment del nombre de cohabitacions17 i a que les parelles ajornen el matrimoni fins 
a edats més tardanes. L’edat mitjana al primer matrimoni dels homes al 2007 és de 32,1 anys i la de les do-
nes 30,6 anys contra els 28,1 i 26,1 anys, respectivament, de fa 15 anys.     

Entre els matrimonis de persones de diferent sexe el tipus de celebració catòlica (el 34,1%) va deixar de ser 
la més escollida al 2004. Des d’aleshores ha guanyat pes la celebració exclusivament civil que al 2007 
agrupa el 65,3% de totes les cerimònies. Les cerimònies seguint els preceptes d’altres religions tenen un 
pes relatiu relativament petit, que s’ha mantingut més o menys constant al llarg dels darrers anys, tot i 
l’increment de persones d’origen estranger amb creences religioses diferents al nostre país. Aquestes altres 
opcions concentren des de l’any 2000 entre el 0,5 i el 0,6% del total de matrimonis de diferent sexe, fet que  
pot estar provocat, entre d’altres opcions, perquè aquests matrimonis es realitzin als països d’origen en un 
moment previ a l’arribada o durant el període de vigència de la residència d’un dels cònjuges que després 
optarà pel reagrupament. 

El pes dels matrimonis amb cònjuges de diferents nacionalitats comença a ser rellevant, tot i que encara 
aquells en els quals ambdós cònjuges són de nacionalitat espanyola continua sent el predominant amb una 
proporció del 76,5% del total (22.353 matrimonis).   

Si es diferencia segons el sexe del cònjuge de nacionalitat espanyola18, s’observa que el 86,9% dels homes 
(25.724 en total) es casen amb dones també espanyoles mentre que el 8,0% ho fa amb dones americanes, 
bé del centre (548) o sud-americanes (1.520). El 5,0% restant contrau matrimoni amb dones europees i afri-
canes. Destaquen especialment els matrimonis d’homes amb dones marroquines (230), russes (224) i ro-
maneses (166). Les dones espanyoles escullen en el 92,1% dels casos homes espanyols. En aquest cas 
destaquen els matrimonis amb marroquins (240), dominicans (86), equatorians i pakistanesos (79 en els dos 
casos) i italians (74).  

D’altra banda, el 2,6% dels matrimonis van tenir lloc entre persones del mateix sexe (770). Aquests tipus de 
matrimonis són més freqüents quan els dos membres són homes i concentren el 65,3% del total de matri-
monis d’aquest tipus. En general, aquí també s’observa un descens en el seu nombre, inclús més pronunci-
at que en el cas de les persones de diferent sexe, atès que al 2006 representaven el 3,5% del total de ceri-
mònies realitzades amb 1.087 matrimonis.  

Tot i que en els darrers anys hi havia una tendència creixent del nombre de nul·litats, separacions i divorcis, 
el 2007 s’observa una lleugera davallada que situa el nombre d’aquests procediments (25.752) al voltant del 
que es va registrar al 2004 (25.839), fet que podria indicar un canvi de tendència.  

                                                                                                                                                                                

 

15 Taxa bruta de mortalitat: Quocient entre el nombre de defuncions registrades en un any determinat i la població a meitat del període. 
16 Taxa bruta de mortalitat infantil: Quocient entre les defuncions de menors d’1 any i els nascuts vius del mateix període.  
17 Segons les dades de l’Enquesta de Condicions de Vida 2006 (darrera dada disponible a l’Idescat), l’estructura de la llar segons tipus 
d’emparellament mostrava que la cohabitació era declarada pel 6,8% de les persones enquestades. Amb dades de la mateixa enques-
ta, s’observa que el 48,2% dels enquestats que vivien en parella sense estar casats indiquen que l’inici de la convivència va tenir lloc 
desprès de l’any 2000, el 38,1% entre l’any 1991 i el 2000 i el 8,7% entre l’any 1981 i el 1990, dades que orienten a pensar que aquest 
tipus de convivència és més freqüent els darrers anys.  
18 Els matrimonis d’homes de nacionalitat espanyola al 2007 van ser 25.724. D’ells el 5,9% tenien com a cònjuge femenina  una dona 
de Sud-americana (1.520 matrimonis), el 2,1% una dona del centre d’Amèrica, l’1,8% una dona europea, l’1,5% de la resta d’Europa, 
l’1,3% d’Àfrica i el 0,4% d’Àsia. Per contra, les dones espanyoles que es van casar al 2007 van ser 24.270. La distribució dels matrimo-
nis d’espanyola amb altres nacionalitats és diferent. El 2,8% dels matrimonis van ser amb homes de Sud-Amèrica, l’1,5% amb africans, 
l’1,4% d’europeus comunitaris, l’1,2% d’Amèrica central, el 0,7% d’Àsia i el 0,4% d’europeus no comunitaris.       
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El nombre de divorcis va ser de 23.833, els quals representen 794 divorcis per cada 1.000 matrimonis. 
Aquesta modalitat de ruptura matrimonial absorbeix el 92,5% del total. Aquesta predominança dels divorcis 
té el seu origen en els canvis normatius que es van produir al 200519, any a partir del qual el seu nombre 
supera al de separacions. També el nombre de divorcis consensuats (17.058) supera al de no consensuats 
(6.775), encara que els últims anys es detecta un increment d’aquests darrers.  

Segons la durada del matrimoni, la major part dels divorcis tenen lloc amb 20 anys o més de matrimoni i en-
tre 6 i 10 anys (29,7% i 21,2% del total de divorcis respectivament).Tot i així, com en l’actualitat no cal sepa-
rar-se prèviament al divorci, hi ha un increment en el nombre de divorcis en els primers anys de matrimoni 
(el 0,8% dels divorcis tenen lloc amb menys d’un any de matrimoni i el 6,5% entre 1 i 2 anys).  

Una altra característica dels divorcis que s’han produït a Catalunya és que la meitat d’ells són de parelles 
sense fills menors d’edat (49,8%). En el 83,5% dels casos amb menors d’edat la custòdia s’exerceix per la 
mare i en l’11,6% és compartida (9.990 i 1.383 divorcis, respectivament).    

1.3. El moviment migratori: el perfil de la població estrangera 
El volum de la població estrangera a Catalunya enguany supera per primera vegada el milió de persones. 
Concretament ascendeix a 1.103.790 persones i representa el 15,0% en el conjunt de la població empadro-
nada al territori.  

Els i les estrangeres empadronades a Catalunya constitueixen el 20,9% respecte al total d’estrangers resi-
dents a Espanya. En la mateixa línia es troba la comunitat de Madrid que, amb 100.000 persones menys 
aproximadament, assoleix el 19,1% del total d’estrangers a Espanya. Per tant, de cada cinc persones 
d’altres nacionalitats a l’estat espanyol, una es troba empadronada a Catalunya i una altra a Madrid.  

Si es té en compte que a l’any 2000 assolien només el 2,9% del total de la població catalana s’evidencia 
l’efecte dels fluxos migratoris que han tingut lloc els darrers anys. En molt poc temps, menys d’una dècada, 
la població d’origen estranger ha augmentat extraordinàriament, fet que, sens dubte, té repercussions en la 
realitat demogràfica, social i laboral de la població empadronada a Catalunya.  

REQUADRE V-2. EL PACTE NACIONAL PER A LA IMMIGRACIÓ 

EL 18 de desembre del 2008 es va signar el Pacte Nacional per a la Immigració per part del Govern de Ca-
talunya juntament amb els grups parlamentaris (CiU, PSC, ERC i ICV), entitats municipals agents econò-
mics i socials i els membres de la Taula de Ciutadania i Immigració en representació del teixit associatiu vin-
culat a la gestió de la immigració.  

El Pacte posa de manifest la necessitat de respondre les demandes que planteja la societat sobre la trans-
formació demogràfica i les seves conseqüències. En ell s’entén que les causes de la immigració són estruc-
turals (creixement econòmic, decreixement de la natalitat i incorporació de les dones al mercat laboral, entre 
d’altres) i, per aquest motiu, convé que no sigui tractada com a resultat d’una situació puntual.  

El Pacte d’estructura en tres eixos: gestionar els fluxos migratoris d’acord amb el mercat de treball; adaptar 
els serveis públics a una societat diversa i integrar en una cultura pública comuna. 

El primer eix conté tres reptes: mobilitzar, en primer lloc, els recursos humans interns, amb especial atenció 
a la població desocupada i al reagrupament familiar; gestionar els fluxos externs apropant legalitat i realitat i 
gestionar els fluxos migratoris de manera responsable als països d’origen. Les línies d’actuació que es plan-
tegen en aquests reptes s’orienten a assegurar la qualitat del teixit productiu català dotant dels recursos in-
terns necessaris per a l’adequació de la població a aquest objectiu, alhora que pretén fomentar l’accés de 
les persones reagrupades al mercat de treball i reforçar les polítiques actives de qualificació del col·lectiu de 

                                                      

 

19 Llei 15/2005, de 8 de juliol, de reforma del Codi Civil i la Llei d’enjudiciament civil en matèria de separació i divorci (BOE, núm. 163, 
9-7-2005). 
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població estrangera jove. A més, preveu fer una planificació més acurada que ajusti les necessitats reals del 
mercat de treball a la gestió dels fluxos migratoris i en coordinació amb els països d’origen. 

El segon eix persegueix crear un servei universal d’acollida, dimensionar els serveis públics i garantir-ne 
l’accés de totes les persones i reforçar la transversalitat i la coordinació entre les institucions.    

La integració en una cultura pública comuna del tercer eix pretén fomentar la participació en la vida pública; 
fer del català la llengua pública comuna; garantir la convivència en la pluralitat religiosa i de creences; asse-
gurar la igualtat entre homes i dones i incloure la perspectiva de gènere i reforçar les polítiques adreçades a 
la infància, la joventut, la gent gran i les famílies perquè són polítiques que uneixen a les persones més enllà 
de quin sigui el seu origen.  

En aquest apartat s’ha intentat fer una descripció de les característiques principals d’aquesta població. Des-
cripció que ha estat afavorida perquè enguany es disposen de dues explotacions estadístiques noves: 
l’estadística de població estrangera que realitza l’Idescat i l’enquesta nacional d’immigrants 2007 que ha 
elaborat i explotat l’INE.  

L’Idescat ofereix informació relativa a la població estrangera resident a Catalunya segons la seva nacionali-
tat. En aquest cas s'entén per estranger a Espanya, segons la Llei d'estrangeria 8/2000, de 22 de desembre, 
tot aquell que no és nacional i la nacionalitat es té segons la nacionalitat dels pares, és a dir, per dret san-
guini. La font d'aquestes dades són els padrons municipals d'habitants a 1 de gener de cada any. 

D’altra banda, l’enquesta realitzada per l’INE considera com immigrant aquelles persones originàries d’un 
país estranger per motiu de naixement (país on residia la mare en el moment del naixement) però que tin-
guin establerta la seva residència habitual al territori espanyol. Així, són enquestables totes aquelles perso-
nes estrangeres d’origen més grans de 15 anys i que portin residint a Espanya al menys un any o, que por-
tant menys d’un any tinguin intenció de viure a Espanya aquest període. Per tant, s’inclouen les persones de 
nacionalitat estrangera i espanyola que hagin nascut a l’estranger, independentment del temps que portin 
residint aquí. La font d’aquesta estadística és una enquesta d’elaboració pròpia.  

Aquestes dues qüestions metodològiques, una basada en la nacionalitat i l’altra en el naixement de la po-
blació estrangera, ocasionaran que algunes dades siguin diferents. Tot i així, les informacions que aporten 
una i altra font són suficientment interessants per comentar-les, malgrat les possibles diferències que puguin 
existir.  

1.3.1. Origen de la població estrangera 
El padró d’habitants constata la presència a Catalunya de 154 nacionalitats diferents, més 39 persones 
d’altres nacionalitats no catalogades i 53 apàtrides. La concentració per continents d’origen de les nacionali-
tats es distribueix de manera desigual amb un predomini de les nacionalitats americanes, les europees i les 
africanes, en aquest ordre.  

Amèrica, com ja venia succeint els darrers anys, és el continent d’on provenen més estrangers, el 36%. Eu-
ropa és el segon continent de procedència d’immigrants amb el 30% i Àfrica està en tercer lloc amb el 25%. 
En nombres absoluts la distribució segons continent presenta la següent gradació: Amèrica amb 393.105 
persones, Europa amb 331.478, Àfrica amb 278.129, Àsia amb 100.528 i Oceania amb 497.  

Segons l’origen continuen predominant les persones amb nacionalitats d’Amèrica del Sud que conserven la 
seva superioritat des de l’any 2003. La variació interanual presenta un ascens de 27.626 persones (15,7% 
més).  

Les nacionalitats comunitàries mostren un salt estadístic al 2006, atès que a partir de l’1 de gener del 2007 
es va fer efectiva l’adhesió a la UE de Romania i Bulgària com a països de ple dret. Per tant, aquests països 
que tenien un pes significatiu al conjunt dels nacionals de la resta d’Europa, ara formen part de l’UE-27, fet 
que genera un “trencament” en el tractament estadístic de les dades. D’aquesta manera, s’observa que les 
nacionalitats que més han incrementat el seu nombre han estat les procedents de l’UE-27, tant pel que fa a 
nombres absoluts (+51.338 persones) com percentualment (+22,3%). Les nacionalitats africanes han incre-
mentat els seus efectius en 25.113 (9,9%) i les asiàtiques en 13.036 (14,8%).  
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Enguany, les nacionalitats comunitàries superen per primera vegada en nombre a les nacionalitats africa-
nes.  

Els països dels quals procedeixen més estrangers i estrangeres de l’Amèrica del Sud són: Equador, Bolívia, 
Argentina i Perú. Els de l’UE: Romania, Itàlia, França, Alemanya i Regne Unit. Els d’Àfrica: Marroc, Senegal 
i Gàmbia. I els d’Àsia: Xina, Pakistan i Índia.   

Independentment del continent d’origen, les quatre nacionalitats més nombroses (Marroc, Romania, Equa-
dor i Bolívia) a Catalunya absorbeixen per si soles el 39,8%. Els quinze països que apareixen al gràfic con-
centren el 71,2% de les persones estrangeres.  

GRÀFIC V-6. DISTRIBUCIÓ SEGONS NACIONALITATS DE LES PERSONES ESTRANGERES. CATA-
LUNYA 2008 

Unitats: percentatges. 
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat. 

L’arribada de persones d’altres nacionalitats és un fet que es manté constant els darrers anys, si bé no ho fa 
en la mateixa proporció. Els primers anys quan es van iniciar els fluxos migratoris intensos, entre l’any 2000 
i el 2003, l’increment anual superava el 40% mentre que els anys posteriors ha anat disminuint  progressi-
vament. Tot i això, aquest any l’augment en el nombre de persones d’altres nacionalitats, en un 13,5% més, 
ha superat el de l’any precedent (6,4%).   

En nombres absoluts, Catalunya és una de les comunitats on va créixer més la immigració amb l’arribada de 
131.383 persones estrangeres més. Catalunya, Madrid i València, aquestes darreres amb 138.471 i 115.237 
persones més respectivament, han absorbit el 51,4% del creixement de la immigració del 2008. 

L’evolució segons els països majoritaris, aquells que tenen més de 1.000 efectius, demostra l’esmentat 
augment en tots els casos a excepció de l’Equador que n’és l’únic país que disminueix respecte a l’any ante-
rior la seva població en 837 persones. El país que més augmenta el nombre dels seus nacionals ha estat 
Romania amb un increment de 24.545 efectius per sobre dels 17.344 del Marroc.  

En el gràfic següent s’han escollit els 7 països amb més presència a Catalunya (51,4% del total) i en ell es 
pot observar com els ha afectat a cadascun d’ells el procés migratori.  

En primer lloc destaca que des del primer moment el Marroc el principal país d’origen dels estrangers resi-
dents a Catalunya. A més, ha mantingut l’hegemonia al llarg d’aquests anys, augmentant any rere any el 
nombre d’efectius, fins engrandir en els darrers tres anys la distància que el separa quantitativament respec-
te a altres nacionalitats. Per contra, l’Equador que al 2002 s’apuntava com el país que podria desbancar 
l’anterior perd força al 2005 quan comptava amb 88.623 empadronats a Catalunya. A partir d’aleshores co-
mença un suau declivi que li fa perdre efectius i, amb això, el segon lloc en la gradació. Aquest segon lloc al 
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2008 l’ostenta Romania qui destaca per un augment progressiu des del principi, primer  de manera més len-
ta però especialment significativa a partir del 2006.  

GRÀFIC V-7. EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ ESTRANGERA DELS 7 PAÏSOS MAJORITARIS. CATA-
LUNYA 2000-2008. 

Unitats: valors absoluts. 
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Nota: * nombre d’habitants empadronats d’aquests països l’1 de gener del 2008. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat. 

Aquest mateix intercanvi hegemònic es va donar, tot i que en menor impacte quantitatiu, l’any anterior entre 
Bolívia i Colòmbia. Colòmbia, cinquè país amb més nacionals a Catalunya, ha mantingut des del principi un 
creixement gradual, sense gaires sorpreses numèriques, mentre que Bolívia que partia d’un nombre inferior 
ha intensificat les seves migracions amb destinació al territori català fins a situar-se com a quart país amb 
més presència a Catalunya.  

1.3.2. Estructura demogràfica 
L’estructura demogràfica de la població estrangera és distinta a la que s’observa per al conjunt de la pobla-
ció.  

La primera diferència s’observa en la participació d’homes i de dones en el conjunt de la població. La distri-
bució entre sexes de les persones d’altres nacionalitats depèn tant a característiques socials dels països de 
procedència i dels de destí, com dels processos de reagrupament familiar, protagonitzats principalment per 
dones. La participació femenina del total de la població s’ha situat al 2008 en el 50,3% del conjunt de la po-
blació mentre que en els cas de la població estrangera ha estat entorn al 45,3%, a més de diferir notable-
ment en funció dels països d’origen. L’any 2008 els països africans i asiàtics presenten els percentatges de 
participació masculina més elevats (65,0% i 66,8%, respectivament). La participació femenina més alta de 
dones es produeix en els països americans (54,8%). Als països europeus la participació en el procés migra-
tori de les dones és del 46,7%. 

Igualment, hi ha variacions en la distribució de la població estrangera en les diferents cohorts d’edat. En 
aquest cas el gruix de la població d’altres nacionalitats es concentra en les franges d’edat considerades la-
borals, especialment entre els 16 i els 49 anys, fet que s’explica si es considera que un dels motius princi-
pals a l’hora d’immigrar al nostre territori per a moltes persones és la incorporació al mercat de treball. El 
col·lectiu que agrupa les edats d’entre 15 i 64 anys concentra el 82,0% del seu total. Els grups d’edat quin-
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quennals amb un pes més alt entre la població estrangera són de 30 a 34 anys, de 25 a 29 anys i de 35 a 
39 anys, presentant-se diferències segons el sexe.  

Per contra, el nombre de persones en edats avançades és molt baix i únicament les persones procedents de 
l’UE tenen una proporció més forta en edats madures, tot i mantenir un gruix rellevant en les franges d’edat 
centrals (on segurament predominen els nacionals de Romania i Bulgària, entre d’altres). Les persones més 
grans de 65 anys estrangeres representen el 2,4% del seu total.  

GRÀFIC V-8. PIRÀMIDE POBLACIONAL DE LES NACIONALITATS ESTRANGERES. CATALUNYA 
2008 

Unitats: percentatges. 

  

2% 1% 1% 2%

De 0 a 4
De 5 a 9

De 10 a 14
De 15 a 19
De 20 a 24
de 25 a 29
De 30 a 34
De 35 a 39
de 40 a 44
De 45 a 49
De 50 a 54
De 55 a 59
De 60 a 64
De 65 a 69
De 70 a 74
De 75 a 79
De 80 a 84

De 85 anys i més

Resta UE Resta d'Europa Àfrica Amèrica Asia i Oceania

DonesHomes

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

El pes relatiu dels i de les menors estrangeres (15,6%) manté una distància considerable respecte als grans 
grups d’edat, tot i així és més elevat que el que registren les persones de més edat. Aquesta característica 
no pot ser obviada perquè pot mostrar la integració i l’assentament de la població estrangera al territori.  

El gràfic anterior permet diferenciar la intervenció dels grups continentals en la piràmide poblacional. Tal i 
com ja s’ha esmentat, els països comunitaris i en menor grau els de la resta d’Europa participen en tots els 
quinquennis mentre que lar resta disminueixen el seu pes relatiu a mesura que s’incrementa l’edat. La con-
tribució de les dones americanes, especialment entre 25 i 34 anys, és molt notòria mentre que la de les do-
nes africanes és molt menor i la de les asiàtiques quasi passa desapercebuda. L’efecte contrari es dóna en 
el cas dels homes, on destaquen els africans i asiàtics, encara que aquí la presència d’homes americans 
també és nombrosa.  

Entre els menors d’edat l’hegemonia es reparteix entre les nacionalitats africanes i les americanes. En la 
primera cohort d’edat que comprèn els menors de 4 anys destaca la gran aportació d’efectius que tenen els 
països africans, contribució que desprès disminueix. En el cas dels menors de països americans l’aportació 
en comptes de decréixer augmenta amb l’edat. El pes relatiu dels i de les menors europees i dels països 
asiàtics es manté més o menys constant, tot i que en el primer cas l’aportació es fa en major nombre.  

El principal efecte de l’arribada d’estrangers al territori dels darrers anys ha estat el rejoveniment de la po-
blació. Només cal fer una ullada a les dades de la piràmide d’edat, però per una anàlisi més acurada es pot 
veure de manera desagregada quina ha estat la contribució d’aquestes persones en cada franja d’edat.  
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El gràfic següent mostra com la major part de la població estrangera se situa en les cohorts en edat de tre-
ballar. Tanmateix s’observa que el percentatge, o si es vol dir la seva contribució, en les franges d’edat dels 
menors és força significativa. La comparativa encara és més reveladora amb les dades de les persones de 
més de 45 anys on la presència de les persones d’altres nacionalitats és quasi inexistent.  

GRÀFIC V-9. VARIACIÓ DE LA POBLACIÓ SEGONS EDAT, GÈNERE I NACIONALITAT. CATALU-
NYA 2001-2008 

Unitats: valors absoluts. 
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat. 

Igualment, destaca que en el quinquenni d’edat d’entre 25 i 29 anys si no hagués estat per l’aportació de 
persones estrangeres el creixement s’hagués invertit perquè el nombre d’efectius de nacionalitat espanyola 
descendeix de forma notòria. Per contra, la disminució del nombre de persones d’entre 15 i 19 i d’entre 20 i 
24 no ha pogut compensar-se ni amb l’arribada de les altres nacionalitats, tot i així la pèrdua d’efectius ha 
estat menor. 

1.3.3. Distribució i ubicació 
La distribució de la població estrangera arreu del territori no és uniforme, tal i com ja s’ha esmentat que suc-
ceïa per al conjunt de la població a Catalunya. Amb caràcter general, s’observa que les nacionalitats estran-
geres segueixen unes pautes d’ubicació similars a la població autòctona. Per tant, tendeixen a residir en les 
comarques i municipis més poblats, segurament atretes perquè aquests poden oferir més oportunitats labo-
rals o de serveis. Tot i així, algunes comarques i municipis mostren una sobrerepresentativitat de la població 
estrangera que s’escapa d’aquesta característica.  

Per tant, en l’anàlisi de la distribució de la població estrangera a Catalunya cal incorporar dos punts de vista 
diferents que mesuren d’una i altra manera l’impacte de la immigració al territori. Un que es basa en el nom-
bre de persones que s’estableixen a cada lloc i que donarà a conèixer quines són les comarques que tenen 
més pressió en l’afluència del flux migratori a nivell quantitatiu. I, d’altra banda, convé estudiar quines són 
les comarques que, si bé poden no tenir en nombres absoluts una presència significativa d’estrangers i es-
trangeres, si que es veuen influenciades per la diversitat que aquesta situació suposa en el seu conjunt po-
blacional.  

Fet aquest aclariment, el mapa següent mostra que la comarca amb un percentatge més alt de persones es-
trangeres respecte a la població total és l’Alt Empordà però és el Barcelonès qui concentra un volum més 
elevat de persones d’altres nacionalitats.  

Les comarques que compten amb més de 40.000 persones de nacionalitat estrangera empadronades per-
tanyen, a excepció del Tarragonès, a la demarcació de Barcelona. Concretament són: el Barcelonès 
(381.308), el Vallès Occidental (95.976), el Baix Llobregat (85.336), el Maresme (49.614), el Tarragonès 
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(45.160) i el Vallès Oriental (43.796). El Tarragonès té 45.160 persones empadronades d’altres nacionali-
tats.  

D’altra banda, les comarques en les quals la població estrangera té un pes més destacat per al conjunt po-
blacional són principalment les situades al litoral gironí i tarragoní, la Segarra, la Cerdanya i la Val d’Aran.  

La comarca amb un nombre menor de persones estrangeres és l’Alta Ribagorça, on estan empadronades 
759 persones de nacionalitat estrangera que representen el 17,5% de la població total de la comarca.  

GRÀFIC V-10. POBLACIÓ ESTRANGERA EMPADRONADA SEGONS COMARCA I PES RELATIU SO-
BRE EL TOTAL DE POBLACIÓ. CATALUNYA 2008 

 Unitats: valors absoluts i percentatges.   
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 Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat. 

Respecte a l’any anterior totes les comarques evidencien un creixement tant en el nombre de persones 
d’altres nacionalitats empadronades com respecte al que això representa en la població comarcal perquè, 
tal i com ja s’ha esmentat, creix més la població estrangera que l’autòctona. Si la distribució arreu del territori 
no és uniforme tampoc ho és l’assentament a les diferents comarques de les diverses nacionalitats, situació 
què incorpora un factor clau en el disseny de les polítiques que es podrien dur a terme en cadascuna 
d’elles. Tot i així, amb caràcter general, s’observa que la gran majoria de les comarques tenen com a nacio-
nalitat predominant la marroquina o bé la romanesa. Així, hi ha 23 comarques on la nacionalitat majoritària 
és la marroquina mentre que en 13 n’és la romanesa la més nombrosa.  

GRÀFIC V-11. DISTRIBUCIÓ DELS QUATRE PAÏSOS AMB MÉS PES RELATIU DE LA POBLACIÓ ES-
TRANGERA A CADASCUNA DE LES COMARQUES CATALANES. CATALUNYA 2008 

Unitats: percentatges. 
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Nota: els percentatges superiors fan referència al pes d’aquests països sobre el conjunt de la població estrangera de la comarca. Per 
motius d’espai al gràfic el nom d’alguns països s’ha hagut de reduir. Concretament, Rom. fa referència a Romania, Eq. a Equador, Bol 
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat. 

Excepcionalment, hi ha 5 comarques que no coincideixen en aquesta característica. Es tracta de l’Alt Urgell 
on la nacionalitat amb un pes relatiu més gran és la portuguesa (32,2% del total d’estrangers de la comar-
ca), el Barcelonès on destaca l’equatoriana (10,7%), la Cerdanya amb el col·lectiu de Bolívia (27,8%), la 
Garrotxa amb el de l’Índia (14,6%) i Ribera de l’Ebre amb el del Regne Unit (24,7%).   

En aquesta gradació del predomini d’un o altre país majoritari a les comarques crida l’atenció la situació es-
pecial que es dóna amb la nacionalitat equatoriana. Equador és el tercer país amb més presència a Catalu-
nya però malgrat aquest fet només sobresurt el pes relatiu significatiu del Barcelonès i, tot i això, aquest tant 
sols representa al 10,7% dels estrangers de la comarca. Aquest succés està produït perquè aquest col·lectiu 
té una concentració molt alta en aquesta comarca on resideixen el 50,3% del seu total (40.706 persones). 
Unes altres comarques amb una proporció alta de persones de nacionalitat equatoriana són el Vallès Occi-
dental (14,0%) i el Baix Llobregat (10,1%). Però, com que aquestes tres comarques són les que tenen un 
nombre més gran d’estrangers i estrangeres la presència del col·lectiu equatorià queda més desdibuixada. 
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Per contra, les nacionalitats marroquina i romanesa es troben més disperses al territori. Dispersió que en 
cas dels i de les nacionals del Marroc es veu afavorida pel gran nombre de persones residents al territori. 
Pel que fa als i les  nacionals de Romania, les dades evidencien que preferentment resideixen a les comar-
ques del litoral, en les quals també coincideixen amb la població marroquina, encara que també s’observa la 
seva presència en comarques lleidatanes i de l’interior de Tarragona.  

En un altre nivell de l’anàlisi sobre l’emplaçament de la població estrangera al territori es troben els munici-
pis. La importància dels municipis en matèria d’immigració és molt rellevant perquè són qui veritablement 
fan la recepció de la població nouvinguda des del primer moment.  

En aquesta ocasió s’ha volgut destacar aquells que són més significatius pel nombre de persones d’altres 
nacionalitats que hi resideixen en ells i aquells que destaquen perquè la presència de persones estrangeres 
representa un percentatge més elevat de la seva població total.  

TAULA V-1. MUNICIPIS AMB UN NOMBRE O PERCENTATGE MÉS ALT DE POBLACIÓ ESTRAN-
GERA A CATALUNYA. CATALUNYA 2008 

Unitats: valors absoluts i percentatges. 

  

Municipis amb un 
nombre més alt 

de persones 
estrangeres

N.Abs. % 
s/pobl

Municipis amb un 
% més alt de 

persones 
estrangeres

N.Abs. % 
s/pobl

Barcelona 273.175 16,9 Castelló d'Empúries 5.818 49,9
Hospitalet  Llobr. 54.351 21,4 Guissona 2.470 43,5
Badalona 28.373 13,2 Salou 10.368 40,3
Terrassa 27.918 13,5 Lloret de Mar 14.937 39,6
Sabadell 24.367 12,0 Ullà 419 39,3
Lleida 24.016 18,2 Salt 11.275 39,2
Sta. Coloma 22.876 19,5 Sant Pere Pescador 729 37,0
Tarragona 22.768 16,6 Pau 213 36,4
Reus 20.626 19,1 Roses 6.985 35,9
Mataró 18.632 15,6 Pratdip 297 35,7
Girona 18.610 19,7 Portella, la 284 34,8
Lloret de Mar 14.937 39,6 Perelló, el 1.070 34,1
Cornellà de Llobr. 13.383 15,7 Jonquera, la 1.054 33,9
Castelldefels 13.307 22,0 Torroella de Fluvià 222 33,7
Manresa 12.057 16,1 Cadaqués 959 33,4
Figueres 11.473 26,8 Palau-saverdera 468 32,9
Salt 11.275 39,2 Ampolla, l' 901 30,6
Granollers 11.128 18,5 Castell-Platja d'Aro 3.068 30,2
Salou 10.368 40,3 Mont-roig del Camp 3.358 30,2
Rubí 9.814 13,6 Ginestar 330 30,1  

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

En el primer cas el predomini de Barcelona és molt notori. En aquesta ciutat es concentra un de cada quatre 
estrangers i estrangeres residents a Catalunya (24,8%). Seguidament, però a llarga distància, es troba la 
ciutat de l’Hospitalet del Llobregat que acull al 4,9% de les persones estrangeres.  

En d’altres municipis el nombre de persones de nacionalitat estrangera no cal que sigui tan nombrós però, 
per contra, la incidència sobre el propi municipi pot ser més acusada atès que representen una part molt 
elevada sobre el conjunt de la seva població. Tal és el cas de Castelló d’Empúries on la meitat de la pobla-
ció és de nacionalitat estrangera. 
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1.3.4. Característiques dels certificats de registre o targetes 
de residència en vigor en data 31 de desembre del 2008 

Una altra font que permet fer una aproximació a la població estrangera a Catalunya és la que facilita el Mi-
nisteri de Treball i Immigració (MTIN) sobre el nombre de certificats de registre o targetes de residència en 
vigor.20 

A la fi del 2008 hi ha 974.743 persones estrangeres amb certificat de registre o targeta de residència en vi-
gor a Catalunya. D’elles, 655.327 necessiten targeta de residència segons el règim general previst per als 
anomenats tercers països i 319.416 certificat de registre del règim comunitari que inclou les persones nacio-
nals dels països de la UE, les dels països que integren l’Espai Econòmic Europeu (Noruega, Islàndia i Liec-
htenstein) i les nacionals de la Confederació Suïssa.    

Catalunya continua un any més sent la comunitat amb un nombre més elevat d’estrangers i estrangeres 
amb una situació administrativa regular, atès que concentra el 21,8% del total d’Espanya, és a dir que 1 de 
cada 5 persones d’altres nacionalitats resideix en aquest territori. La distribució de les persones estrangeres 
no és uniforme arreu del territori perquè el 64,9% de les targetes de residència o certificats de registre es 
concentren en només quatre comunitats: Catalunya, Madrid (17,8%), València (12,9%) i Andalusia (12,3%).    

La variació interanual mostra que enguany a Catalunya hi ha 80.511 certificats de registre més que l’any an-
terior, mentre que l’increment del nombre de targetes de residència ha estat de 33.657. Cal tenir en compte 
que en altres edicions de l’Anuari estadístic del MTIN malgrat que els nacionals de Bulgària i Romania els hi 
fos d’aplicació amb caràcter general el règim comunitari des de l’1 de gener del 2007, el registre central 
d’estrangers els incloïa al règim general en tant en quant no renovessin les targetes de residència que teni-
en en vigor. En aquesta edició els i les nacionals d’aquests països s’incorporen a l’epígraf del règim comuni-
tari, independentment de l’eventual actualització formal de la seva situació documental.21 Per aquesta raó, 
es produeix un “trencament estadístic” en la sèrie.    

D’altra banda, les dades sobre el tipus d’autorització de residència dels nacionals de tercers països mostren 
el grau d’estabilitat al nostre país. Aquest fet és molt rellevant especialment a Catalunya on la població que 
ha de tramitar la seva documentació seguint el règim general concentra un gran nombre dels estrangers i 
estrangeres amb targeta de residència en vigor, el 67,2%, mentre que aquesta proporció per al conjunt 
d’Espanya representa el 41,1% del total. Catalunya només es superada per Múrcia (73,0%) en quan al 
nombre de nacionalitats de tercers països entre la seva població estrangera.  

Així, el temps de permanència a Catalunya es relaciona amb el tipus de document que té la població i és on 
es detecta que quasi la meitat dels estrangers i estrangeres de Catalunya porten més de 5 anys (el 45,3%, 
296.547 persones). També és força significativa la proporció de persones que tenen targetes de residència 
temporals però de segona renovació que ascendeix a 26,1% i que implica que porten més de tres anys al 
país (171.050 targetes).  

Un altre aspecte que se’n dedueix pel motiu de l’expedició de cadascuna de les targetes temporals és el ti-
pus d’activitat laboral que es desenvolupa per la població estrangera o si només es pretén la residència. Per 
tant, les dades que refereixen a les targetes de residència temporals es dividiran en les expedides per realit-
zar activitats per compte aliè, 231.381 targetes en vigor, per compte propi, 1.374, i per residència no lucrati-
va, 126.025. En aquest cas destaca que el percentatge de persones amb targeta per a treballs per compte 

                                                      

 

20 Les dades que es mostraran a continuació seran distintes a les analitzades fins ara. En primer lloc cal tenir en compte que les dades 
del padró continu d’habitants es refereixen a principis d’any mentre que aquestes fan referència a finals del mateix any. Però, la dife-
rència més important és que si bé l’empadronament es fa directament per la persona estrangera sense tenir regularitzada la seva situ-
ació a Catalunya, les dades que s’obtenen a l’Observatori provenen de tots els registres de les persones en situació regular segons els 
fitxer de la Direcció General de la Policia i de la Guardia Civil. D’altra banda, en aquesta relació s’exclouen les dades de les persones 
que tenen caducada la documentació de residència i l’estan renovant, les que tenen una autorització d’estada de màxim tres mesos, 
les que tenen autorització d’estada per causa d’estudis, treballs d’investigació o de formació, els i les treballadores temporals del con-
tingent i els sol·licitants d’asil o les que han obtingut l’estatut de refugiat o d’apàtrida. 
21 Nota metodològica del recull d’estrangers amb certificat de registre o targeta de residència en vigor i estrangers amb autorització 
d’estada per estudis en vigor a 31 de desembre de 2008. 
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aliè són molt nombroses (el 23,7% del total de targetes en vigor) mentre que les que s’expedeixen per a tre-
balls de per compte propi són minoritàries, bé sigui per una manca de voluntat de les persones estrangeres 
per aquest tipus de feina o bé per un major nombre de requisits que s’han de complir per a la seva conces-
sió. D’altra banda, s’observa un volum important de les targetes de residència no lucrativa que en algunes 
ocasions es demanen voluntàriament i en altres provenen de processos de reagrupament.        

1.3.5. Alguns indicadors demogràfics de la integració de les 
persones immigrades 

A partir dels subapartats anteriors es poden extreure consideracions sobre el fenomen de la immigració a 
Catalunya. A partir d’aquesta anàlisi prèvia se’n deriven informacions com ara el nombre de persones a les 
quals es fa referència, d’on venen, quina és la seva estructura demogràfica, on fixen la seva residència o en 
quina situació administrativa es troben. Però manquen algunes respostes que donin certa orientació de quin 
és el seu itinerari migratori, del perquè van decidir iniciar el procés migratori, de quina manera viuen, del de-
sig per fer venir els seus familiars, de quines relacions de convivència estableixen entre ells i amb la resta 
de la població o de l’escolarització dels seus fills i filles que en molts casos ja han nascut aquí, factors que, 
entre d’altres, expliquen de forma més propera la seva situació i la seva voluntat de permanència al territori. 
Es tracta, doncs, d’analitzar altres elements que mostrin l’assentament, d’altra banda ja evident, d’aquestes 
persones al país. 

Tot i així, mancaria esmentar un factor decisiu en la seva integració social que fa referència a la trajectòria 
laboral al nostre país. Aquesta informació ha estat tractada de forma extensa a l’apartat de mercat de treball, 
motiu pel qual no es farà una nova referència aquí.     

L’enquesta nacional d’immigrants 200722 (ENI) estableix diversos motius pels quals els immigrants nascuts a 
l’estranger, independentment de la seva nacionalitat, van decidir iniciar el procés migratori a Catalunya. En 
l’enquesta, en aquesta ocasió amb resposta múltiple (a escollir dues possibilitats), en destaquen quatre: 
cercant una ocupació millor, per la qualitat de vida, per raons familiars (reagrupament) i per manca d’una 
ocupació. Altres opcions amb un alt grau de consens, tot i que menor que les anteriors, són: per raons for-
matives o educatives i pel cost de la vida.  

Tenint en compte que en el 85,6% dels casos ja havien residit en dos països prèviament a l’arribada al terri-
tori català, la importància dels motius laborals i de millora de la qualitat de vida en les respostes són prou 
esclaridores per valorar les raons per immigrar d’aquestes persones. 

Un altre motiu que destaca és el reagrupament familiar que és un indicador del grau d’assentament de la 
població estrangera. En una primera fase dels fluxos migratoris les arribades d’estrangers i estrangeres ge-
neralment tenen caràcter individual. Posteriorment, en alguns casos, s’inicien els tràmits pel reagrupament 
de les famílies. Però, sens dubte, aquests processos requereixen d’una voluntat de permanència per un pe-
ríode relativament llarg perquè per si sols són procediments lents i costosos, econòmicament i emocional-
ment.  

El reagrupament se situa en un tercer lloc de les respostes escollides pels immigrants sobre els motius de la 
immigració però, sorprenentment, quan se’ls demana sobre la intenció de fer venir els seus familiars, en el 
65,6% dels casos la resposta és negativa. En el 28,9% dels casos (266.470 persones) contesten que si i en 
el 4,1% que no saben.  

Tot i això, els processos de reagrupament comencen a tenir una importància significativa al 2007, segons 
dades de la Subdelegació del Govern a Catalunya. És important especificar que la xifra total de sol·licituds 
concedides al 2007 per motiu de reagrupament familiar que a continuació es mostra engloba les tres casuís-
tiques possibles: familiar resident a l’estranger, menors nascuts a Espanya de pares immigrants i residència 
de menors fills de residents legals.  

                                                      

 

22 L’enquesta nacional d’immigració 2007 comptabilitza 923.156 immigrants nascuts a l’estranger a Catalunya.  
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Les dades sobre expedients concedits per circumstàncies excepcionals i arrelament agrupen diversos mo-
tius. Entre ells l’arrelament és el més comú i significatiu en quan a l’assentament de la població estrangera 
al país. Altres circumstàncies excepcionals refereixen a violència de gènere o perill per a la pròpia seguretat 
i/o de la família si es retorna al país d’origen.  

 

TAULA V-2. EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D’EXPEDIENTS CONCEDITS A LES OFICINES 
D’ESTRANGERS DE CATALUNYA SEGON MOTIU DE SOL·LICITUD. CATALUNYA 2006-

2007 

Unitats: valors absoluts. 

 

Reagrupament 
familiar

Circumst. 
Excepcionals i 

arrellament

2006 37.282 2.800

2007 53.838 5.833
 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Delegació del Govern a Catalunya.  

En la mateixa línia que l’anterior es configura un altre indicador de la intenció de restar al país, l’adquisició 
de la nacionalitat espanyola.23 En aquest cas les dades no són tan elevades com en els reagrupaments. Al 
2007, darrera dada disponible, es van concedir a Espanya 71.810 nacionalitats espanyoles per residència 
d’entre les quals, 16.809 van ser per Catalunya (el 18,9% del total). El nombre més elevat va ser per als 
3.786  nacionals d’Equador, seguit dels 3.174 persones d’origen marroquí, les 2.029 de Colòmbia, les 1.954 
del Perú i les 1.221 d’Argentina. Aquests cinc països van assolir el 72,3% del total de nacionalitzacions al 
nostre territori. Les nacionalitats concedides són més nombroses entre els sol·licitants d’entre 25 i 44 anys, 
assolint en aquestes franges d’edat el 60,4% del total (10.158). En segon lloc, se situen les sol·licitades per 
persones més grans de 45 anys que representen el 21,4% (3.595). Els menors de 25 anys constitueixen el 
18,1% (el 10,5% correspon als menors de 15 anys).  

Uns altres aspectes sobre els immigrants nascuts a l’estranger els conformen el tipus de vivendes on resi-
deixen i amb quines persones conviuen.  

L’ENI comptabilitza 404.484 vivendes a Catalunya. En el 49,2% dels casos els estrangers viuen en habitat-
ges llogats, fet que contrasta per la seva magnitud amb el percentatge de lloguer de la població autòctona 
però que, sens dubte, té una explicació quan s’observa que el 72,8% d’ells van arribar a partir del 1997 i, 
més recentment, el 42,9% d’ells a partir del 2002 quan els preus de la vivenda ja eren força elevats24. Mal-
grat, l’elevat nombre d’habitatges llogats destaca que un altre 33,3% viu en habitatges en règim de propie-
tat. També s’observa que l’ocupació d’aquests habitatges és de 3,6 persones per habitatge i que la superfí-
cie més freqüent oscil·la entre els 76 i 90 m2 (96.110 habitatges) o entre els 61 i els 75 m2 (75.979). Així, 
l’estereotip que la immigració viu en una situació molt precària no acaba de concordar amb les dades de 
l’ENI.  

L’estructura de la convivència a la llar és molt variada. En el 48,9% els casos es tracta de llars on conviuen 
només persones immigrants. Entre ells, l’agrupació d’immigrants tots ells procedents de països americans 
és la més comuna (40,0%) seguida de les llars amb tots els membres de països europeus (29,5%). Per con-
tra, la convivència en una mateixa llar de persones de diferents continents només concentra el 8,3% i la de 
membres africans el 16,2%. D’entre les llars on conviuen espanyols/es i immigrants d’altres països, l’opció 
més freqüent respecte als membres dels altres continents és la que es dóna amb els originaris d’Amèrica 
(38,9% dels casos) i d’Europa (33,8%). 

                                                      

 

23 Dades publicades per l’Observatori permanent de la immigració del Ministeri de Treball i Immigració en l’Anuari 2007.  
24 Una referència al temps que fa de la seva arribada es pot obtenir a partir del tipus de targeta de residència que posseeixen les per-
sones estrangeres i que s’ha analitzat al subapartat anterior.   
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Aquesta darrera situació no és tan singular si es tenen presents les dades del Registre Civil on s’observa 
que al 2007 la major part dels matrimonis registrats entre persones de nacionalitat espanyola amb cònjuges 
d’altres nacionalitats van ser amb nacionals dels països americans, tant en el cas de dones espanyoles 
(49,9% dels matrimonis amb home no espanyol) com en el cas dels homes (61,3% dels matrimonis amb do-
na no espanyola). En el cas dels matrimonis d’espanyols/es amb nacionalitats europeus els percentatges 
són del 22,5% i el 25,2%, respectivament.  

TAULA V-3. NOMBRE D’IMMIGRANTS SEGONS ESTAT CIVIL I CONVIVÈNCIA AMB EL/LA CÒN-
JUGE. CATALUNYA 2007 

Unitats: valors absoluts i percentatges.  

 

Nombre %
Casats 480439 52,0%
... que conviuen amb el/la cònjuge 408.824 44,3%
... que no conviu amb el/la cònjuge  i no tenen altra parella 68.447 7,4%
... que no conviu amb el/la cònjuge  i té una altra parella 3.168 0,3%
Solters 362.622 39,3%
... sense parella a la llar 254.033 27,5%
... amb parella a la llar 108.589 11,8%
Vidus 24.249 2,6%
... sense parella a la llar 23.840 2,6%
... amb parella a la llar 409 0,0%
Separats 26.911 2,9%
... sense parella a la llar 19.829 2,1%
... amb parella a la llar 7.082 0,8%
Divorciats 28.936 3,1%
... sense parella a la llar 21.215 2,3%
... amb parella a la llar 7.721 0,8%
Total 923.156 100,0%  

Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta Nacional d’Immigrants 2007, INE.  

Cal tenir en compte que cada vegada són més comuns els matrimonis amb persones d’altres nacionalitats, 
els anomenats matrimonis “mixtes”, malgrat que encara tenen un volum escàs (2.511matrimonis registrats).  

L’enquesta de l’ENI també fa referència a que el 68,7% dels immigrants de Catalunya tenen fills (634.224). 
En la majoria dels casos, el 64,0%, els fills conviuen amb els pares (405.603). Dels que no ho fan, 155.232 
són menors de 16 anys i en el 87,6% dels casos viuen al seu país de naixement. Aquests fets tenen efectes 
directes sobre les polítiques públiques d’educació perquè en el primer cas els fills estan escolaritzats a Cata-
lunya i en un segon ordre es pot considerar que una part dels fills residents  a l’estranger seran en un futur 
persones reagrupades. També hi ha un percentatge, el 8,1%, que no conviuen amb els pares però ho fan al 
territori, bé en una altra habitatge del municipi, bé en altres municipis. En aquesta ocasió s’inclourien entre 
els menors escolaritzats a Catalunya.     

Val a dir que l’educació dels fills també mostra en major o menor grau la integració dels immigrants en la so-
cietat d’arribada. A més, la decisió de tenir fills al país de destí (un de cada quatre nadons al 2007 era fill de 
mare estrangera) o la seva arribada per processos de reagrupament indiquen una voluntat d’assentament 
més o menys definitiva. 

Segons dades del Departament d’educació, en el curs 2007-08 hi ha 142.827 alumnes d’origen estranger 
matriculats als diferents nivells educatius: infantil, primària, secundària i educació especial. El percentatge 
d’estrangers sobre la totalitat de les matriculacions representava el 12,5%25, xifra lleugerament inferior al pes 
relatiu que representen les altres nacionalitats sobre el padró.  

Si es distribueix l’alumnat estranger segons el tipus de formació rebuda s’observa que una proporció molt 
alta es troba cursant educació primària i ESO (el 42,0% i 29,7%, respectivament). Aquests dos nivells edu-

                                                      

 

25 Val a dir que aquesta és una realitat que preocupa a la societat i que té el reflex en la mesura 25 de l’Acord estratègic per a la inter-
nacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana 2008-2011 que preveu reforçar l’acollida i la integració 
de l’alumnat estranger.  
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catius són els que presenten nombres més alts d’alumnes però percentualment el que mostra un creixement 
més intens és el d’ensenyaments post-obligatoris. A més, també es força significatiu el fet que hi hagi una 
presència elevada d’alumnes a l’educació infantil (26.505 alumnes, el 18,6%), raó que facilitarà una inclusió 
en el procés educatiu des de l’inici.   

 

GRÀFIC V-12. EVOLUCIÓ DE L’ALUMNAT ESTRANGER SEGONS TIPUS D’ESTUDIS. CATALUNYA 
2003-2008 

  Unitats: nombres absoluts.  
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Nota: Els ensenyaments post-obligatoris inclouen el batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i superior però no inclouen els centres 
d’ensenyaments a distància. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Educació.  

La proporció d’un o un altre origen de l’alumnat podrà determinar alguna de les diverses situacions que es 
trobaran en els centres escolars en quant a similitud o versemblança d’educacions prèvies, diferències cultu-
rals o familiars i bagatge de l’alumne.  El pes de l’alumnat d’origen estranger africà ha disminuït al llarg dels 
anys per cedir-li el pas a l’alumnat d’origen sud-americà. Al curs 2007-2008 la distribució segons àrees geo-
gràfiques va ser: 62.508 alumnes de Centre i Sud-Amèrica, 36.520 del Magreb 19.646 de l’UE, 10.515 
d’Àsia i Oceania, 6.814 de la resta d’Àfrica, 6.322 de l’Europa no comunitària i 502 de l’Amèrica del Nord.  

Per tant, de totes aquestes dades es pot deduir que Catalunya té i tindrà una societat plural, de persones 
d’orígens diferents però arrelades al territori. Perquè si bé és cert que una porció d’aquesta població ha arri-
bat més recentment, també es constata que existeix una intenció de fixar la residència al territori català. Da-
des com l’increment de les persones reagrupades, la proporció de matrimonis mixtes cada cop més gran, la 
compra d’habitatges o les maternitats al país d’arribada, amb la conseqüent escolarització dels seus fills, no 
són més que mostres d’una realitat que reflecteix el final del procés migratori d’una part important d’aquesta 
població, tot i que aquest fet caldrà confirmar-lo els propers anys, en el marc de la crisi econòmica global ac-
tual.   
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2. SALUT 

2.1. CONTEXT 

2.1.1. Context mundial 
L’any 2008 es va commemorar el trentè aniversari de la conferència internacional d’Alma-Ata sobre l’atenció 
primària de salut. La Declaració signada pels països membres de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) 
va revolucionar la interpretació de la salut i va introduir importants modificacions en els models dominants 
d’organització i prestació de serveis. D’una banda, es reconeixia que l’atenció en salut s’oferia en el marc 
d’un model biomèdic que obviava el poder de la prevenció i la promoció dels hàbits saludables. De l’altra, 
s’evidenciava la ineficiència de l’atenció excessivament especialitzada en els països rics, així com dels ob-
jectius programàtics al voltant de malalties específiques en els països pobres. Enmig d’aquest context, 
l’atenció primària de salut es va presentar com un conjunt de principis, valors i orientacions destinats a dis-
minuir la morbiditat, millorar l’equitat i incrementar l’eficàcia dels sistemes de salut mitjançat la promoció d’un 
enfocament holístic que tenia en compte tant els determinants multifactorials de la salut com la rellevància 
de la participació i responsabilitat locals. 

En la seva edició del 2008, l’informe de l’OMS L’atenció primària de salut, més necessària que mai26 avalua 
de forma crítica l’organització, el finançament i la prestació de serveis sanitaris en el món i documenta un 
conjunt de contradiccions que han provocat importants desequilibris sociosanitaris d’ençà la Declaració 
D’Alma-Ata del 1978: l’“atenció inversa” (les persones amb més mitjans consumeixen més atenció, i vice-
versa), l’“atenció empobridora” (el pagament dels serveis a preu de mercat genera deutes i fallides en les 
economies familiars), l’“atenció fragmentada” (l’especialització dels proveïdors i la focalització dels progra-
mes sovint dóna lloc a actuacions ineficients), l’“atenció perillosa” (els problemes de gestió i organització 
dels sistemes sanitaris constitueixen una causa subestimada de mortalitat i morbiditat) i l’“atenció inadequa-
da” (la sobre-assignació de recursos curatius deixa de banda les possibilitats que tenen els preventius de 
reduir fins a un 70% la càrrega de morbiditat). Les dades presentades en l’informe abunden en l’allunyament 
dels actuals sistemes sanitaris respecte dels valors originals d’Alma-Ata i condueixen l’OMS a reivindicar 
una agenda de renovació de l’atenció primària de salut concretada en quatre conjunts de mesures:  

En primer lloc, reformes en pro de la cobertura universal que garanteixin la contribució dels sistemes de sa-
lut a l’equitat sociosanitària, la justícia social i la fi de l’exclusió mitjançant l’eliminació de les barreres lingüís-
tiques, culturals i de gènere de la pràctica clínica i el desenvolupament de fons mancomunats en substitució 
dels pagaments directes. En segon lloc, reformes de la prestació de serveis que organitzin el sistema de sa-
lut en funció de les necessitats i les expectatives de les persones a través la promoció d’equips multidiscipli-
naris, de la continuïtat assistencial i de la participació de les comunitats i els agents locals en la pressa de 
decisions. En tercer lloc, reformes de les polítiques públiques per tal de fer front de manera eficient, i en co-
ordinació amb els programes d’atenció primària, als desafiaments sociosanitaris que condicionen la qualitat 
de vida de les poblacions (desigualtats socials, processos d’urbanització, canvi climàtic, etc.). Es tractaria, 
segons l’OMS, de donar impuls normatiu a la idea de la “salut en totes les polítiques”. Finalment, en quart 
lloc, reformes del lideratge que substitueixin la dependència dels sistemes de comandament i control, d’una 
banda, i la inhibició del laissez-faire de l’Estat, de l’altra, per un lideratge integrador en què totes les institu-
cions i agents socials desenvolupin, al mateix temps, funcions administradores i discents. 

 

2.1.2. Context europeu 
Dins l’àmbit europeu, l’any 2008 destaca per la posada en funcionament del segon Programa de salut públi-
ca (2008-2013)27, el qual aspira a complementar, recolzar i aportar valor afegit a les polítiques dels Estats 

                                                      

 

26 OMS (2008). Informe sobre la salud en el mundo 2008. La atención primaria de salud. Más necesaria que nunca. Ginebra. 
27 Decisió núm. 1350/2007/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2007, per la qual s’estableix el segon Programa 
d’acció comunitària en l’àmbit de la salut (2008-2013). 
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membres, així com contribuir a incrementar la solidaritat i prosperitat en la Unió Europea (UE) mitjançant la 
protecció de la salut, la promoció de la seguretat i la millora de la salut pública28. La Comissió Europea (CE), 
a través de la seva Comunicació (2008) 484 final, es compromet a actualitzar el nou Programa en base als 
resultats i conclusions de l’avaluació externa dels tres primers anys del Programa de salut pública (2003-
2008). Entre d’altres coses, es recomana organitzar processos consultius més amplis per tal d’adaptar les 
prioritats anuals a les necessitats reals de la ciutadania i desenvolupar nous mecanismes de finançament 
amb la finalitat de facilitar la concurrència d’una audiència més àmplia i fomentar la innovació. 

En línia de continuïtat amb la component estadística del primer i el segon Programa de salut pública, l’any 
2008 es va adoptar el Reglament del Parlament Europeu i el Consell que estableix el marc comú per a la 
producció sistemàtica d’estadístiques comunitàries de salut pública i de salut i seguretat en el treball29. Les 
estadístiques aportaran la informació general requerida pel desenvolupament del sistema d’Indicadors de 
Salut de la Comunitat Europea (European Community Health Indicators (ECHI)30 en relació amb els àmbits 
de l’estat de salut, els determinants de la salut, l’assistència sanitària, les causes de mort, els accidents de 
treball i les malalties professionals, així com per qualsevol altre grup d’indicadors que s’hagi d’elaborar amb 
l’objectiu de supervisar les accions comunitàries i dels Estats membres. 

Entre les principals activitats de l’any 2008 també destaca l’enquesta Eurobaròmetre31 Young people and 
drugs among 15-24 years-old, realitzada per la CE amb l’objectiu de conèixer les actituds i percepcions de 
les persones joves de la UE27 en relació amb les drogues (fonts d’informació potencials i utilitzades, riscos 
per a la salut, lluita contra els problemes socials que se’n deriven i accessibilitat)32. Se’n pot destacar que els 
dos canals més freqüentment utilitzats pels i les joves l’any 2007 per a obtenir informació sobre els efectes i 
riscos derivats del consum de drogues il·lícites són les campanyes mediàtiques (46%) i els programes de 
prevenció escolar (39%). Tot i això, gairebé dues terceres parts (el 61%) de les persones entrevistades ex-
pressen la seva preferència envers l’ús potencial d’Internet. S’observa igualment que el 8% de la població 
jove de la UE27 no ha tingut mai accés a aquest tipus d’informació, xifra que s’incrementa fins a un 13% en 
el cas d’Espanya. 

La immensa majoria de la població jove la UE27 opina que el consum d’heroïna (94%), cocaïna (85%) i èx-
tasi (84%) comporta un elevat risc per a la salut de les persones i, per tant, expressa un ampli consens a fa-
vor de la seva prohibició (un 97, un 95 i un 94% dels casos, respectivament). Contràriament, el cànnabis –
juntament amb el tabac i l’alcohol- genera més debat, tant pel que fa a l’atribució de riscos per a la salut 
(només un 40% de les persones entrevistades considera que el seu consum comporta un risc elevat) com a 
la seva prohibició (recolzada en un 67% dels casos). Pel que fa als problemes socials relacionats amb les 
drogues, el mecanisme més eficaç per combatre’ls, segons l’opinió del 39% dels i les joves, són les actuaci-
ons “dures” contra les persones que hi trafiquen, seguit de les actuacions “toves” contra les persones que 
les consumeixen (concretament, campanyes de prevenció (24%) i programes de tractament i rehabilitació 
(14%). En l’altre extrem del rànquing se situen la legalització de les drogues (8%) i la reducció de l’atur i la 
pobresa (6%). 

Finalment, es constata una gran diversitat de situacions entre països pel que fa al nivell de dificultat per ad-
quirir drogues il·lícites. Bulgària, Espanya, Lituània, Irlanda i Malta són els països on es pot aconseguir hero-
ïna, cocaïna, èxtasis i cànnabis més fàcilment, segons l’opinió dels i les joves entrevistats. 

 

                                                      

 

28 COM(2008) 482 final. 
29 Reglament (CE) núm. 1338/2008 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2008, sobre estadístiques comunitàries 
de salut pública i de salut i seguretat en el treball. 
30 Vegeu http://ec.europa.eu/health/ph_information/dissemination/echi/echi_en.htm per a informació addicional sobre l’ECHI. 
31 Comissió Europea (maig de 2008). Young people and drugs among 15-24 years-old. Analytical report. Flash Eurobarometer 233. 
32 La CE va estudiar l’any 2002 i 2004 la rellevància de diferents fenòmens associats a les drogues a través de dues enquestes cara a 
cara adreçades a 8.000 joves d’entre 15 i 24 anys d’edat de la UE15. L’any 2008, a petició de DG Justícia i Seguretat, la CE va dur a 
terme una nova enquesta Eurobaròmetre titulada Young people and drugs among 15-24 years-old a través de la qual es va entrevistar 
per via telefònica un total de 12.000 persones joves de la UE27. 
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2.1.3. Context català 
L’any 2008 s’aprova el Pla de salut de Catalunya a l’horitzó 2010. Eixos estratègics que articulen les políti-
ques del Departament de Salut33. El Pla de salut de Catalunya34 és el marc de referència de les actuacions 
públiques de la Generalitat de Catalunya que formula els objectius, defineix les estratègies i estableix els in-
dicadors d’avaluació del Departament de Salut per mantenir i millorar la salut de la població. El nou Pla de 
Salut se centra en la millora dels resultats en salut i qualitat de vida de la població i en la reducció de les 
desigualtats en salut per raó de gènere, territori i classe social. Per assolir aquestes finalitats, molt en la línia 
de les que planteja l’OMS en l’agenda de renovació de l’atenció primària de salut i la CE en el segon Pro-
grama de salut pública (2008-2013), el Pla aporta una visió holística en què els aspectes socioeconòmics i 
els determinants de la salut prenen tanta importància com les actuacions preventives i assistencials. 

El Pla s’emmarca en un context d’importants canvis organitzatius35 on destaca, d’una banda, el procés de 
reestructuració de les responsabilitats en matèria de salut pública que haurà de convergir en la futura Agèn-
cia de Salut Pública de Catalunya i, de l’altra, el disseny de nous instruments de planificació sanitària (el 
Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública, els plans directors i els plans d’innovació i ordenació de ser-
veis), la creació dels governs territorials de salut (GTS) i la configuració de 7 noves regions sanitàries (RS). 
El Pla s’articula en dues parts molt diferenciades: a la segona part es desenvolupen els cinc eixos estratè-
gics de l’agenda política en matèria de salut del Govern de la Generalitat de Catalunya, mentre que a la pri-
mera es presenta l’anàlisi de la situació actual i l’evolució recent de l’estat de salut de la població i dels ser-
veis sanitaris de Catalunya. L’anàlisi realitzada es basa en un model conceptual que integra la importància 
de l’entorn socioeconòmic, els estils de vida i el funcionament dels serveis sociosanitaris en la determinació 
de les desigualtats36 de salut de la població.  

En aquest sentit, i pel que fa les desigualtats de gènere, el Pla emfasitza que les dones tenen una esperan-
ça de vida més elevada que els homes però presenten, alhora, més prevalença37 de trastorns crònics i dis-
capacitats, més probabilitat de patir mala salut mental i més limitacions per a la realització de les activitats 
de la vida quotidiana, fet que les porta a freqüentar més la major part dels serveis sociosanitaris. Tot i això, 
els estils i les condicions de vida dels homes i de les dones han anat convergint entre els anys 1994 i 1996 
en determinats aspectes, particularment entre la població jove de Catalunya. Quant a la variable territorial, el 
Pla no detecta patrons territorials diferenciats38 en relació amb l’esperança de vida de la població, tret del fet 
que algunes comarques de la costa presenten uns resultats més baixos. Contràriament, sí que s’observen 
un estils de vida més saludables entre la població de les comarques del nord de Catalunya, on també es re-
gistren uns valors més alts que a la mitjana del país en termes d’envelliment, feminització, nivell d’estudis i 
classe social. La variabilitat territorial és molt reduïda en referència a la proporció de persones que ha visitat 
algun professional sanitari el darrer any, mentre que les diferències territorials són superiors en visites al 
metge de capçalera, visites a urgències i consum de medicaments. Finalment, les dades recollides en el Pla 
demostren que existeix un gradient entre classe social39 i estat de salut, en el sentit que els estrats socioe-
conòmics més desafavorits presenten pitjors resultats en ambdós sexes, tant pel que fa a l’autopercepció de 
l’estat de salut com a la prevalença de malalties físiques i mentals. Les classes socials menys afavorides 

                                                      

 

33 Acord de Govern 144/2008, de 26 d’agost. 
34 Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, article 62. 
35 Projecte de llei de salut pública, Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC), núm. 303, 14 de juliol de 2008. 
36 El Pla de salut de Catalunya a l’horitzó 2010 defineix la desigualtats socials en salut “aquelles diferències en salut provocades per 
condicions de vida o comportaments perjudicials per a la salut, en un context de llibertat individual restringida, o per diferències en 
l’accés o la qualitat dels recursos sanitaris i altres serveis públics” (Departament de Salut 2008: 206). 
37 En termes epidemiològics, concurrència de la malaltia dins el total de la població analitzada. 
38 Les conclusions de l’estudi de desigualtats territorials en salut del Pla es refereixen exclusivament als àmbits territorials (Catalunya, 
RS i GTS) i les variables considerades. Per tant, no permeten extrapolar l’existència o la no existència de desigualtats en àmbits territo-
rials més locals o en relació amb altres aspectes de salut no analitzats. La tendència envers l’homogeneïtzació de l’estat de salut mitjà 
de la població i de la qualitat dels serveis sociosanitaris en el territori convida a dirigir la mirada cap a la realitat dels àmbits territorials 
locals (municipi i/o barri), atès que és allà on conviuen condicions de vida força diferents. A Catalunya, el Programa de salut als barris 
del Departament de Salut intervé en gairebé 70 barris de diferents ciutats subvencionades arran de la Llei de barris amb la voluntat 
d’abordar les desigualtats de caràcter intraterritorial. El Programa ha identificat en aquests territoris  quatre col·lectius diana amb preva-
lences específiques: infants, adolescents i joves (conductes de risc), gent gran (trastorns crònics, patologies complexes i comorbiditat), 
dones (trastorns mental) i nouvinguts (policonsum de drogues, problemes de salut bucodental i trastorns mentals). 
39 La classe social i el nivell de renda són factors d’ordenació al voltant dels quals han proliferat estudis recentment. Les principals inici-
atives dels països de la UE es desenvolupen en el marc del projecte “Strategies for Action to Tackle Health Inequalities”. 
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freqüenten més el metge de capçalera i els serveis d’urgències, mentre que es dóna la tendència contrària –
molt accentuada- pel que fa a la proporció de persones que declara haver visitat el dentista i el ginecòleg. 

 

2.2. LA SALUT A CATALUNYA 

2.2.1. Esperança de vida i mortalitat 
Tal com s’explica en l’apartat sobre dinàmica demogràfica, l’esperança de vida (EV) en néixer l’any 2006 a 
Catalunya era de 78,2 anys en els homes, de 84,5 anys en les dones i de 81,4 anys per a tots dos sexes. 
D’acord amb els informes de mortalitat del Departament de Salut40, aquestes valors són lleugerament supe-
riors a les de l’any 2005, tant per al conjunt de la població (EV 80,6) com per a cadascun dels sexes (EV 
77,2 en els homes i 83,3 en les dones) i evidencien una recuperació de la tendència creixent d’aquest indi-
cador al llarg dels darrers anys, després que el 2005 disminuís en relació al 2004. Cal destacar també que la 
probabilitat de morir dels homes és més elevada que la de les dones en cadascun dels grups d’edat. 

REQUADRE V-3. L’ESPERANÇA DE VIDA LLIURE DE DISCAPACITAT I L’ESPERANÇA DE VIDA AJUS-
TADA PER QUALITAT 

La monitorització de l’estat de salut de la població a partir d’indicadors fonamentats en dades de mortalitat presenta limi-
tacions importants atès que una EV més elevada no significa necessàriament un estat de salut millor41. En un context 
sociosanitari caracteritzat pel creixement continuat de l’EV i la rellevància de les malalties cròniques, es fa necessari in-
troduir nous indicadors de salut que complementin la informació proporcionada per les dades de mortalitat amb alguna 
mesura relacionada amb la morbiditat (discapacitat, restricció de l’activitat, salut mental, etc.). Entre els diferents indica-
dors disponibles, destaca l’esperança de vida lliure de discapacitat (EVLD), entesa com el nombre mitjà d’anys sense 
discapacitat que podria esperar viure una persona per a cadascun dels diferents grups d’edat si es mantinguessin esta-
bles les taxes de mortalitat i la prevalença de la discapacitat per edat i sexe.  

Els avantatges comparatius d’aquest indicador estan relacionats amb el seu nivell d’estandarització42, amb la seva in-
corporació, l’octubre del 2004, en els indicadors estructurals de la UE, i amb l’ús que en fa l’OMS de cara al seguiment 
de l’estratègia global “Salut per a tothom”. L’EVLD és un indicador sensible per a la detecció de diferències en l’estat de 
salut entre diferents grups de població. Tanmateix, cal no deixar de banda la consideració dels efectes de la mesura de 
la discapacitat, atès que generalment es realitza a partir d’enquestes de població que recullen la percepció de la disca-
pacitat per part de les persones entrevistades i, per tant, l’efecte de les diferències culturals i de gènere. A Catalunya, 
l’any 2005 l’EVLD en néixer era de 65,9 anys en els homes i de 65,8 anys en les dones, mentre que l’EV en néixer era 
de 77,3 i 83,8 anys, respectivament. Per tant, es pot afirmar que malgrat tenir una EV més elevada que els homes, la si-
tuació relativa en termes de salut és pitjor en les dones, atès que viuen proporcionalment més anys amb discapacitat43. 

L’EVLD es va concebre inicialment per poder ser calculada amb diferents mesures de discapacitat44. Tot i això, més en-
davant es van desenvolupar nous instruments de salut percebuda que han donat lloc a diferents indicadors resum45. Un 
d’ells, emprat també en l’àmbit sociosanitari català, és l’esperança de vida ajustada per qualitat (EVAQ). A diferència de 
l’EVLS, l’EVAQ es construeix mitjançant la ponderació de l’estat de salut obtingut a partir de l’índex de qualitat de vida 
EQ-5D, el qual combina diverses dimensions relacionades amb la qualitat de vida (mobilitat, autocura, activitats quotidi-
anes, dolor i ansietat o depressió).  
                                                      

 

40 Departament de Salut (2008). Anàlisi de la mortalitat a Catalunya, 2006. Barcelona: Generalitat de Catalunya, i edicions 2007 i 2006  
amb dades dels anys 2005 i 2004, respectivament. 
41 Gispert, R.; Ruíz-Ramos, M.; Barés, M.A.; et al. (març-abril 2007). “Diferencias en la esperanza de vida libre de discapacidad por 
sexo y comunidades autónomas en España”, a Revista Española de Salud Pública, vol. 81, núm. 2, pàgs. 155-65. 
42 Vegeu Ministeri de Sanitat i Consum “La esperanza de vida libre de incapacidad: un indicador estructural”, a 
http://www.msc.es/estadEstudios/estadisticas/docs/informeEVLI.pdf  
43 Departament de Salut (2008). Pla de salut de Catalunya a l’horitzó 2010. Informe de salut a Catalunya. Avaluació dels objectius de 
salut. Barcelona: Generalitat de Catalunya, pàg. 86. 
44 La primera referència a l’EVLD és de l’any 1964 (Sanders, B. 1964), però va ser posteriorment, l’any 1971, quan Sullivan va definir la 
metodologia de les taxes de prevalença que es fa servir actualment per al seu càlcul (Sullivan, D.F. 1971). (Vegeu Sanders, B. (1964). 
“Measuring community health levels”, a American Journal of Public Health, vol. 54, núm. 7, pàgs. 1063-70 i Sullivan, D.F. (1971). “A 
single index of mortality and morbidity”, a HSMHA Health Reports, vol. 86, núm. 4, pàgs. 347-54.) 
45 Vegeu, per exemple, Gispert, R.; Puig, X.; Puigdefabregas, A.; et al. (2003). “Esperanza de vida libre de incapacidad y esperanza de 
vida en buena salud. Cataluña 1994-2000”, a Medicina clínica, 121:128-32. 
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Aquest fet diferencial permet d’obtenir una fotografia més detallada de la mesura de l’equitat en salut i en atenció socio-
sanitària en la població, alhora que explicaria l’extensió del seu ús per a avaluar els resultats de les intervencions socio-
sanitàries per part de les autoritats públiques. Les limitacions d’aquest tipus de mesura-resum de la salut són moltes i 
fins i tot polèmiques: les dades sobre prevalença s’obtenen a partir d’enquestes; les “utilitats” dels estats/dèficits de salut 
se suposen lineals, sense considerar els canvis en la percepció de les persones com a conseqüència dels processos 
d’adaptació; i l’aplicació del criteri subjacent “cost/efectivitat” podria afectar negativament les possibilitats de restaurar 
l’estat de salut a les persones o grups de població amb problemes de salut més greus46..  

A Catalunya, les dades disponibles sobre EVAQ són consistents amb les que es presenten en la literatura especialitza-
da en relació amb les diferències de gènere: l’any 2006 l’EVAQ era de 57,3 anys en els homes i de 56,1 en les dones47. 
Addicionalment, es pot destacar que les dimensions de salut que resten qualitat als anys de vida són semblants entre 
homes i dones, però força diferents pel que fa a l’edat. Així, el dolor o malestar és la dimensió més freqüent en el deteri-
orament de l’estat de salut en el conjunt de la població adulta, mentre que entre les persones joves destaca l’ansietat o 
depressió i entre la gent gran els problemes de mobilitat. Finalment, val a dir que l’evolució de l’EVAQ reporta uns valors 
molts estables al llarg del període 1994-2006 en els homes, però un empitjorament de la qualitat de vida en les dones, 
especialment en les edats adultes més joves, fet que podria estar relacionat amb possibles canvis en l’estructura demo-
gràfica, en els estils de vida i/o en la percepció de l’estat de salut, entre d’altres factors. 

 

Pel que fa a la mortalitat, l’any 2006 es van produir un total de 58.554 defuncions. D’aquestes, 57.227 cor-
responien a persones residents a Catalunya amb el municipi de residència i l’any de naixement informats48, 
és a dir, 3.879 defuncions menys que l’any anterior i 1.007 menys que la mitjana del quinquenni 2001-2005. 
Un any més, la distribució de les defuncions per grups d’edat i sexe mostra una freqüència absoluta més 
elevada entre els homes en tots els grups d’edat excepte a partir dels 85 anys, edat en què el nombre de 
defuncions entre les dones comença a ser més elevat. En el cas dels homes el grup d’edat amb més defun-
cions (5.348) és el de 80 a 84 anys mentre que en el cas de les dones (amb 6.153 defuncions) és el de 85 a 
89 anys. 

La taxa bruta de mortalitat va ser l’any 2006 de 8,2 per cada 1.000 habitants (8,5 en els homes i 7,8 en les 
dones), una xifra similar però inferior a la registrada en anys anteriors. Les malalties del sistema circulatori i 
els tumors continuen mantenint-se com les dues primeres causes de mort proporcional49 en la població de 
Catalunya (26,9 i 34% en els homes i 34 i 21,9% en les dones, respectivament). Segueixen amb distància, 
per a tots dos sexes, les malalties del sistema respiratori (11,2% en els homes i 8,2% en les dones), les 
causes externes i les malalties del sistema digestiu, en els homes, i els trastorns mentals i del comportament 
i les malalties del sistema nerviós, en les dones. A partir dels 75 anys en les dones i dels 85 en els homes, 
les malalties que causen una mortalitat més elevada són les cardiovasculars. 

En darrer lloc, segons la llista actualitzada de causes de mortalitat evitable50, a Catalunya es van produir 
l’any 2006 un total de 8.572 morts innecessàriament prematures i sanitàriament evitables (5.762 homes i 
2.810 dones), les quals representen el 15% de les defuncions registrada aquell any (un 14,4% per a l’any 
2005). Això significa que l’any 2006 es van perdre a Catalunya 182.596 anys potencials de vida entre la po-
blació d’1 a 70 anys d’edat per morts prematures51. Les causes que provoquen una pèrdua global més gran 
                                                      

 

46 Esnaola, S.; Martín, U.; Pérez, Y.; et al. (2006). Magnitud y desigualdades socioeconómicas de la esperanza de vida ajustadas por 
calidad en la CAPV. Govern Basc, Departament de Sanitat. 
47 Departament de Salut (2008). Pla de salut de Catalunya a l’horitzó 2010. Informe de salut a Catalunya. Avaluació dels objectius de 
salut. Barcelona: Generalitat de Catalunya, pàg. 89. 
48 De cara a l’anàlisi de la informació només es consideren aquests últims casos informats. 
49 Les causes de mort es corresponen a les 20 grans categories de malalties de la desena revisió de la Classificació Internacional de 
Malalties (CIM-10). 
50 A partir de l’any 2005 s’incorpora en l’anàlisi una nova llista que actualitza, d’acord amb criteris de prevenció i tractament més re-
cents, les causes de mortalitat evitable emprats per la llista del registre de mortalitat de Catalunya. Les causes, que afecten diferents 
grups d’edat, es presenten agrupades en causes susceptibles d’intervenció pels serveis d’assistència sanitària, d’una banda, i per les 
polítiques sanitàries intersectorials, de l’altra. Es consideren causes de mortalitat prematura (o “innecessàriament prematura i sanitàri-
ament evitable”) aquells processos que mitjançant la prevenció o el tractament no haurien d’haver ocorregut. (Vegeu Gispert, R.; Barés, 
M. A.; Puigdefàbregas, A.; et al. (juny 2006). “La mortalidad evitable: lista de consenso para la actualización del indicador en España”, a 
Gac Sanit, vol.20, núm.3, pàgs.184-193.) 
51 A diferència de les esperances de salut, les quals combinen la mortalitat i la morbiditat i ponderen els anys viscuts en un estat de sa-
lut inferior al màxim possible, les mesures de dèficit de salut com aquesta el que fan és quantificar la diferència entre l’estat de salut 
d’una població concreta i una norma o meta prefixada (viure X anys) (Esnaola, S.; Martín, U.; Pérez, Y.; et al. (2006). Magnitud y des-
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d’anys potencial de vida52 van ser, en els homes, els tumors de tràquea, bronquis i pulmó (44,1 anys per ca-
da 10.000 habitants), seguits dels accidents de trànsit de vehicles de motor (31,7 anys per 10.000) i de les 
malalties isquèmiques del cor (29,4 per 10.000). En el cas de les dones són el tumor de mama (22,8 per 
10.000), seguit del tumor de pulmó (10,6 per 10.000) i de les malalties cerebrovasculars (7 per 10.000). Al 
mateix temps, les causes que provoquen una pèrdua mitjana d’anys més elevada a les persones que les pa-
teixen van ser, en tots dos sexes, els accidents de trànsit (33,7 anys), la sida (25,8 anys) i els suïcidis (24,8 
anys). 

 

2.2.2. Malalties de Declaració Obligatòria 
El sistema de vigilància epidemiològica de Catalunya comprèn un seguit de malalties de declaració obligatò-
ria (MDO). El llistat, elaborat per un ampli conjunt d’experts en malalties infeccioses i en microbiologia de 
l’àmbit de la salut catalana, recull aquelles malalties transmissibles que són rellevants des del punt de vista 
de la salut pública, tant per la seva freqüència com per la possibilitat de poder aplicar les mesures 
pal·liatives corresponents.  

Seguidament es presenten les dades més rellevants referents a les MDO diagnosticades a Catalunya: 

 

La Síndrome d’immunodeficiència adquirida (sida) 

El Sistema Integrat de Vigilància Epidemiològica sobre el VIH/SIDA (SIVES) es vehicula mitjançant el Centre 
d’Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de Catalunya (CEEISCAT)53, un 
òrgan integrat dins l’Institut Català d’Oncologia i adscrit al Servei Català de la Salut que té per objectiu reco-
llir, processar i divulgar la informació més rellevant en relació amb la magnitud i les característiques de l'epi-
dèmia del VIH/sida a Catalunya. 

La vigilància epidemiològica sobre el VIH/SIDA es realitza mitjançant el seguiment dels paràmetres de mor-
biditat i mortalitat, el monitoratge de conductes relacionades amb l'adquisició del VIH i la determinació d'an-
ticossos anti-VIH. Així mateix, el SIVES inclou informació d’altres programes del Departament de Salut que 
hi estan relacionats, tals com el Programa de Malalties de Transmissió Sexual i de Tuberculosi de la Direc-
ció General de Salut Pública, el Programa de Donacions Sanguínies de l'Àrea Sanitària del Servei Català de 
Salut o el Programa Sanitari del Departament de Justícia, entre d’altres.  

El nombre de casos diagnosticats  des de l’1 de gener de 1981 al 31 de desembre de 2008 ha estat de 
15.911 persones (3.056 dones i 12.855 homes), amb un nombre de defuncions de 10.129 persones (el 
62,8%) durant tot el període analitzat, amb el 80,4% dels casos dins la regió sanitària de Barcelona.  

En relació a la tendència dels darrers cinc anys, s’observa una davallada en el nombre de casos diagnosti-
cats en ambdós sexes i s’ha passat dels 338 casos totals diagnosticats el 2004 als 154 casos diagnosticats 
l’any 2008, dels quals 113 eren homes (73,4%)  i 41 dones (26,6%). Per edats, el grup més nombrós és el 
que abasta dels 30 als 34 anys (el 26,84% del total). 

 

                                                                                                                                                                                

 

igualdades socioeconómicas de la esperanza de vida ajustadas por calidad en la CAPV. Govern Basc, Departament de Sanitat, pàgs. 9 
i 10). 
52 Les causes de mort s’agrupen d’acord amb la classificació D-73, basada en el CIM-10. 
53 A partir de l'1 de gener de 2007 el  Centre d'Estudis Epidemiològics sobre el VIH/SIDA de Catalunya (CEESCAT) passa a denomi-
nar-se Centre d’Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de Catalunya (CEEISCAT) (DOGC núm. 
4770, pàg. 50380, de 28.11.2006). 
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GRÀFIC V-13. EVOLUCIÓ ANUAL DELS CASOS DE SIDA RESIDENTS A CATALUNYA, PER ANY I 
SEXE (2000 – 2008).  

  Unitats: nombres absoluts 

   

Font: elaboració pròpia  partir de les dades del CEEISCAT. Departament de Salut.. 

Quant a la distribució dels casos de sida segons via de transmissió, les dades acumulades per al període 
1981-2008 indiquen que el contagi més freqüent es dóna en persones usuàries de drogues per via parente-
ral (UDVP), el 54,5% dels casos, amb una distribució semblant entre homes i dones, seguits de la transmis-
sió homo/bisexual (el 19,3% dels casos), l’heterosexual (el 18,2% dels casos, dels quals el 71,9% correspon 
a les dones) i per transmissió vertical (l’1%). La transmissió per l’ús de productes sanguinis i per via post-
transfusional ha estat del 0,60% i del 0,33%, respectivament. Finalment, els trasplantaments o processos 
com la plasmafèresi han significat el 0,13% del total de les transmissions. 

Des de l’any 1998 la sida ha deixat de ser la primera causa de mort entre la població de 20 a 39 anys i actu-
alment s’observa un increment del temps transcorregut entre la infecció pel VIH i el desenvolupament de la 
malaltia, principalment degut als nous tractaments retrovirals. Alhora, les campanyes informatives i de pre-
venció han estat efectives en casos com el consum de drogues per via parenteral o la transmissió al fetus 
durant l’embaràs, en el cas de mares portadores del VIH.  

Per altra banda, s’ha fet palesa l’aparició d’un nou col·lectiu en situació de risc, atès que el 24% dels casos 
diagnosticats del darrer any analitzat corresponen a persones procedents d’altres països. 

La tuberculosi 

La incidència de la tuberculosi, segons les darreres dades proporcionades pel Departament de Salut, va ser 
de 1.674 casos l’any 2007, amb un increment del 8,77% respecte del 2006, amb 1.539 casos. Les taxes 
d’incidència específiques per cada 100.000 habitants segons sexe i edat indiquen que el 62,48% de les per-
sones infectades eren homes i el 37,51% eren dones. Del total de la població, la cohort més nombrosa va 
ser la compresa entre els 25 i 34 anys, amb un total de 460 persones infectades, de les quals 261 eren ho-
mes (15,59% del total) i 199 dones (11,88% del total). 
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L’hepatitis 

El nombre de casos d’hepatitis vírica tipus A declarats a Catalunya durant l’any 200754 va ser de 228, el 
19,14% menys que el 2006, amb 282 casos. Del total de casos, el 56,57% correspon a homes (129 perso-
nes), de les quals 27 pertanyien a l’ interval que va dels 30 als 39 anys, dada que coincideix amb el nombre 
d’infeccions infantils per al període que va dels 5 als 9 anys. En relació a les dones, el nombre d’infeccions 
va ser de 99 casos (el 43,3%), dels quals també destaquen la cohort compresa entre els 30 i 39 anys d’edat, 
amb 25 casos i els 5 i 9 anys, amb un valor màxim de 28 casos. 

El nombre d’infeccions per hepatitis B va ser de 131 casos, una proporció menor que la de tipus A, proporció 
que també es va mantenir l’any 2006, amb 163 infectats. Del total de casos, 106 corresponien a homes, dels 
quals 44 eren compresos a l’interval que va dels 30 als 39 anys. El total femení va ser força menor, amb un 
total de 25 casos, compresos principalment dins l’interval que va dels 20 als 29 anys (7 casos) i dels 30 als 
39 anys (7 casos). 

Durant l’any 2007 es van declarar a Catalunya un total de 49 casos d’altres hepatitis víriques (excloses les 
de tipus A i B)55, de les quals 34 casos eren compresos en l’interval que va dels 20 als 49 anys, amb un 
nombre màxim de 13 malalts (el 26,6%) per a l’interval que va dels 40 als 49 anys. 

Pel que fa a l’hepatitis C, si bé se sol desenvolupar de manera asimptomàtica o amb símptomes lleus, des-
prés del contagi amb el virus la infecció es cronifica en gairebé el 80% dels casos. L’VHC és, doncs, una de 
les causes més freqüents de malaltia hepàtica i de desenvolupament de cirrosis, hepatocarcinomes i tras-
plantaments hepàtics. Actualment, la prevalença de la infecció del VHC a Catalunya és del 2,6% del total de 
la població catalana (200.000 persones, aproximadament)56 tot i que cal destacar la tendència decreixent en 
el nombre de casos dels darrers anys gràcies a mesures com el cribatge universal de donants de sang, les 
campanyes informatives sobre el risc de compartir xeringues entre els drogoaddictes i l’avenç de determina-
des teràpies per al seu tractament. 

La legionel·losi 

La legionel·losi és una de les malalties de declaració obligatòria que ha pres més rellevància en els darrers 
anys, principalment degut a l’elevada incidència de diversos brots durant la dècada dels anys noranta. Actu-
alment hi ha un cens de totes les instal·lacions de risc compreses a Catalunya, amb l’obligatorietat de realit-
zar tasques periòdiques de neteja, desinfecció i control de les esmentades instal·lacions. 

Per a l’any 2007 el nombre total de casos va ser de 313 (397 l’any 2006), dels quals el 75,39% van corres-
pondre a homes (236 infeccions) i el 24,60% a dones (77 infeccions). Cal destacar que la legionel·losi, que 
pot arribar a passar desapercebuda, té més incidència en persones amb malalties que afecten el sistema 
immunitari i en els grups d’edat més avançada i, per tant, amb un grau de resistència menor a la infecció. 
Així, dels 313 casos registrats el 2007, més de la meitat dels casos (el 55,27%) es van donar en la cohort 
que comprèn les persones de més de 60 anys (125 homes i 77 dones). 

Altres MDO rellevants 

El 2007 també destaquen els casos de meningitis, 115 en total (amb una mateixa proporció entre homes i 
dones i amb un valor semblant a l’any 2006, en què es van registrar 123 casos). Cal destacar que els casos 
de malaltia meningocòccia tenen una major incidència  en la població infantil, on aproximadament el 50% 
dels casos es dóna en l’ interval d’infants menors de cinc anys (27 nens i 23 nenes, l’any 2007). 

Finalment, el 2007 es van registrar un total de 471 casos de parotiditis (galteres), dada que significa un in-
crement important respecte dels 124 casos registrats durant l’any 2006. Si bé per grups d’edat el nombre 
més elevat de casos se situa dins l’interval que va dels 20 als 29 anys, podem observar que el valor total 

                                                      

 

54 Distribució per grups d’edat i sexe de les malalties de declaració individualitzada. Departament de Salut (2007) 
55 Dins l’epígraf “Altres hepatitis víriques” s’inclouen les de tipus C, D i E. A partir de l’any 2009 la de tipus C tindrà categoria pròpia, 
d’acord amb el “Manual de declaració de les MDO per a l’any 2009” del Departament de Salut. 
56 Segons dades de l’Associació Catalana de Malalts d’Hepatitis (ASSCAT). 
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més elevat es reparteix durant el període infantil, amb edats compreses entre menors de cinc anys i els 19 
anys. 

 

2.2.3. Problemes de salut pública 
 

Els principals problemes de salut pública a Catalunya es concreten en determinades malalties cròniques, 
moltes de les quals, com l’obesitat o la hipertensió són una conseqüència directa dels hàbits i pautes de 
consum alimentari de la població catalana. Per a la Memòria d’enguany les dades més recents de què es 
disposa han estat aportades principalment pel Departament de Salut a partir d’una estimació de l’Enquesta 
de salut de Catalunya 2006, els resultats de la qual han estat la base per al Pla de salut de Catalunya 2006-
2010. 

Segons les estimacions fetes a partir de l’enquesta, tot i que la majoria de la població percep el seu estat de 
salut com a molt bo (25,9%) i bo (42,2%), el 78,8% declara que pateix algun trastorn crònic i el 17,9% té al-
gun tipus de discapacitat. Dels principals trastorns crònics57 destaquen les malalties osteomusculars com 
l’artrosi, l’artritis o el reumatisme, el mal d’esquena crònic lumbar o dorsal i l’osteoporosi (en el 64,9% de les 
dones i el 44,1% dels homes compresos entre els 45 i els 64 anys i en el 76,6% del total de la població de 
75 anys i més), i els trastorns i malalties cardiovasculars com la pressió alta, l’infart de miocardi, les varices 
a les cames, el colesterol elevat, les embòlies i la mala circulació (en el 68,2% de les dones i el 53,3% dels 
homes d’entre 45 i 64 anys i el 81,6% del total de la població de 75 anys i més).  

Cal destacar també, pel seu pes en el total de la població, la prevalença de trastorns neuropsiquiàtrics i dels 
òrgans sensorials tals com les cataractes, la depressió i/o ansietat (en el 33,8% de les dones i el 17,2% dels 
homes d’entre 45 i 64 anys i el 62,4% de 75 anys i més), així com les malalties digestives com l’úlcera 
d’estómac o duodè i les hemorroides (en el 33,9% de les dones i el 23,1% dels homes de 45 a 64 anys i el 
40% del total de la població de 75 anys i més). Finalment, la prevalença de trastorns respiratoris crònics 
com l’asma i la bronquitis crònica afecten el 8,7% de les dones i el 9,6% dels homes d’entre 45 i 64 anys i el 
18% del total de la població de 75 anys i més. 

Quant als hàbits de salut de la població de Catalunya, aproximadament la meitat  declaren ser lleugerament 
actius (el 47,2%) i el 23,9% sedentaris (el 20,6% en els homes i el 27% en el cas de les dones) i, segons 
l’índex de massa corporal (IMC), el 45,7% de la població masculina adulta (15 anys i més) i el 32,3% de la 
població femenina adulta tenen sobrepès. Les darreres dades referents a l’obesitat58 indiquen el 17,3% dels 
homes i el 15,8% de les dones a Catalunya tenen problemes d’obesitat. 

Pel que fa al consum de tabac, es mostra una davallada continuada en el seu consum per part del homes 
durant els darrers vint anys. En relació al consum de la població femenina, després d’un lleuger augment du-
rant el període 1994-2002, també s’observa una disminució en el consum. Malgrat aquesta tendència, el 
2006 la prevalença del consum de tabac entre la població de 25 a 34 anys era del 43,6% entre els homes i 
del 37,1% entre les dones. 

En relació al consum d’alcohol i drogues, el 74,7% de la població masculina i el 61,8% de la femenina decla-
ren ser bevedors moderats. El percentatge de bevedors de risc és molt més alt entre els homes (7,3%) que 
entre les dones (1,7%) i s’observa una tendència a l’alça de la demanda pel tractament de l’alcoholisme a la 
XAD catalana els darrers 20 anys (període 1987-2006).59 Pel que fa a l’heroïna, cal destacar el fort descens 
que ha tingut en els darrers anys el seu consum per via parenteral, un procediment que representa un greu 
problema de salut atès que és un dels principals factors de risc vinculat a la transmissió del VIH. A més, el 
tractament de substitució amb metadona d’ençà de la dècada de 1990 ha millorat l’adhesió dels consumi-

                                                      

 

57 Prevalença de malalties cròniques segons llistat de l’OMS. Departament de Salut. 
58 Sèrie estadística actualitzada de l’Examen Salut 2006. 
59 El consum de drogues a Catalunya: tendències observables. Llibre blanc de les drogodependències. Generalitat de Catalunya 
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dors d’heroïna als serveis assistencials. A finals de 2006 hi havia a Catalunya un total de 7.768 persones en 
programes de tractament mitjançant metadona.  

Finalment, es detecta una augment important del consum de cocaïna i dels problemes associats que ha 
anat vinculat a una demanda cada cop més elevada de serveis assistencials ( 3.751 persones van iniciar el 
tractament de desintoxicació el 2007), tot i que la tendència sembla estabilitzar-se per al període 2005-2007. 
Així mateix s’observa un creixement sostingut del consum de derivats del cànnabis i de la demanda del trac-
tament per abús i dependència. El  seu consum entre la població escolar (entre 14 i 18 anys) en constant 
creixement fins al 2004, mostra una tendència a la baixa a partir d’aquest any. 

TAULA V-4. EVOLUCIÓ DE LA PREVALENÇA DE CONSUM DE DROGUES ENTRE LA POBLACIÓ 
ESCOLAR DE 14-18 ANYS, CATALUNYA 2000-2006  

               Unitats: percentatges 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

* Sense recepta mèdica. 
 
Font: Subdirecció general de drogodependències. Anàlisi de l’Enquesta estatal sobre el consum de  
drogues en l’ensenyament secundari.  

 

2.2.4. Interrupcions Voluntàries de l’Embaràs 
El nombre d’Interrupcions Voluntàries de l’Embaràs (IVE) realitzades a Catalunya, o a dones que hi residei-
xen60, ha crescut globalment ençà l’any 2000, tant en termes absoluts com relatius, especialment en els 
grups d’edats més joves. El nombre total d’IVE practicades a Catalunya l’any 2007 va ser de 23.799, xifra 
que representa un increment del 68,4% respecte l’any 2000. Per la seva banda, la taxa d’IVE (o nombre 
d’avortaments legals per cada 1.000 dones residents) es va incrementar en un 49,1% al llarg d’aquest ma-
teix període temporal, segons dades provisionals61 del Departament de Salut, en passar de 9,5 a 14,1, men-
tre que la raó d’IVE (o nombre d’avortaments legals per cada 100 nadons nascuts vius de mares residents) 
ho va fer en un 25,8%, en passar de 20,7 a 26,1 casos. No obstant això, la taxa de Catalunya és actualment 
similar a la d’alguns països occidentals62 com ara Itàlia (8,9 l’any 2005), Escòcia (13 l’any 2007), Canadà 
(14,1 l’any 2005) o França (14,5 l’any 2006). 

                                                      

 

60 Les dades d’aquest subapartat fan referència al conjunt d’IVEs realitzades a Catalunya independentment del lloc de residència de les 
dones, a excepció de les taxes i raons per grups d’edat, les quals remeten exclusivament a les dones que viuen a Catalunya. 
61 Les xifres de taxes i raons corresponents a l’any 2007 són provisionals perquè hi falta sumar les dades que proporciona el Ministeri 
de Sanitat i Consum sobre dones residents a Catalunya que realitzen una IVE a la resta de l’Estat. 
62 Vegeu Servei d’Informació i Estudis (2008). Avortament legal a Catalunya, 2007. Registre d’Interrupció Voluntària de l’Embaràs. Bar-
celona: Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. 

Alguna vegada en 
els darrers 30 dies 2000 2002 2004 2006 

Tabac 34,1 29,5 31,3 30,9 
Alcohol 59,5 49,2 60,6 62,2 
Cànnabis 22,3 26,8 30,4 25,5 
Drogues de síntesi 2,5 1,3 1,1 1,6 
Cocaïna 2,0 2,7 3,4 2,6 
Al·lucinògens 1,6 1,2 2,0 2,2 

Inhalants 1,1 1,5 1,8 1,6 

Amfetamines 2,0 1,2 1,4 1,3 

Heroïna 0,1 0,1 0,5 0,8 

Tranquil·litzants* 2,4 2,6 2,7 3,5 
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Quant a les principals variables sociodemogràfiques, destaca el fet que el 91,5% (21.773) de les dones que 
van avortar legalment a Catalunya l’any 2007 n’eren residents i que el 41,5% (9.866) eren residents d’origen 
estranger, principalment de països com Bolívia (24,8%), Equador (11,9%), Marroc (9,2%) i Romania (8%), 
d’una banda, i arribades al llarg dels darrers anys (un 64,3% ho va fer entre el 2003 i el 2007), de l’altra.  

L’edat mitjana de les dones que van realitzar un IVE a Catalunya és de 27,5 anys. La taxa63 més elevada 
d’IVE es va donar dins el grup d’edat que va dels 20 als 24 anys, amb un nombre de 25,86 IVE per cada mil 
dones compreses en aquest interval.  Així mateix, el grup d’edat de menors de 15 anys, si bé és poc signifi-
catiu en termes poblacionals (el 0,4% del total) va ser la cohort amb un nombre d’IVE per cada cent nascuts 
vius més elevat (607,69 IVE per cada 100 nascuts vius). La major part de les dones que van avortar legal-
ment a Catalunya són solteres (el 69,6%) alhora que, en relació amb el seu nivell d’estudis, el percentatge 
més elevat correspon a les dones que tenen o estan cursant el primer cicle de l’educació secundària (el 
33,2%), seguit de les que tenen o estan cursant educació primària (27,6%). 

 

GRÀFIC V-14. INTERRUPCIONS VOLUNTÀRIES DE L’EMBARÀS A CATALUNYA (2000-2007).  

 Unitats: nombres absoluts 

  

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Registre d’interrupció voluntària de l’embaràs. Departament de Salut. 
 

 

2.3. SISTEMA SANITARI I PRESTACIONS COMPLEMENTÀRI-
ES 

El sistema de salut de Catalunya es basa en un model sanitari de provisió mixta, que integra en una sola 
xarxa d’utilització tots els recursos sanitaris, amb independència de la seva titularitat pública o privada. El 
model parteix de la xarxa hospitalària d’utilització pública (XHUP) i s’estén a les línies primària, sociosanità-
ria, salut mental i d’altres serveis sanitaris com les emergències o el transport. 

El model es vertebra a partir del Servei Català de la Salut (CatSalut), que es constitueix com un ens planifi-
cador, finançador, avaluador i comprador dels serveis sanitaris, amb la funció de donar resposta a les ne-
cessitats de la població, tot duent a terme la gestió de l’oferta i la demanda de serveis. Aquesta funció és 
                                                      

 

63 Taxa: nombre d’IVE per cada mil dones del grup d’edat corresponent. Aquesta taxa correspon a les IVE de residents realitzades a 
Catalunya. Dades calculades amb els naixements de mares residents facilitades per l’Idescat. 
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especialment rellevant en un context en què es palesen noves necessitats en l’àmbit de la salut, caracterit-
zades per un procés de transició demogràfica definit  principalment per l’envelliment i sobreenvelliment de la 
població, l’arribada de persones immigrants, etc.; una nova epidemiologia amb un augment de les malalties 
cròniques o la pluripatologia; l’evolució tecnològica (TIC, recerca aplicada R+D, etc.) i el context econòmic 
actual, que duu a fer incís en la cerca de l’eficiència de la despesa i la racionalització les prestacions. 

Quant a la valoració dels serveis i per tal d’adequar-los a les expectatives dels usuaris, el Servei Català de 
la Salut disposa d’un Pla d’enquestes de satisfacció. Iniciat l’any 2001 i amb una projecció que abasta fins  
al 2012, el Pla comprèn l’avaluació de serveis com l’Atenció primària, o l’Atenció especialitzada, entre 
d’altres. Durant els anys 2006 i 2007 el CatSalut va dur a terme la segona Enquesta de satisfacció 
d’assegurats64 i en el període 2007-2008 es va fer el seguiment dels projectes de millora que hi estaven vin-
culats. La informació, avaluada per regions seguint una sistemàtica de treball estandarditzada i obtinguda a 
partir d’una mostra de més de 100.000 persones que van utilitzar els serveis sanitaris dels CAP, els hospi-
tals i centres de salut mental ambulatòria (CSMA), permet establir que l’any 2008 es va assolir una valoració 
mitjana de 7,5 punts sobre 10, dada que coincideix amb la del 2007 i que és lleugerament inferior als 7,7 
punts del 2006. En relació amb l’assoliment dels projectes de millora65, el resultat global per als CAP de Ca-
talunya és del 85,5% (301/352 centres), del 75% en l’àmbit de l’atenció hospitalària (45/60 centres) i del 
87,9% en l’atenció sociosanitària (80/91 centres). 

 

2.3.1. L’atenció primària i especialitzada 

2.3.1.1. L’atenció primària 
L’atenció primària és el primer nivell d’accés de les persones a l’assistència sanitària i es presta principal-
ment en els centres d’atenció primària (CAP), o bé en els consultoris locals en el cas de les poblacions peti-
tes. Els CAP i els consultoris estan organitzats territorialment en àrees bàsiques de salut (ABS), les quals 
tenen assignat un equip d’atenció primària (EAP) format per professionals de l’assistència sanitària i social. 
Quan els problemes de salut requereixen altres atencions, els EAP fan derivacions cap al recurs assistencial 
més oportú (proves diagnòstiques, atenció especialitzada, etc.). 

Com es pot observar en la taula següent, la dotació de recursos humans per habitant dins l’atenció primària 
es va mantenir gairebé estable entre els anys 2006 i 2007. La única excepció entre les categories professio-
nals que s’hi relacionen la constitueixen els metges generals, els quals van augmentar la seva presència re-
lativa de manera força important malgrat l’increment poblacional constatat pel Registre Central d’Assegurats 
(RCA). Pel que fa als metges pediatres, el canvi de criteri a l’hora de calcular l’indicador fa impossible esta-
blir cap mena de comparació amb l’any anterior (vegeu nota de la taula). 

 

TAULA V-5. RECURSOS I ACTIVITAT EN L’ATENCIÓ PRIMÀRIA. CATALUNYA, 2006 i 2007 

Unitats: llocs de treball per cada 10.000 habitants (recursos humans); nombres absoluts (visites); nombre de visites per habitant (fre-
qüentació). 
 
RECURSOS HUMANS 2006 2007 

Metge general 5,6 6,7 

Pediatra 1,4 9,2* 

Odontòleg 0,5 0,5 

Infermers/eres 6,8 6,7 

                                                      

 

64 Vegeu Memòria Socioeconòmica i Laboral de Catalunya, CTESC (2007) 
65 Aspectes potencialment millorables detectats en les enquestes realitzades amb anterioritat. 
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Assistents/es socials 0,4 0,4 

ACTIVITAT 2006 2007 

Visites als EAP 47.520.873 49.242.553 

Freqüentació als EAP 6,9 7,1 
 
 
Nota: els llocs de treball estan ponderats segons la dedicació horària de les jornades laborals, les quals equivalen a 36 hores setma-
nals. El nombre de visites i la freqüentació als EAP inclouen el nombre de visites realitzades pels i les professionals durant l’horari ordi-
nari de funcionament d’aquest servei, tan en el centre com a domicili (s’exclou l’atenció continuada).  
*L’any 2007 la ràtio de metges pediatres es va calcular sobre la població de 0 a 14 anys, per tant no és comparable amb la de l’any an-
terior. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades proporcionades pel CatSalut (2007). Memòria d’activitat 2006. La xarxa sanitària 
d’utilització pública. Barcelona: Departament de Salut. 

Les dades sobre activitat posen de manifest, un any més, el creixement de l’ús dels recursos assistencials 
del primer nivell d’atenció sociosanitària, tant en termes absoluts com relatius. Així, el nombre de visites als 
EAP va experimentar l’any 2007 un increment del 3,6% respecte de l’any anterior (l’11,1% més respecte del 
2005), alhora que es va intensificar la freqüentació als EAP en haver passat de 6,9 visites per persona a 7,1 
(6,8 l’any 2005). Al darrera d’aquests canvis hi hauria transformacions socials i demogràfiques relacionades 
amb l’envelliment de la població, però també amb el concepte general de salut de la població. 

En relació a les anàlisis clíniques, es constata una lleugera disminució en el nombre de sol·licituds per cada 
cent visites mèdiques en passar de 9,6 a 8,8 comandes. Així mateix, també s’ha experimentat una disminu-
ció en termes absoluts del nombre de visites generadores de sol·licituds d’anàlisis. Per altra banda, el nom-
bre de sol·licituds de diagnòstic per la imatge per cada cent visites també mostra un descens en passar dels 
4,4 diagnòstics demanats l’any 2006 als 3,7 de l’any 2007. En termes absoluts, el volum de visites amb 
sol·licitud de proves complementàries de diagnòstic per la imatge també va disminuir, en passar de 
l’1.102.440 visites l’any 2006 a 1.037.386 visites el 2007. Finalment, el nombre de sol·licituds d’interconsulta 
per cada cent visites mèdiques també ha disminuït, tant en termes percentuals (6,3% el 2006 respecte del 
7,1% l’any 2007) com absoluts (1.439.736 visites el 2007 davant les 1.561.744 del 2006). 

Quant a la contractació de nous serveis, el 2007 el nombre d’EAP es va incrementar en cinc (Alt Mogent, 
Martorell rural, Roda de ter, Rubí -3 i un segon EAP a Sant Vicenç dels Horts). Actualment hi ha a Catalunya 
357 EAP en funcionament. 

 

2.3.1.2. L’atenció especialitzada 
L’atenció especialitzada és el segon nivell d’accés de les persones a l’assistència sanitària i comprèn 
l’atenció hospitalària, l’atenció sociosanitària, l’atenció psiquiàtrica i salut mental, l’atenció a drogodepen-
dències, l’atenció farmacèutica, així com altres recursos i serveis com els CAP II66, la rehabilitació, el tracta-
ment de la insuficiència renal crònica (diàlisi), els centres de prevenció i control de malalties de transmissió 
sexual (MTS) i els centres de vacunacions i consells a viatgers i viatgeres internacionals. L’assistència sani-
tària especialitzada a Catalunya es presta a través dels recursos d’internament, consultes ambulatòries es-
pecialitzades, hospitals de dia (HdD), urgències i hospitalització a domicili, i disposa del suport d’altres re-
cursos com les unitats funcionals interdisciplinàries sociosanitàries (UFISS) i els programes d’atenció domi-
ciliària-equips de suport (PADES). La major part d’aquest recursos s’organitzen funcionalment en xarxes67 
les quals es combinen i complementen entre elles. 

 

                                                      

 

66 Els CAP II són centres d’atenció primària on es presten algunes especialitats mèdiques i que serveixen de suport i referència als 
CAP. Aquests recursos estan en procés de reordenació per tal d’integrar-los en les consultes externes dels hospitals. 
67 Les xarxes sanitàries d’utilització pública que ofereixen serveis específics són la xarxa d’hospitals d’aguts (XHUP), la xarxa sociosa-
nitària, la xarxa de salut mental i la xarxa d’atenció a les drogodependències (XAD).  
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L’atenció hospitalària 

El CatSalut ofereix l’atenció hospitalària a través de la XHUP i d’alguns dels recursos d’atenció sociosanità-
ria i d’atenció psiquiàtrica i de salut mental. La XHUP està formada pels centres hospitalaris que contracta el 
CatSalut per a la prestacions de serveis. D’acord amb les tendències actuals en els models hospitalaris, el 
pes de l’atenció hospitalària es va desplaçant cap a una activitat més ambulatòria (CMA i cirurgia menor 
ambulatòria –CmA-) al temps que es planteja un concepte d’hospital diferent al clàssic, molt més obert i fle-
xible (els anomenats hospitals de dia).68  

El nombre de llits per a pacients aguts ha anat disminuint en termes relatius al llarg dels últims vint anys en 
la major part dels països occidentals. Les millores tècniques han permès escurçar el temps mitjà 
d’hospitalització i les reformes sanitàries han tingut com un dels seus objectius contenir el volum de despe-
ses econòmiques, entre les quals destaquen les derivades dels ingressos hospitalaris.69 No es disposa 
d’informació sobre el percentatge d’ocupació dels llits hospitalaris aguts per poder valorar l’impacte que ha 
tingut la reducció d’aquest recurs sobre l’eficiència sanitària a Catalunya. Tanmateix, les dades agregades 
pel conjunt de l’Estat mostren que l’ocupació d’aquest llits l’any 2005 era del 79%,70 una xifra encara lluny de 
saturar el servei.  

En relació amb la taula següent, s’observa que el nombre de llits d’hospitals generals d’aguts per cada 
10.000 habitants ha romàs gairebé estable a Catalunya entre els anys 2006 i 2007, encara que la xifra (20) 
es situa significativament per sota de la mitjana de l’OCDE l’any 2005 (39)71. Tots els indicadors disponibles 
sobre activitat hospitalària evidencien una tendència vers el creixement en aquest sentit. Així, la taxa bruta 
d’hospitalització per cada 1.000 persones va créixer dos punts percentuals entre els anys 2066 i 2007, el 
nombre de contactes d’hospitalització convencional i d’intervencions en CMA finançats pel CatSalut va pujar 
el 3,8%, les primeres visites en consultes externes en centres de la XHUP ho van fer el 6,5%, les visites en 
consultes externes en CAPII el 27,4% i les visites en consultes externes en altres centres el 0,7%. 

 

TAULA V-6. RECURSOS I ACTIVITAT EN L’ATENCIÓ HOSPITALÀRIA. CATALUNYA, 2006 I 2007 

Unitats: taxa per cada 10.000 habitants (recursos); taxa bruta d’hospitalització per cada 1.000 habitants i unitats per a la resta 
d’indicadors d’activitat. 
 

RECURSOS 2006 2007 Variació (%) 

Llits d'hospitals generals d'aguts 20,3 20,0 -1,5 

ACTIVITAT 2006 2007 Variació (%)  

Taxa bruta d'hospitalització 98,2 100,2 2,0 

Contactes d'hospitalització convencio-
nal i d'intervencions de CMA 718.898 745.831 3,7 

Primeres visites en consultes externes 
hospitalàries en centres de la XHUP 2.756.015 2.930.471 6,3 

Visites en consultes externes hospita-
làries en CAPII 1.712.286 2.181.331 27,4 

Visites en consultes externes hospita-
làries descentralitzades 43.705 44.013 0,7 

 

                                                      

 

68 Per a més informació, vegeu: http://www10.gencat.cat/catsalut/cat/servcat_hospitalaria.htm. 
69 OCDE (2007). Health at a Glance. Pàg. 62. 
70 OCDE (2007). Health at a Glance. Pàg. 63. 
71 OCDE (2008). Health at a Glance. Pàg. 63. 
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Nota: les dades sobre recursos i activitats dels hospitals fan referència a tots els centres que van prestar assistència pública (hospitals 
públics de la XHUP i hospitals privats complementaris autoritzats). La taxa de llits d’aguts s’ha calculat sobre la base dels 7.196.168 
persones inscrites en el RCA el 31 de desembre de 2005 que van servir de referent per al 2006 i dels 7.324.047 persones inscrites el 
31 de desembre de 2006 que van servir de referent durant el 2007. La taxa bruta d’hospitalització es basa en el nombre de contactes 
finançats pel CatSalut per RS de residència (733.785 l’any 2007), mentre que el nombre de contactes (745.831 l’any 2007) inclou tam-
bé els de les persones amb residència no específica o fora de Catalunya. El concepte contacte designa cada vegada que una persona 
malalta accedeix a un hospital general d’aguts per rebre qualsevol tipus d’assistència finançada pel CatSalut (és a dir, el 78,7% dels 
contactes, independentment de si es produeixen en centres hospitalaris públics o privats amb serveis concertats). L’hospitalització con-
vencional i la CMA s’analitzen conjuntament perquè els procediments de CMA poden requerir un ingrés hospitalari.  L’activitat de con-
sulta externa està constituïda per les visites a diverses especialitats (medicina interna, cirurgia general i aparell digestiu, traumatologia i 
cirurgia ortopèdica, obstetrícia i ginecologia, pediatria i cirurgia pediàtrica, psiquiatria, etc.) finançades pel CatSalut en els centres de la 
XHUP, els CAPII o en consultes externes descentralitzades finançades a centres que no pertanyen a la XHUP. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades proporcionades pel CatSalut, de CatSalut (2007). Memòria d’activitat 2006. La xarxa sani-
tària d’utilització pública. Barcelona: Departament de Salut i de CatSalut (2008). Població de referència CatSalut 2008. Tall de població 
aprovat pel Consell de Direcció de 30 de gener de 2008. Barcelona: Departament de Salut. 

 

L’atenció sociosanitària 

L’atenció sociosanitària s’adreça a les persones dependents, no autosuficients a nivell funcional i que reque-
reixen un ajut, vigilància o cura especial (persones grans, amb malalties cròniques i/o en situació terminal). 
Els recursos de què consta a Catalunya són els hospitals o centres sociosanitaris, els hospitals de dia soci-
osanitaris, les unitats funcionals interdisciplinàries sociosanitàries (UFISS), els programes d’atenció domicili-
ària-equips de suport (PADES) i els equips de teràpia en observació directa ambulatòria (ETODA).72 

Al llarg de la darrera dècada, molts països occidentals han reorganitzat el seu sistema sanitari reduint el 
nombre de llits de llarga durada dels hospitals convencionals a favor del desenvolupament de centres socio-
sanitaris i/o de serveis d’atenció domiciliària per a persones dependents. A Catalunya el nombre de llits 
d’hospitalització en centres sociosanitaris es va incrementar entre els anys 2006 i 2007, tant en les unitats 
de llarga estada73 (de 5.816 a 5.876) com, sobretot, en les de mitjana estada74 (de 2.661 a 2.796). Tot i això, 
l’augment de la població de 65 anys i més75 va actuar en certa mesura com a contrapès d’aquesta expansió 
i només el nombre de llits de mitjana estada (mesurat com a taxa per cada 10.000 persones grans) va regis-
trar un creixement lleuger (vegeu taula següent). Quant al nombre de places disponibles en els hospitals de 
dia sociosanitaris, aquests es va incrementar en 92 respecte de l’any 2006, fet que abunda en la tendència 
internacional de diversificar la prestació dels serveis i adaptar-la a l’entorn de les persones. 

 

TAULA V-7. RECURSOS I ACTIVITAT EN L’ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA. CATALUNYA, 2006 I 2007 

Unitats: taxa per cada 10.000 habitants i nombres absoluts (recursos); nombres absoluts (activitat). 
 

RECURSOS 2006 2007 Variació (%) 

Llits d'hospitalització de llarga estada 
en centres sociosanitaris 49,5 49,6 0,2 

Llits d'hospitalització de mitjana estada 
en centres hospitalaris 22,6 23,6 4,4 

                                                      

 

72 Per a més informació, vegeu: http://www10.gencat.cat/catsalut/cat/servcat_sociosanitaria.htm 
73 Les unitats de llarga estada tenen com a funció el tractament rehabilitador, de cures de manteniment, de profilaxi de complicacions i 
de suport a les persones grans amb malalties cròniques de llarga evolució que han generat incapacitats funcionals, a fi d’aconseguir la 
màxima autonomia que permeti la situació de la persona malalta. 
74 Les unitats de mitjana estada engloben les unitats de convalescència, les unitats de cures pal·liatives i les unitats polivalents. 
L’aportació dels llits polivalents al creixement global de les unitats de mitjana estada va ser l’any 2007 del 105,9%, la dels llits per a pa-
cients pal·liatius de l’1,5% i la dels llits de convalescència del -7,4%. 
75 Encara que l’atenció sociosanitària no s’adreci exclusivament a les persones grans, els indicadors internacionals sobre el nombre de 
llits LTC (Long-term care beds) en centres sociosanitaris prenen com a base la població de 65 anys i més atès que és la màxima bene-
ficiària d’aquest tipus de servei. Vegeu OCDE (2007). Health at a Glance. Pàg. 65. 
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Places d'hospital de dia sociosanitari 1.882 1.974 4,9 

ACTIVITAT 2006 2007 Variació (%)  

Pacients atesos en unitats de llarga 
estada de centres sociosanitaris 12.189 12.076 -0,9 

Pacients atesos en unitats de mitjana 
estada de centres sociosanitaris 21.048 22.023 4,6 

Pacients atesos en hospitals de dia 
sociosanitaris 5.735 6.181 7,8 

 
 
Nota: les dades sobre recursos i activitats dels centres i hospitals de dia sociosanitaris fan referència a les unitats proveïdores i als re-
cursos sociosanitaris que informen al Conjunt Mínim Bàsic de Dades dels Recursos Sociosanitaris (CMBDRSS) (el 85%, d’una banda, i 
el 90-94%, de l’altra). Les taxes de llits d’hospitalització s’han calculat sobre la base del 1.175.519 persones de 65 anys i més que hi 
havia a Catalunya l’any 2006 i del 1.183.628 persones d’aquesta mateixa edat que hi havia l’any 2007, segons les dades de l’Idescat 
(Padró continu). Les dades sobre llits de les unitats de llarga estada inclouen els llits per a persones malaltes de la sida. De la mateixa 
manera, les dades sobre els llits de les unitats de mitjana estada inclouen els llits de les unitats funcionals de mitjana estada per a per-
sones amb malaltia d’Alzheimer i altres demències. El nombre de pacients atesos es correspon amb el nombre d’episodis assistencials; 
els pacients reingressats es comptabilitzen com a un nou episodi.  
Font: elaboració pròpia a partir de les dades proporcionades pel CatSalut. Memòria d’activitat 2006. La xarxa sanitària d’utilització pú-
blica. Barcelona: Departament de Salut i de CatSalut (2008) i del Banc d’estadístiques de municipis i comarques de l’Idescat. 
 
 

En termes d’activitat sociosanitària, destaca el descens del nombre de pacients atesos en les unitats de llar-
ga durada, però aquest fet s’ha de contextualitzar amb l’augment de l’estada mitjana fins els 205,2 dies, 
(191,1 dies l’any 2006). Els altres dos indicadors sobre atenció sociosanitària, Pacients atesos en unitats de 
mitjana estada de centres sociosanitaris i Pacients atesos en hospitals de dia sociosanitaris, recullen un in-
crement de l’activitat (vegeu la taula V-7) 

 

L’atenció a les drogodependències 

Es disposa dels centres d’atenció i seguiment (CAS) de les drogodependències que ofereixen diferents mo-
dalitats de tractament i que comprenen tractaments lliures de drogues, amb metadona76, antagonistes, etc. 
Els CAS estan formats per un equip interdisciplinar (metges, psicòlegs, treballadors socials, etc.) que disse-
nyen el tractament més adequat en cada cas així com l’ús d’altres recursos de la xarxa d’atenció  a les dro-
godependències (XAD), com les unitats hospitalàries de desintoxicació o les comunitats terapèutiques. La 
XAD disposa de centres d’atenció i seguiment que ofereixen tractament ambulatori especialitzat als drogo-
dependents. 

Així mateix, es disposa de recursos específics vinculats a les drogodependències en CAP II, centres de sa-
lut mental i consultes externes hospitalàries. Per altra banda, el Departament de Salut  disposa d’un servei 
d’atenció telefònica –anomenat Línia Verda- que proporciona informació vinculada als problemes derivats de 
l’alcohol i altres drogues, tant a les persones afectades directament com al seu entorn familiar. 

Al llarg de l’any 2007 no es va dur a terme la contractació de cap nou centre mancomunat de drogodepen-
dències, que van veure reduït el seu nombre a tres. Es va mantenir, però, el programa d’atenció a adoles-
cents amb problemes de consum de substàncies en els diversos àmbits territorials de Catalunya. 

Pel que fa a les altes per desintoxicació hospitalària, el 2007 es van realitzar un total de 1.084 altes, 801 
corresponien a homes (el 73,9%) i 283 a dones (26,1%). Per tipus de droga, el nombre més alt d’altes va ser 
degut a drogoaddiccions vinculades a l’alcohol (el 49,9%), la cocaïna (el 25,5%) i l’heroïna (10,6%). 

 

                                                      

 

76 La despesa originada el 2007 per aquest concepte va ser de 607.442,72 euros. 
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TAULA V-8. ALTES PER DESINTOXICACIÓ HOSPITALÀRIA I TIPUS DE DROGUES, 2007 

Unitats: nombres absoluts i percentatges 
Droga principal Nombre % 
Heroïna 115 10,6 

Cocaïna 276 25,5 

Cànnabis 12 1,1 

Tabac 1 0,1 

Alcohol 541 49,9 

Altres 139 12,8 

TOTAL 1.084 100 
 
Font: Generalitat de Catalunya, CatSalut, Memòria 2007. 

 

2.3.2. Salut mental 
El Pla Director de Salut Mental i Addiccions assenyala que entre les patologies més importants incloses en 
els trastorns mentals a Catalunya destaquen: la depressió, el suïcidi i els intents d’autolesió,  l’esquizofrènia, 
el trastorn bipolar i el trastorn límit. En els darrers anys han pres importància els trastorns de la conducta 
alimentària, principalment l’anorèxia i la bulímia. Així mateix, ell joc patològic també ha esdevingut un tras-
torn emergent, especialment entre la població jove. 

Segons la darrera Enquesta de Salut de Catalunya77 l’ansietat i la depressió figuren en la segona posició a 
la llista de principals problemes de salut que afecten la qualitat de vida de les persones, just per darrere del 
dolor. Per altra banda, els tranquil·litzants, les píndoles per dormir i els antidepressius ocupen el tercer, quart 
i setè lloc respectivament a la llista de medicaments presos per la població de quinze anys i més en els dar-
rers dos dies previs a l’enquesta. En general, l’alta prevalença dels trastorns mentals i les addiccions es re-
laciona amb les ràpides transformacions de la societat actual caracteritzada per l’envelliment de la població i 
canvis socioeconòmics que generen tensions econòmiques (amb un augment de l’atur, pobresa, etc.), tensi-
ons relacionades amb l’experiència migratòria i la ruptura de les xarxes socials (soledat i manca de suport 
familiar), principalment. En aquest sentit, cal posar en relleu que la despesa en salut mental del pressupost 
sanitari mostra una tendència creixent els darrers deu anys, amb una evolució que va dels gairebé 100.000 
milers d’euros per a l’any 1997 als més de 250.000 milers per a l’any 2007. Per grups terapèutics, la major 
despesa farmacològica78 està compresa en el grup dels psicofàrmacs (el 17%, aproximadament) i triplica el 
consum de medicaments com els antiasmàtics (7%) o els antidiabètics (4%). La despesa total es va incre-
mentar el 6% respecte del 2006 i, a juliol de 2007, la despesa acumulada anual en antidepressius era de 
126,6 milions d’euros. 

El model català d’atenció psiquiàtrica i salut mental se centra en l’atenció interdisciplinària, coordinat junta-
ment amb els recursos socials i educatius, on es busca l’atenció i la inserció a la comunitat del pacient. La 
xarxa de salut mental  comprèn serveis d’atenció especialitzada, suport a l’atenció primària de salut, atenció 
hospitalària psiquiàtrica, hospitalització parcial o hospital de dia, i rehabilitació comunitària. El 2007 es dis-
posava d’un total de 37 centres i 4.079 llits d’internament psiquiàtric i atenció a les drogodependències, dels 
quals el 61% corresponien a l’àrea a la regió sanitària de Barcelona, en què es van registrar un total de 
21.303 pacients, dels quals 11.431 eren homes i 9.867, dones amb una mitjana d’edat de 43,7 anys. 

El 2007 hi va haver un increment del 10,60% en el pressupost destinat a la contractació de serveis de salut 
mental respecte del 2006. Aquest increment es va destinar, principalment, a millorar les tarifes de les dife-
rents línies del servei de salut mental, a l’ampliació dels serveis de salut mental i addiccions a l’atenció pri-

                                                      

 

77 ESCA, 2006. Departament de Salut 
78 Gerència d¡Atenció Primària i Prestacions complementàries, 2006. 
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mària de salut, a la construcció i ampliació de dispositius d’atenció i a la promoció  dels hàbits saludables i a 
la prevenció de trastorns mentals a Catalunya. 

 

2.3.3. Serveis d’urgències i emergències mèdiques 
 

En relació al servei d’urgències mèdiques, tant el nivell d’atenció primària com el d’atenció especialitzada 
comprenen serveis d’urgències. Al primer nivell, els centres d’atenció primària (CAP) realitzen el servei i són 
els mateixos professionals assistencials els que les atenen, tant en el mateix centre com en el domicili del 
pacient. Fora de l’horari del CAP les urgències poden ser ateses als centres d’atenció continuada (CAC) o 
als centres d’urgències d’atenció primària (CUAP). 

A l’atenció especialitzada es disposa de serveis d’urgències hospitalàries a gairebé tots els hospitals de la 
XHUP. Les urgències psiquiàtriques no resoltes en l’atenció ambulatòria especialitzada i les que requereixen 
ingrés s’atenen als serveis d’urgències psiquiàtriques de què disposen alguns hospitals aguts amb servei de 
psiquiatria. 

La coordinació entre la recepció de la demanda i la prestació del transport sanitari urgent així com la gestió 
de les urgències i emergències extrahospitalàries és duta a terme pel Sistema d’Emergències Mèdiques 
(SEM79). Durant el 2007 es van rebre un total de 1.685.708 trucades al SEM, de les quals 721.971 es van 
concretar en intervencions (atès que aproximadament el 50% dels casos es resolen mitjançant consulta mè-
dica telefònica). 

En relació a les urgències hospitalàries, en els centres de l’Institut Català de la Salut (que comprèn un total 
de vuit hospitals, dels més grans de Catalunya) es van registrar, l’any 2007, un total de 826.955 casos 
d’urgències, amb una lleugera davallada del 0,31% respecte de la mateixa dada de l’any anterior. Segons el 
Pla Integral d’Urgències de Catalunya, el percentatge de pacients atesos a urgències dels hospitals que hi 
van per iniciativa pròpia va ser del 68,4% durant l’any 2008, 11,1 punts menys que el 2005 i 13,5 punts 
menys que l’any 2000. Aquesta tendència es pot atribuir a les mesures que s’han anat adoptant per reduir la 
saturació de les urgències, sobretot durant la temporada d’hivern per l’augment de l’afluència dels virus gri-
pals80. Els CAPS d’urgències (CUAPS), adequats per atendre casos més complexos, poden ajudar a fer 
disminuir la pressió als serveis d’urgències hospitalaris. Actualment ja funcionen 11 d’aquests centres a tot 
Catalunya. 

Des de principis de l’any 2008 el Departament de Salut està desenvolupant un nou model per tal de millorar 
l’eficiència del sistema sanitari català. El model, basat en quatre grans eixos busca: 1. Optimitzar el centre 
que millor s’adequa les necessitats de la persona malalta, 2. Millorar la coordinació dels dispositius corres-
ponents a cada territori, 3. L’ús de recursos alternatius a l’hospitalització convencional, com poden ser les 
unitats de curta estada o l’hospitalització a domicili i 4. L’elaboració d’un pla de comunicació per conscienci-
ar la ciutadania per a un ús adequat dels recursos sanitaris. D’acord amb les característiques d’aquest nou 
model s’està implantant un procés de classificació de pacients únic i estandarditzat per a tots els serveis que 
atenen demandes d’atenció urgent del sistema sanitari públic de Catalunya. El procés consta de 5 nivells 
que van des del nivell 1: “Situacions que requereixen ressucitació amb risc vital immediat (atenció immedia-
ta) al nivell 5: “Situacions no urgents que permeten una demora en l’atenció i que poden ser programades 
sense risc per al pacient”. L’eina informàtica permet així prioritzar l’atenció als pacients en funció del seu 
grau d’urgència i, alhora, augmentar el coneixement de la casuística de cada servei. Actualment 24 centres 
disposen d’aquesta eina informàtica a tot Catalunya. 

                                                      

 

79 Sistema d’emergències mèdiques, SA. Empresa pública del Departament de Salut, adscrita al Servei Català de la Salut. 
80 En aquest sentit, convé destacar el Pla Integral d’Urgències de Catalunya (PIUC), que té per objectiu limitar l’impacte de les possi-
bles epidèmies de grip i d’altres malalties que es produeixen a l’hivern. Per al 2008 es van reforçar les places hospitalàries per a ma-
lalts en 14.831 places per a aguts, 1.510 per a subaguts i 1.963 sociosanitàries. El transport sanitari es va reforçar en 14 unitats. 
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El 2008, per altra banda, i d’acord amb el Pla d’enquestes de satisfacció de persones usuàries dels diferents 
serveis sanitaris iniciat l’any 2001, es va dur a terme l’Enquesta de satisfacció d’assegurats amb atenció ur-
gent hospitalària81. Els assegurats al CatSalut atesos als serveis d’urgències puntuen la seva satisfacció  
global amb un valor de 7,31 sobre 10, lleugerament per sobre del 7,25 atorgat l’any 2006. Entre els punts 
més ben valorats de l’enquesta destaquen els relacionats amb el fet de no rebre informació contradictòria 
dels diferents professionals que componen el servei d’urgències i l’adequació de les explicacions a les ne-
cessitats dels pacients. També es valora molt el tracte personal rebut al servei, sobretot en zeladors i infer-
meres. Per contra, entre els aspectes amb una valoració més baixa destaquen el fet de consultar al pacient 
sobre la informació que s’ha de donar a la família, qüestions relacionades amb el temps d’espera fins a ser 
atès i el temps total romàs al servei d’urgències. 

 

2.3.4. Prestacions complementàries 
Els serveis d’atenció primària i especialitzada inclouen l’atenció farmacèutica (de la qual s’analitza la despe-
sa en l’epígraf 2.5.) i tot un seguit de prestacions complementàries com el transport sanitari, les prestacions 
ortopèdiques o l’oxigenoteràpia a domicili. 

El transport sanitari es realitza en coordinació amb la resta del sistema i actualment es realitza un seguiment 
del transport urgent i del no urgent per tal d’assegurar una correcta assignació dels vehicles, equipaments i 
personal. Segons les darreres dades disponibles82 el servei de transport compta amb 60 vehicles de suport 
vital avançat (SVA), 3 vehicles de SVA pediàtric i 4 dispositius aeris d’SVA. Pel que fa al suport vital bàsic 
(SVB) es disposa de 306 vehicles (reforçats amb 24 vehicles a l’estiu) i 22 de reforç corresponents al Pla in-
tegral d’urgències de Catalunya. Per a la realització del transport sanitari no urgent es disposa d’un mínim 
de 754 vehicles per tot Catalunya. Durant l’any 2007 es va realitzar un total de 2.952.648 serveis de trans-
port, dels quals 2.213.305 eren programats.  

Quant a les prestacions ortoprotètiques, que inclouen la prescripció i renovació de pròtesis ortopèdiques, els 
vehicles per a persones amb discapacitat i les ortesis i pròtesis especials, a Catalunya es van facturar un to-
tal de 106.708 articles ortoprotètics, amb un valor corresponent als 22,15 milions d’euros, dels quals el 
29,12% va correspondre a les cadires de rodes, el 17,54% a les ortesis de membre inferior i el 16, 08% a 
pròtesis de membre inferior. 

Pel que fa a les tècniques de teràpia respiratòria, el servei comprèn:  

a) Oxigenoteràpia domiciliària, és a dir, l’administració d’oxigen en el domicili a pacients estables amb 
limitació crònica del flux aeri. Durant el 2007 es van atendre 10.314 persones malaltes en un total de 
3.764.610 sessions. 
 

b) Tractament ventilatori de la síndrome de l’apnea del son a domicili (31.451 persones malaltes ateses 
en 11.479.615 sessions). 
 

c) Teràpia inhalatòria: administració de fàrmacs mitjançant l’ús de nebulitzadors (1.974 persones ma-
laltes ateses en 720.510 sessions). 
 

d) Monitoratge a domicili destinat a prevenir la mort sobtada infantil en lactants i infants afectats de pa-
tologies respiratòries (271 persones malaltes ateses en 98.915 sessions). 
 

e) Ventilació mecànica a domicili adreçada a pacients estables que requereixen suport ventilatori par-
cial o total (995 persones malaltes ateses en 363.175 sessions 

                                                      

 

81 Marc de mostreig: registres de facturació del CatSalut corresponents a pacients atesos a urgències, de 15 anys i més d’edat, dels 
mesos de gener i febrer de 2008. Total de registres: 171.706. Període de realització del treball de camp: de 13 de maig al 31 de juliol 
de 2008. Marge d’error màxim en l’estimació de percentatges relatius: 10 punts percentuals per un nivell de confiança del 95%. 
82 Generalitat de Catalunya, CatSalut, memoria 2007. 
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2.3.5. Trasplantaments 
D’acord amb les dades83 de l’Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT) 84, l’any 2007 i 2008 es 
van tornar a repetir les tendències generals sobre donació i trasplantaments d’òrgans i teixits descrites en 
l’edició anterior de la MSEL. D’una banda, el nombre de trasplantaments d’òrgans sòlids assoleix un nou 
màxim històric l’any 2008 amb 831 intervencions, xifra que representa un increment del 5,5% respecte de 
l’any anterior i del 23,5% respecte del 2000. De l’altra, el nombre de trasplantaments de teixits va ser de 
12.394 l’any 2007, és a dir, el 28,2% més que l’any anterior i el 182,8% més que el 2000.  

Alguns dels fenòmens que condicionen el ritme i tipologia dels trasplantaments han tingut al llarg del 2008 
comportaments diferenciats respecte dels reportats entre el 2005 i el 2007. Si bé és veritat que el trauma-
tisme cranioencefàlic per accident de trànsit ha continuat reduint el seu pes relatiu entre les causes de mort 
de les persones donants vàlides (19% l’any 2008 vs. 29% el 2007),85 també ho és que la taxa de donació 
pmp86 s’ha incrementat un punt (31,4 vs. 30,4), que les negatives familiars a la donació han perdut terreny 
(19,1% vs. 22,1%) i que l’edat mitjana de les persones donants s’ha estancat en els 53 anys. Aquests can-
vis, en certa mesura interrelacionats, posen de manifest la dificultat d’avançar tendències en relació amb el 
ritme de creixement de les donacions i trasplantaments d’òrgans en el curt termini i suggereixen la incidèn-
cia que poden tenir alguns factors conjunturals (desenvolupament de campanyes de sensibilització, intro-
ducció de millores tècniques en els processos de donació, priorització de determinades intervencions, etc.) 
sobre l’activitat en qüestió. 

Els òrgans sòlids més freqüentment trasplantats a Catalunya són els ronyons, els quals representen el 
56,6% respecte del total d’intervencions practicades l’any 2008, seguits pel fetge, amb un pes relatiu del 
26,1%. El tercer lloc l’ocupen els trasplantaments cardíacs amb 55 intervencions, o un pes del 6,6% respec-
te del conjunt de l’activitat. Des del punt de vista temporal, el primer que destaca precisament és l’increment 
del ritme de realització dels trasplantaments cardíacs després de dos anys consecutius caracteritzats per tot 
el contrari, fet que ha possibilitat la reducció de les llistes d’espera el 46,2% respecte de l’any 2007 (14 per-
sones vs. 26). En aquest mateix sentit, cal fer referència a l’increment del nombre de trasplantaments pan-
creàtics: s’ha assolit un nou màxim històric amb 37 intervencions (25 l’any 2007) i s’han pogut reduir les llis-
tes d’espera el 33,3% d’un any per l’altre (26 persones vs. 39).  

És destacable també que, malgrat tenir una de les taxes de donació més grans d’Europa (28,2 a Bèlgica, 
25,3 a França, 23,9 a Portugal o 21,1 a Suïssa l’any 2007), Catalunya –just per sota de la del conjunt de 
l’Estat (31,4 vs. 34,2 l’any 2008)- no arriba a cobrir la demanda actual d’òrgans sòlids. 

En relació amb els teixits humans87, els trasplantaments més nombrosos l’any 2007 van ser els ossis liofilit-
zats (7.899 fragments), els quals van representar el 63,7% respecte del conjunt d’activitat, seguits amb dis-
tància pels osteotendinosos88 (2.342, 18,9%) i els de còrnia (1.006, 8,1%). Dins la sèrie històrica disponible 

                                                      

 

83 OCATT (2009). Activitat de donació i trasplantament d’òrgans i teixits a Catalunya 2008. Informe disponible a 
http://www10.gencat.net/catsalut/ocatt/pdfs/Activitat_2008.pdf 
84 L’OCATT és l’organització responsable de planificar, ordenar i coordinar les activitats relacionades amb l’extracció, la conservació, la 
distribució, el trasplantament i l’intercanvi d’òrgans i teixits per utilitzar-los amb finalitats terapèutiques a Catalunya, així com d’avaluar 
els resultats dels trasplantaments per a la presa de decisions clíniques i administratives. L’OCATT és també l’organització encarregada 
de la coordinació de l’intercanvi d’òrgans entre els hospitals de Catalunya, així com amb la resta de l’Estat a través de l’Organització 
Nacional de Trasplantaments (ONT), i és el centre de referència per a la coordinació de tot l’Estat amb les organitzacions estrangeres 
de trasplantaments. Per a més informació sobre l’OCATT, el marc polític i jurídic dels trasplantaments, els antecedents històrics i el 
model organitzatiu, vegeu http://www10.gencat.net/catsalut/ocatt/ca/htm/con_.htm. 
85 El nombre de víctimes mortals en les carreteres catalanes l’any 2008 va ser 287, el que representa un 13,8% menys que el 2007 i 
més d’un 50% menys que al 2000. 
86 Es refereix a la taxa per milió de població (pmp) de donats cadàver vàlids. 
87 Totes les parts del cos humà estan constituïdes per diferents tipus de teixits, però quan es parla de teixits per a trasplantaments 
s’entén qualsevol part de l’organisme que es pugui implantar llevat dels òrgans sòlids (ronyó, pàncrees, fetge, cor i pulmó). Per a més 
informació, vegeu http://www10.gencat.net/catsalut/ocatt/ca/htm/don_tra_tei.htm. 
88 El teixit ossi representa actualment la quantitat més gran de teixit humà que es trasplanta al món. Es pot implantar qualsevol os de 
l’organisme davant situacions de pèrdua de substància òssia, processos tumorals i defectes del desenvolupament ossi i articular en in-
fants. Per a més informació, vegeu: http://www10.gencat.net/catsalut/ocatt/ca/htm/don_tra_tei_oss.htm. Al mateix temps, el teixit tendi-
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(2000-2007), destaquen per la seva intensitat els creixements relatius dels dos primers tipus de teixits, equi-
valents al 399% i el 73,9%, respectivament, així com la introducció dels cultius cel·lulars i els preparats bio-
lògics oftalmològics els anys 2004 i 2005, respectivament. 

 

TAULA V-9. QUADRE DELS PRINCIPALS TRASPLANTAMENTS A CATALUNYA, 2007-2008 

Unitats: valors absoluts i taxes 
 

  2007 2008 
  N Taxa* N Taxa* 
Trasplantaments  786  - 832  - 

Renals 470 65,3 471 64,0 

Hepàtics 211 29,3 217 29,5 

Cardíacs 39 5,4 55 7,5 

Pulmonars 43 6,0 51 6,9 

Pancreàtics 25 3,5 37 5,0 
 
 
*Taxa per milió de persones. 
 
Font: OCATT. Organització Catalana de Trasplantaments. 

Finalment, quant al trasplantament de cèl·lules progenitores de l’hemopoesi (TPH),89 cal destacar la recupe-
ració progressiva de l’activitat al llarg dels últims anys fins recuperar gairebé els valors de començaments de 
segle. També al llarg d’aquest període ha disminuït el nombre dels trasplantaments realitzats amb cèl·lules 
de la persona malalta (trasplantament autogènic), tendència que queda compensada per l’increment recent 
dels trasplantaments amb cèl·lules de persones donants (trasplantaments al·logènics), tant familiars com no 
familiars. Dins dels TPH, els trasplantaments efectuats amb sang de cordó umbilical (SCU) han crescut molt 
ràpidament i s’ha passat dels 11 realitzats l’any 2000 als 40 de l’any 2008. 

 

2.3.6. Llistes d’espera 
Des de l’any 2001 es treballa en el control i la reducció de les llistes d’espera, d’aquesta manera un total de 
16 operacions quirúrgiques vinculades a determinades patologies  tenen garantit un temps d’espera màxim 
de 6 mesos. Així mateix, de no poder-se realitzar l’operació en el termini establert, el CatSalut proposarà un 
centre alternatiu on es pugui dur a terme l’operació en un termini màxim de 30 dies. També és previst esta-
blir terminis màxims d’espera per a determinades proves diagnòstics com les colonoscòpies o les mamogra-
fies, entre d’altres. Actualment, i d’acord amb el procés de monitoratge que s’està establint, es pot realitzar 
una consulta interactiva per tal de conèixer el temps de resolució i el nombre de pacients en espera per a les 
operacions i les proves diagnòstiques. 

Les llistes d’espera més nombroses per a la realització d’operacions quirúrgiques eren, a desembre de 
2008, les operacions de cataractes, amb 15.479 malalts en espera, seguides de les operacions per galin-
dons (5.147 malalts), les artroscòpies (4.626 malalts), les hèrnies (3.731 malalts), les varices (2.798 malalts) 

                                                                                                                                                                                

 

nós s’utilitza fonamentalment per substituir o reforçar lligaments articulars trencats o que presenten lesions parcials. Per a més infor-
mació, vegeu: http://www10.gencat.net/catsalut/ocatt/ca/htm/don_tra_tei_ten.htm. 
89 Els precursors o cèl·lules mare dels elements sòlids de la sang (glòbuls vermells, glòbuls blancs i plaquetes) s’anomenen cèl·lules 
progenitores de l’hemopoesi. El trasplantament d’aquestes cèl·lules és necessari en aquelles persones que pateixen malalties congèni-
tes o adquirides en les quals la medul·la òssia esdevé incapaç de produir les cèl·lules de la sang correctament. Les cèl·lules trasplanta-
des poden procedir de tres teixits diferents: medul·la òssia, sang de cordó umbilical i sang perifèrica. Per a més informació, vegeu: 
http://www10.gencat.net/catsalut/ocatt/ca/htm/don_tra_tei_pro.htm.  
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i les colecistectomies (2.703 malalts). En total hi havia a Catalunya, el 2008, 50.717 operacions quirúrgiques 
pendents de realitzar, dada que significa una disminució de l’1,3% respecte del 2007. 

Pel que fa al temps d’espera, es va reduir el 2,1% respecte del 2007 amb un temps mig de resolució de 3,80 
mesos. Destaquen la disminució del 19,2% en el temps d’espera de les prostatectomies (temps mig de reso-
lució de 2,78 mesos), el 13,1% de les circumcisions (3,97 mesos) o l’11,3% de les pròtesis de genoll (3,70 
mesos).  

 

TAULA V-10. LLISTES D'ESPERA EN INTERVENCIONS QUIRÚRGIQUES. Catalunya, 2007-2008 

Unitats: nombres absoluts, percentatges, mesos i fraccions. 
 

  

Desembre 2007 Desembre 2008

    Diferència des 07-des 08 

  N % 

Activitat quirúrgica 158.879 160.120 1.241 0,78 

Llista d'espera 51.385 50.717 -668 -1,29 

Temps de resolució 3,88 3,80 -0,08 -0,08 

Taxes x 10.000 hab. 70,1 67,6 -2,5 -3,60 
 
Font: CatSalut (desembre de 2008). Llista d'espera quirúrgica i de proves diagnòstiques. Departament de Salut. 
 

En referència als transplantaments, el 2008 la llista d’espera90 amb més malalts pendents d’operació va ser 
la de trasplantaments renals amb un total de 1.083 pacients en espera, dada que significa un increment del 
8,7% respecte del 2007. Els transplantaments renals van significar el 84,34% del total de malalts en espera 
el 2008. Segueix, en nombre de malalts acumulats, la llista de transplantaments hepàtics amb 114 malalts 
en espera amb una disminució del 16,2% respecte del 2007. La llista dels transplantaments pulmonars va 
ser de 48 malalts, fet que va significar un augment del 30,6% respecte dels 36 malalts en espera del 2007. 
Les llistes d’espera dels transplantaments cardíacs i pancreàtics també van disminuir, passant 26 i 39 ma-
lalts en espera als 14 i 26 malalts (una disminució del 46% i 33,3%, respectivament). 

 

TAULA V-11. TAULA RESUM DE LES LLISTES D’ESPERA PER ALS PRINCIPALS TRASPLANTA-
MENTS A CATALUNYA 2007-2008 

Unitats: nombres absoluts i percentatges 

Llistes d'espera de: 2007 2008 Variació 

Trasplantament renal 996 1083 8,7 

Trasplantament hepàtic 136 114 -16,2 

Trasplantament cardíac 26 14 -46,2 

Trasplantament pulmonar 36 47 30,6 

Trasplantament pancreàtic 39 26 -33,3 

Global 1.233 1.284 4,1 
 

                                                      

 

90 Dades a 31 de desembre. OCATT 
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Font: OCATT. Organització Catalana de Trasplantaments.  

 

Actualment, 130.254 malalts estan en llista d’espera fer fer-se una prova diagnòstica. Les proves amb un 
temps d’espera més alt són les mamografies, amb una mitjana de 80 dies d’espera, el polisomnograma (79 
dies), l’ecografia urològica (65 dies) i l’ecocardiografia (59 dies), encara que el temps d’espera varia segons 
el lloc de residència, així en la regió sanitària de les Terres de l’Ebre, per exemple, el temps de resolució per 
una mamografia és de 23 dies, mentre que a la regió de Barcelona, amb més de 6.391 persones en llista 
per a la mateixa prova, l’espera és de 105 dies. 

 

2.4. NORMATIVES I INICIATIVES PÚBLIQUES 
 

En primer lloc, cal emmarcar els objectius de la Unió Europea en matèria de salut dins del Segon Programa 
d’acció comunitària en l’àmbit de la salut 2008-201391, el qual es troba referenciat a l’edició anterior de la 
Memòria. Aquest programa incideix en la cooperació efectiva entre els Estats membres, per tal d’assolir un 
nivell elevat de salut física i mental i una major igualtat en matèria de salut. Pel que fa als antecedents 
d’aquest Programa, cal tenir en compte la Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al 
Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions “Avaluació provisional de l’aplicació del Pro-
grama de Salut Pública (2003-2008)”92. D’aquesta avaluació en destaca la recomanació de concretar objec-
tius específics i aclarir les prioritats. També es proposa la simplificació del procediment de sol·licitud per a la 
presentació de projectes en el marc de la convocatòria de propostes. D’altra banda, es recomana el desen-
volupament de nous mètodes de finançament amb l’objectiu de fomentar propostes més innovadores. 

Pel que fa a la normativa concreta de l’any 2008, cal destacar el Dictamen del Comitè Econòmic i Social so-
bre “Els drets del pacient”93, en el qual el CES crida l’atenció de les instàncies europees sobre la necessitat 
de respectar els pacients i té en compte especialment el dret a la lliure circulació dels ciutadans entre els pa-
ïsos de la Unió Europea i la igualtat d’oportunitats a l’hora de beneficiar-se d’una assistència de qualitat, tant 
en el seu país d’origen com en el seu país d’acollida. 

D’altra banda, el Comitè de les Regions emet el Dictamen sobre el “Llibre Blanc – Estratègia Europea sobre 
problemes de salut relacionats amb l’alimentació, el sobrepès i l’obesitat”94. En aquest, manifesta que el fo-
ment de les associacions constitueix la resposta més eficaç per resoldre els problemes que generen 
l’alimentació, el sobrepès i l’obesitat. Així doncs, considera insuficient un plantejament únic i aïllat i, conse-
qüentment, assenyala que cal aconseguir la intervenció de totes les parts interessades a nivell internacional, 
nacional, regional i estrictament local. 

També cal fer esment al Dictamen del Comitè de les Regions sobre el “Llibre Blanc – Junts per la salut: un 
plantejament estratègic per a la UE (2008-2013),95 aprovat per la Comissió Europea l’any 2007. En aquest 
Dictamen, el Comitè de les Regions valora positivament el Llibre Blanc, que estableix una estratègia comu-
nitària de política sanitària fins l’any 2013. No obstant, considera que un plantejament comú de les qüestions 
sanitàries no hauria de tenir com a conseqüència una iniciativa d’harmonització ni una vulneració del principi 
de subsidiarietat. D’altra banda, demana a la Comissió que converteixi la reducció de les desigualtats sanità-
ries en un objectiu prioritari. Endemés, el Comitè de les Regions insta la Comissió a elaborar un informe so-
bre les xarxes cooperatives i organitzacions que operen dins l’àmbit de la sanitat i considera que haurien de 
prendre’s mesures per tal de reunir les parts interessades amb la finalitat de debatre mètodes apropiats i efi-
caços de cooperació. 
                                                      

 

91 DOUE L301, de 21.11.2007 
92 COM (2008) 484 final 
93 DOUE C10, de 15.01.08 
94 DOUE C105, de 25.04.08 
95 DOUE C 172, de 05.07.08 
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D’altra banda, cal destacar el Reglament (CE) núm. 1338/2008, del Parlament Europeu i del Consell, de 16 
de desembre de 2008, sobre estadístiques comunitàries de salut pública i de salut i seguretat en el treball96, 
l’objectiu del qual és establir un marc comú per a la producció sistemàtica d’estadístiques comunitàries en 
aquesta matèria. Aquestes estadístiques proporcionaran dades per a indicadors estructurals, indicadors de 
desenvolupament sostenible i indicadors de Salut de la Comunitat Europea, així com per a altres grups 
d’indicadors que hagin d’elaborar-se per supervisar les accions comunitàries en els àmbits de la salut públi-
ca i de la salut i seguretat en el treball. 

Pel que fa a la salut dels joves, cal destacar la Resolució del Consell i dels representants dels Governs dels 
Estats membres, reunits en el si del Consell, relativa a la salut i al benestar dels joves97, la qual insta els Es-
tats membres i la Comissió a millorar el coneixement i la investigació sobre la salut dels joves i a dur a terme 
actualitzacions periòdiques. En aquest sentit, serà necessari tenir en compte les diferències en matèria de 
salut i de benestar dels joves, causades per l’edat, el sexe, factors geogràfics i socioeconòmics, orientació 
sexual i discapacitats, entre   d’altres. 

Àmbit estatal 

En l’àmbit estatal, s’ha aprovat el Reial decret 183/200898, pel qual es determinen i classifiquen les especiali-
tats en Ciències de la Salut i es desenvolupen determinats aspectes del sistema de formació sanitària espe-
cialitzada. Aquest Reial decret desenvolupa les previsions contingudes a la Llei 44/2003, d’ordenació de les 
previsions sanitàries.99 Així doncs, el Reial decret constitueix un pas endavant en la implantació del model 
general de formació especialitzada dissenyat per la Llei citada anteriorment i també potencia les estructures 
docents (figura del tutor, unitats docents, comissions de docència i procediments d’avaluació). 

També s’aprova el Reial decret 823/2008, de 16 de maig, pel qual s’estableixen els marges, deduccions i 
descomptes corresponents a la distribució i dispensació de medicaments d’ús humà,100 els quals resten su-
peditats al compliment dels requisits establerts a la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de garanties i ús racional 
dels medicaments i productes sanitaris,101 així com a les normes que la desenvolupin. 

Cal mencionar també l’Ordre PRE/1797/2008, de 18 de juny, sobre l’acreditació de la condició de pensionis-
ta de la Seguretat Social a efectes del reconeixement del dret a la prestació farmacèutica102, mitjançant el 
document expedit per l’Institut Nacional de Seguretat Social. L’acreditació esmentada tindrà validesa a tot el 
territori nacional, davant de l’administració sanitària que, en cada cas, correspongui.  

Normativa autonòmica 

En l’àmbit autonòmic s’ha desplegat el Decret 159/2007, de 24 de juliol,103 que regula la recepta electrònica i 
la tramitació telemàtica de la prestació farmacèutica a càrrec del Servei Català de la Salut, a través de 
l’Ordre SLT/72/2008, de 12 de febrer104. Aquesta Ordre concreta els principis regulats en el Decret regulador 
de la recepta i, en aquest sentit, regula els requisits de la prescripció i dispensació mitjançant recepta elec-
trònica, així com els requisits de la generació de receptes per part del Sistema Integrat de Recepta Electrò-
nica i el procediment d’acreditació per part del pacient. 

Des de maig de 2008, la Recepta Electrònica s’està implantant progressivament al territori amb l’objectiu 
d’incorporar millores tant en l’àmbit de la qualitat assistencial com en l’accessibilitat del pacient, així com 
també en l’àmbit de seguretat en l’ús del medicament. 

                                                      

 

96 DOUE L354, de 31.12.08 
97 DOUE C319, de 13.12.08 
98 BOE núm. 45, de 21.12.08 
99 BOE núm. 280, de 22.11.03 
100 BOE núm. 131, de 30.05.08 
101 BOE núm. 178, de 27.07.06 
102 BOE núm. 152, de 24.06.08 
103 DOGC núm. 4934, de 26.07.07 
104 DOGC núm. 5081, de 29.02.08 
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El desplegament progressiu del sistema es va iniciar a les Regions sanitàries de Girona i Terres de l’Ebre el 
mes el maig del 2008, i a les Regions sanitàries de Lleida, Camp de Tarragona i Alt Pirineu – Aran l’octubre 
del 2008. 

S’ha aprovat també el Decret 37/2008, de 12 de febrer, pel qual es regula el Mapa sanitari, sociosanitari i de 
salut pública105, el qual ha estat objecte de dictamen per part del CTESC (Dictamen 09/2007). Aquest Decret 
regula el sistema de planificació en l’àmbit de la salut, la qual cosa suposa un nou enfocament del Mapa sa-
nitari, sociosanitari i de salut pública, que esdevé un instrument essencial de planificació en el desenvolu-
pament de les polítiques previstes en el Pla de Salut de Catalunya. Així doncs, el nou Mapa no proposa úni-
cament les infraestructures necessàries en el territori i l’ordenació territorial, sinó que també estableix criteris 
de planificació per desenvolupar i adequar els serveis, amb una perspectiva de futur. 

D’altra banda, cal destacar el Decret 90/2008, de 22 d’abril, pel qual es regulen les pràctiques de tatuatge, 
micropigmentació i pírcing així com els requisits higienicosanitaris que han de complir els establiments on es 
realitzen aquestes pràctiques,106 el qual també ha estat dictaminat pel CTESC (Dictamen 15/2007). El marc 
de referència del Decret és la Llei 7/2003, de 25 d’abril, de Protecció de la Salut i el seu objectiu principal és 
de protegir la salut de les persones usuàries i també del personal aplicador. En aquest sentit, regula les 
condicions dels establiments (estructurals, d’equipaments i d’activitat), les condicions del personal aplicador 
(higienicosanitàries i formació en conceptes sanitaris i de prevenció de riscos), les garanties per als usuaris 
(consentiment informat i responsabilitat civil) i els registres oficials de centres aplicadors i de centres de for-
mació. 

Iniciatives públiques 

En l’àmbit comunitari, cal destacar la Declaració del Parlament Europeu sobre l’hepatitis C,107 la qual empla-
ça la Comissió Europea a identificar accions prioritàries per tal de pal·liar el aquest problema. D’altra banda, 
demana al Consell que s’adopti una recomanació sobre la detecció de  l’hepatitis C que asseguri un diag-
nòstic precoç, així com un millor accés al tractament i a les cures. També cal citar la Declaració del Parla-
ment sobre la necessitat d’elaborar una estratègia global de control del càncer. Segons el Parlament, els 
elements d’aquesta estratègia haurien de ser els següents: la prevenció; la detecció precoç; el diagnòstic, el 
tractament i el seguiment i les cures pal·liatives. 

La Comissió Europea publica, a l’abril de 2008, una enquesta paneuropea sobre els serveis electrònics de 
sanitat (“salut en línia”), la qual constata que els metges europeus recorren cada vegada més als mitjans 
electrònics per emmagatzemar i enviar dades relacionades amb els seus pacients, així com informes de la-
boratori.  

D’altra banda, es publica el Pacte europeu sobre la salut mental i el benestar. Aquest estableix cinc àrees 
prioritàries: prevenció de la depressió i el suïcidi; salut mental i educació a la joventut; salut mental al lloc de 
treball; salut mental per a les persones grans i combatre l’estigma i l’exclusió social. 

El Parlament Europeu emet també una Resolució sobre les malalties cardiovasculars108, a la qual demana, 
tant a la Comissió Europea com als Estats membres, que considerin el fet que segons les estadístiques eu-
ropees sobre malalties cardiovasculars de 2005, aquestes malalties són la causa principal de mort d’homes i 
dones a la Unió Europea. 

En l’àmbit de la salut infantil, la Comissió Europea ha adoptat una nova versió del programa de distribució 
de llet a les escoles, com a resposta a les peticions i suggeriments dels Estats membres i del Parlament Eu-
ropeu. Aquest programa té tant caràcter nutricional com educatiu i contribueix a la lluita contra l’obesitat i a 
proporcionar elements essencials per al creixement i la salut dels nens i nenes.  

                                                      

 

105 DOGC núm. 5070, de 14.02.08 
106 DOGC núm. 5118, de 24.04.08 
107 DOUE C27E, de 31.01.08 
108 DOUE C175E, de 10.07.08 
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La Comissió Europea ha posat en marxa també una iniciativa, l’objectiu de la qual és millorar la seguretat i 
la qualitat de l’atenció que es dispensa a les persones que precisen assistència mèdica quan viatgen o resi-
deixen a l’estranger. Es tracta d’una Recomanació sobre la interoperabilitat transfronterera dels sistemes 
d’històries de salut electròniques i el projecte de serveis oberts intel·ligents. Aquesta Recomanació es pro-
posa oferir als Estats membres uns principis i directrius bàsiques per tal de garantir que els metges puguin 
accedir a informació essencial sobre els pacients que tracten, encara que aquesta informació es trobi en un 
altre lloc d’Europa. 

D’altra banda, la Comissió Europea aprova el Pla d’acció en matèria de lluita contra la droga 2009-2012, el 
qual, després d’una avaluació del Pla 2005-2008, proposa mesures per reforçar la cooperació europea des-
tinada a contrarestar les conseqüències  del consum de drogues i estupefaents, així com reduir la delin-
qüència relacionada amb les drogues. Entre les mesures s’inclou una Aliança Europea sobre les Drogues, a 
través de la qual la Comissió insta els organismes públics, els serveis públics i les organitzacions de volun-
tariat a què prestin la seva col·laboració.  

En l’àmbit estatal, pot destacar-se el Conveni entre el Ministeri de Sanitat i Consum i el Departament de Sa-
lut per impulsar les activitats de prevenció i control del tabaquisme. Els objectius del conveni són potenciar 
les activitats de prevenció de l’inici del consum de tabac, ajudar els fumadors a deixar el tabac i protegir la 
població no fumadora enfront l’aire contaminat pel fum del tabac. 

Ja en l’àmbit autonòmic, el Departament de Salut presenta els resultats del programa pilot de teràpies natu-
rals, el qual es tracta d'una experiència pionera que combina acupuntura i osteopatia en pacients amb cervi-
càlgia i dorsàlgia cròniques. 

D’altra banda, destaca la presentació del Llibre Blanc de la prevenció a Catalunya: consum de drogues i 
problemes associats. Aquest estableix que les estratègies actuals de prevenció són efectives i constata la 
necessitat de coordinar per una banda, les polítiques de les diferents administracions i, per una altra, els es-
forços dels professionals dels diferents sectors considerats claus (Educació, família, lleure, mitjans de co-
municació social, sector laboral i administracions). El llibre conté dues parts ben definides. La primera recull 
un anàlisi sobre la situació del consum de drogues a Catalunya i els últims avenços en les pràctiques pre-
ventives. La segona part descriu el procés participatiu d’elaboració i els continguts de l’Estratègia Nacional 
de Prevenció. L’Estratègia recull els objectius, els principis rectors i les línies estratègiques en prevenció 
proposades pel Departament de Salut, i mostra també, l’experiència dels professionals del sector, que han 
elaborat una anàlisi de la situació actual des dels diferents àmbits d’actuació, i han identificat les seves ne-
cessitats i les seves propostes de millora. 

El Govern de la Generalitat aprova també el Pla de Salut de Catalunya per a l’horitzó 2010, el qual planteja 
les estratègies i prioritats del sistema sanitari català a partir de l’anàlisi de les necessitats i desigualtats de 
salut de la població. Enguany s'han incorporat nous àmbits d'anàlisi respecte als plans anteriors: discapaci-
tats, suport social, qualitat de vida i costos socials de la malaltia. El Pla Aporta l'evolució temporal dels indi-
cadors, la qual dóna una visió dels canvis produïts en l'estat de salut, en la utilització dels serveis i en la sa-
tisfacció de la població catalana en els últims anys. 

En l’àmbit autonòmic també s’ha aprovat un conveni de col·laboració amb el Centre d’Investigació Biomèdi-
ca en Xarxa de Malalties Neurològiques per a la promoció i impuls de la investigació clínica de malalties 
neurològiques degeneratives en els centres assistencials de Catalunya. 

Pel que fa als professionals de l’àmbit de la salut, enguany s’ha iniciat el Programa d’acollida de professio-
nals estrangers, que consisteix en un curs que s’ofereix als metges estrangers que vénen a treballar al sis-
tema sanitari català. 

 

2.5. Despesa sanitària pública 
El pressupost de salut de la Generalitat de Catalunya és de 9.357,5 milions d’euros l’any 2008 i creix el 6% 
respecte de l’any 2007. Augmenta el seu pes fins el 4,6% del PIB però disminueix en relació amb el pressu-
post total de la Generalitat fins el 26,9%. La despesa sanitària pública per càpita se situa en 1.271 euros. 
L’evolució 2005-2008 d’aquestes variables és d’augment excepte la corresponent al pes del pressupost de 
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salut respecte del pressupost total perquè disminueix sense interrupció. El Pressupost de salut 2008 del De-
partament de Salut (publicat al maig) preveia un nou acord per modificar el sistema de finançament general 
de les CA i, per tant, del finançament de la sanitat. Però aquest acord no es va dur a terme. Es preveia 
l’actualització del model actual (adequació de la població protegida, bàsicament) o bé la modificació 
d’alguns factors que poguessin proporcionar més corresponsabilitat fiscal a les CA. 

TAULA V-12. PRESSUPOST DE DESPESES DE SALUT I DEL TOTAL DEL SECTOR PÚBLIC DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA PER ALS ANYS 2005-2008 

Unitats: despeses consolidades en milions d'euros, salut per càpita en euros i resta en percentatge. 

  2005 2006 2007 2008 Creix. 08-07

Agrupació Salut 7.112,7 8.046,1 8.831,9 9.357,5 6,0

Total Sector públic 21.516,9 29.689,5 32.218,6 34.750,0 7,9

Salut  / Sector públic 33,1 27,1 27,4 26,9 -

Salut / PIB 4,2 4,4 4,5 4,6 -

Salut per càpita (euros) 1.017 1.128 1.225 1.271 3,7
Font: Pressupostos de la Generalitat de Catalunya, INE i Idescat. 

 

L’Informe sobre la despesa sanitària del Ministeri de Sanitat i Consum (2007)109 permet concloure que, per a 
l’any 2005, la despesa sanitària pública sobre el PIB de Catalunya (4,25%) és inferior a la d’Espanya, que 
és del 5,05%. Per fer una comparació internacional, es pot inferir, a partir de la informació que publica el 
Departament de Salut,110 que la dimensió del sector sanitari públic de Catalunya també és inferior a la di-
mensió que té a la UE-15 i al conjunt de països de la OCDE. En efecte, aquestes zones tenen una despesa 
sanitària pública sobre el PIB del 6,9% en el cas de la UE-15 i del 6,5% en el cas de la OCDE, superior a la 
d’Espanya, que és del 5,9%, per a l’any 2005.111, 112 

S’ha pogut comprovar que la disponibilitat de dades per fer una comparació internacional de la dimensió del 
sector sanitari públic no és massa actual. Però encara és pitjor el cas del sector sanitari privat perquè el re-
sultat més actualitzat de la seva dimensió data de l’any 2002.113  

La comparació internacional de la despesa sanitària per càpita (segons sector financiador) dóna, pràctica-
ment, els mateixos resultats que la comparació anterior (de la despesa sanitària en relació amb el PIB). 
Respecte de la despesa sanitària pública per càpita, la consellera de Salut ha admès en una visita a la Uni-
versitat Catalana d’Estiu,114 que l’objectiu global de l’executiu català és assolir els 1.600 euros per càpita per 
d’aquí a dos anys, i que això requereix un creixement del pressupost de sanitat del 9% interanual com a mí-
nim. 

 

El pressupost de despeses per articles de l’agrupació salut per al 2008 té com a partida principal les despe-
ses corrents de béns i serveis amb un import consolidat de 4.432.590 milers d’euros, que inclouen els ser-
veis sanitaris per a la col·lectivitat que el Servei Català de Salut compra a través dels concerts. Les despe-
ses corrents de béns i serveis representen el 47,4% de tot el pressupost de salut i augmenten 0,9 punts per-

                                                      

 

109 Informe del gasto sanitario 2007, Grupo de trabajo sobre el gasto sanitario 1999-2005. Ministeri de Sanitat i Consum. 
110 El Pressupost de Salut 2008. Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya (maig del 2008). Pàgina 52. 
111 Les dades no són directament comparables amb les exposades anteriorment perquè els euros de les dades originals s’han trans-
format en dòlars en paritat de poder de compra. 
112 Aquestes conclusions no varien amb les dades més recents de la OCDE (OECD Health Data 2008), que donen per a l’any 2006 una 
despesa sanitària pública sobre el PIB del 6,5% en el cas de la OCDE, superior a la d’Espanya, del 6%. 
113 Anàlisi econòmica i previsions de futur del sector privat de prestació de serveis de salut a Catalunya. ACES i PIMEC (2005). Aques-
ta anàlisi dóna el resultat d’una despesa sanitària privada sobre el PIB del 2,4% per a Catalunya, del 2,3% per a Espanya i del 2,3% 
per a la OCDE, per a l’any 2002. 
114 El dia 19 d’agost de 2008. 
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centuals respecte de l’any 2007. Segueixen en ordre d’importància les remuneracions del personal i les 
transferències corrents, que inclouen principalment les prestacions farmacèutiques, amb unes participacions 
en el pressupost total del 29,7% i 19,7%, respectivament. Aquestes dues darreres partides han disminuït el 
pes que tenien el 2007 en 0,2 i 0,6 punts percentuals, respectivament. Les operacions de capital pugen a 
252.829 milers d’euros i redueixen el pes en el total del 3% de l’any 2007 al 2,7% del 2008. Finalment, les 
operacions financeres són de 36.984 milers d’euros i augmenten la participació en el total del 0,3% al 0,4%. 
Vegeu la taula Resum del pressupost de despeses per articles i subsectors de l’agrupació salut per al 2008. 

 

Tal com s’ha comentat a l’inici de la secció, el pressupost de salut creix el 6% l’any 2008 respecte del 2007, 
fet que significa perdre dinamisme en relació amb el creixement del 9,8% del 2007 respecte del 2006. Les 
operacions corrents augmenten gairabé al mateix ritme (6,2%) que el pressupost total. Les operacions de 
capital disminueixen el 3,4% respecte del 2007, a causa de la caiguda de les inversions reals, i les operaci-
ons financeres augmenten el 31,7% degut al fort creixement de la variació d’actius financers.115 Vegeu el 
gràfic Taxes de creixement dels articles pressupostaris de l’agrupació salut per a l’any 2008 respecte de 
l’any 2007. 

 

 

 

                                                      

 

115 Inclou les aportacions de capital a les empreses públiques, consorcis amb participació majoritària de la Generalitat de Catalunya i a 
la Fundació Gestió Sanitària Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, i les bestretes al personal. 



CONDICIONS DE VIDA 

51 

TAULA V-13. RESUM DEL PRESSUPOST DE DESPESES PER ARTICLES I SUBSECTORS DE L'AGRUPACIÓ SALUT PER AL 2008 

Unitats: imports en milers d'euros. 

  Generalitat CatSalut ICS Resta sub-
sectors1 TOTAL Despeses 

consolidables
TOTAL CONSOLIDAT 

Import %
I. Remuneracions del perso-
nal 76.625 25.399 1.831.871 841.046 2.774.941 0 2.774.941 29,7

II. Despeses corrents de 
béns i serveis 35.642 4.309.003 783.350 699.951 5.827.946 1.395.356 4.432.590 47,4

III. Despeses financeres 0 0 0 15.789 15.789 0 15.789 0,2
IV. Transferències corrents 8.625.964 4.331.156 5 338 12.957.463 11.113.144 1.844.319 19,7
OPERACIONS CORRENTS 
(I+II+III+IV) 8.738.231 8.665.558 2.615.226 1.557.124 21.576.139 12.508.500 9.067.639 96,9

VI. Inversions reals 3.384 135.627 26.000 85.552 250.563 18.186 232.377 2,5
VII. Transferències de capital 182.110 40.671 0 1 222.782 202.330 20.452 0,2
OPERACIONS DE CAPITAL 
(VI+VII) 185.494 176.298 26.000 85.553 473.345 220.516 252.829 2,7

OPERACIONS NO FINAN-
CERES (corrents+capital) 8.923.725 8.841.856 2.641.226 1.642.677 22.049.484 12.729.016 9.320.468 99,6

VIII. Variació d'actius finan-
cers 45.111 45.233 1.103 34 91.481 74.499 16.982 0,2

IX. Variació de passius fi-
nancers 0 0 0 20.002 20.002 0 20.002 0,2

OPERACIONS FINANCE-
RES (VIII+IX) 45.111 45.233 1.103 20.036 111.483 74.499 36.984 0,4

TOTAL                                     
(no financeres+financeres) 8.968.836 8.887.089 2.642.329 1.662.713 22.160.967 12.803.515 9.357.452 100,0

1) Inclou Entitats autònomes administratives, Entitats de dret públic, Societats mercantils i Consorcis. 
Font: Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2008. 
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GRÀFIC V-15. TAXES DE CREIXEMENT DELS ARTICLES PRESSUPOSTARIS DE L'AGRUPACIÓ SA-
LUT PER A L'ANY 2008 RESPECTE DE L’ANY 2007 

Unitats: percentatges. 
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Font: Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2007 i 2008. 

 

GRÀFIC V-16. CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL DE LES DESPESES DEL PRESSUPOST DE SALUT PER 
A L'ANY 2008 

Unitats: percentatges. 

49,2

19,0

15,5

5,0
3,7

3,4 3,1

0,9 0,3

Atenció especialitzada

Farmàcia i prestacions

Atenció primària

Altres

Atenció sociosanitària

Salut mental

Altres serveis sanitaris

Salut pública

Recerca

 

Font: Pressupost de Salut per a l'any 2008 del Departament de Salut (novembre de 2007). 

 

Atenent a la classificació funcional de les despeses del pressupost de salut es constata que la funció princi-
pal és l’atenció especialitzada (hospitalària), que representa el 49,2% de totes les despeses. La segona par-
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tida en orde d’importància és la farmacèutica, que representa el 19,2% del pressupost total però disminueix 
0,7 punts percentuals respecte de la participació que tenia l’any 2007. La tercera funció del pressupost cor-
respon a l’atenció primària, que representa el 15,5% del total. Els increments més elevats de la participació 
en el pressupost els han protagonitzat les funcions d’atenció sociosanitària i de salut mental, amb incre-
ments de 0,3 punts percentuals cadascuna. 

Pel que fa a la prestació farmacèutica, no hi ha dades noves que permetin fer el seguiment dels indicadors 
de prestació farmacèutica presentats en anteriors edicions d’aquest memòria. Tanmateix, les dades expo-
sades en aquesta secció donen una despesa en prestació farmacèutica que equival al 0,87% del PIB i a 241 
euros per càpita.116 

Finalment, s’analitza el pressupost sanitari públic destinat als grups de malalties més prevalents per a l’any 
2007. Les malalties que absorveixen més recursos són les relacionades amb el sistema circulatori, els trans-
torns mentals i les neoplàsties. Les malalties relacionades amb el sistema circulatori, els traumatismes i les 
relacionades amb l’aparell locomotor han guanyat posicions respecte del pressupost de l’any 2006 mentre 
que les relacionades amb els sistemes nerviós i digestiu n’han perdut.  

GRÀFIC V-17. PRESSUPOST SANITARI PÚBLIC DESTINAT ALS GRUPS DE MALALTIES MÉS PRE-
VALENTS PER A L'ANY 2007 

Unitats: milers d’euros. 

1.133.938

773.171

764.893

680.172

612.220

504.197

495.789

397.323

352.314

346.621

Sistema circulatori

Transtorns mentals

Neoplàsties

Sistema respiratori

Traumatismes

Sistema genitourinari

Sistema nerviós

Aparell locomotor

Sistema digestiu

Aparell endocrí

 

Font: Salut en Xifres del Departament de Salut (setembre de 2008). 

 

 

                                                      

 

116 A partir de l’Informe sobre la despesa sanitària 1999-2005 del Ministeri de Sanitat i Consum, i de la OCDE, es podria inferir que per 
a l’any 2005 la dimensió de la despesa farmacèutica en termes de PIB i per càpita de Catalunya és semblant a la d’Espanya i superior 
a la dimensió mitjana en els països de la OCDE.  
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3. Educació  

3.1. Context 
L’educació ha estat un any més un dels elements centrals de debat i actuació pública en el context socioe-
conòmic de Catalunya. Aquesta centralitat ve motivada per una pluralitat de factors, no només per la seva 
importància com a condició indispensable de desenvolupament personal, social i econòmic. Així, cal tenir en 
compte les mancances i punts febles que presenta el sistema educatiu català i espanyol, detectats en dife-
rents informes. En segon lloc, durant l’any 2008 ha destacat l’ampli debat polític i social que ha suscitat 
l’elaboració del Projecte de llei d’educació de Catalunya, atès que es pretén que s’aprovi amb el màxim con-
sens i garantia de perdurabilitat al llarg del temps.  

Per últim, i pel que fa a l’educació superior, el procés d’adaptació dels ensenyaments universitaris a l’Espai 
Europeu d’Educació Superior (encara no finalitzat) ha comportat canvis en el funcionament, l’estructura dels 
títols i la metodologia d’estudi. La concreció i la implementació d’aquests canvis ha comportat crítiques d’una 
part de l’alumnat i del professorat que ha organitzat diferents mobilitzacions a finals de l’any 2008 i que 
s’han perllongat fins el 2009. 

D’altra banda, la contribució de l’educació a la cohesió social, la mobilitat, l’ocupabilitat i la competitivitat fan 
que es consideri una part essencial per assolir els objectius de l’Estratègia Europea per a l’Ocupació. Sota 
aquesta concepció i en el marc del programa Educació i Formació 2010, el Consell va establir l’any 2003 
cinc indicadors de referència (benchmarks) a assolir l’any 2010. El grau de compliment d’aquests objectius i 
els establerts pel Consell l’any 2007117 s’analitza en la majoria dels informes sobre educació. Entre aquests 
informes cal destacar el que elabora anualment la Comissió Europea.118 

La taula següent conté la darrera informació disponible sobre cadascun dels cinc indicadors de referència 
per la UE, Espanya i Catalunya. A partir de l’evolució que presenten les dades d’àmbit estatal i català es pot 
afirmar que segurament no s’assoliran els objectius fixats per l’any 2010. 

Tal com destaca la Comissió Europea i s’aprecia a la taula, els pitjors resultats es concentren en 
l’abandonament escolar prematur, la comprensió lectora i l’assoliment de l’educació secundària postobliga-
tòria per la població jove. Així, l’informe de la Comissió citat qualifica la situació espanyola “d’alarmant” en 
constatar que és un dels quatre països de la UE on l’abandonament escolar prematur creix en lloc de dismi-
nuir. Les dades per Catalunya presenten la mateixa tendència. Davant aquesta situació, el Consell Escolar 
de l’Estat afirma que l’abandonament escolar prematur és el principal repte del sistema educatiu espanyol119. 

Pel que fa a l’indicador d’educació superior la situació catalana és més positiva. Així, l’any 2006 les dades 
relatives als graduats en matemàtiques, ciències i tecnologia eren superiors a Catalunya en comparació 
amb Espanya i la UE, a més d’incrementar lleugerament respecte l’any anterior. El pes de les titulades en 
aquests estudis també incrementa, fet que fa preveure una disminució del biaix existent en funció del sexe 
de l’alumnat en aquests estudis. En referència a la participació de la població adulta en la formació perma-
nent, Catalunya partia l’any 2005 d’un percentatge superior a la mitjana de la UE (i inferior a la mitjana esta-
tal) que ha davallat fins situar-se per sota de la mitjana comunitària.  

TAULA V-14. Indicadors de referència en educació. UE, Espanya i Catalunya, 2005-2008 

Unitats: percentatges. 

                                                      

 

117 Conclusions del Consell de 25 de maig de 2007 (DOUE C 311, de 21.12.2007), ja comentades en l’anterior edició d’aquesta Memò-
ria. Es tracta d’un marc de 16 indicadors per a fer el seguiment de la consecució dels objectius de l’EEO. 
118 Comissió Europea. Progrés cap als objectius de Lisboa en educació i formació. 2008. [En línia]. [Consulta: gener 2009]. 
119 Consejo Escolar del Estado. Informe sobre el estado y situación del sistema educativo. Curso 2006-2007. [En línia]. [Consulta: no-
vembre 2008]. 
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2005 2006 2007 2008

UE-27 15,5 15,2 15,2 n.d.

Espanya 30,8 29,9 31 n.d.

Catalunya 33,1 28,6 31,6 33,2

2003 2006 2007 2008
Zona euro n.d. 19,9 . .

Espanya 21,1 25,7 . .

Catalunya 19,2 21,2 . .

2005 2006 2007 2008

UE-27 77,5 77,9 78,1 n.d.

Espanya 61,8 61,6 61,1 n.d.

Catalunya 61,2 65,7 61,2 59,4

2005 2006 2007 2008

UE-27 13,2 13,0 n.d. n.d.
UE-27 (Noies) 8,4 8,4 n.d. n.d.
Espanya 11,8 11,5 n.d. n.d.
Esp. (Noies) 7,2 7,1 n.d. n.d.
Catalunya 17,5 17,6 n.d. n.d.
Cat. (Noies) 11,0 11,4 n.d. n.d.

2005 2006 2007 2008

UE-27 9,8 9,7 9,5 n.d.

Espanya 10,5 10,4 10,4 n.d.

Catalunya 10,0 9,7 9,1 8,9

Fita 2010: Percentatge igual o superior al 85%

Graduats en matemàtiques, ciències i tecnologia per cada 1.000 habitants de la població de 20-
29 anys (1).
Fita 2010: Increment mín. del 15% i disminució del desequilibri per sexe.

Percentatge de la població de 25 a 64 anys que participa en cursos de formació.
Fita 2010: Percentatge igual o superior al 12,5%

Percentatge de població de 18-24 anys amb formació màx. d’ESO que no continua els estudis 
posteriors
Fita 2010: Percentatge igual o inferior al 10%

Percentatge d'alumnat amb un nivell baix en competència lectora a l'escala PISA.

Fita 2010: Percentatge igual o inferior al 15,5%

Percentatge de persones entre 20-24 anys que han completat amb èxit, com a mínim, l'ESO

 

(1) Inclou diplomats en ciència i tecnologia universitaris i de cicles de formació de grau superior. No inclou ciències de la salut. En con-
junt s'observen diferències a nivell internacional que poden ser conseqüència de la diferent ciclicitat i durada dels estudis. 
n.d. : No disponible  
Font: elaboració pròpia a partir de les dades publicades per  IDESCAT i pel Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu. 

La important contribució de l’educació i la qualificació de les persones al desenvolupament econòmic, en 
especial en una situació de crisi econòmica com l’actual, també ha quedat reflectida en les mesures adopta-
des en la renovació de l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competiti-
vitat de l’economia catalana. Les mesures previstes a l’Acord s’estructuren en set blocs, el segon dels quals 
es centra exclusivament a l’educació i la qualificació de les persones. Aquest bloc conté a la vegada quatre 
línies que comprenen un total de 25 mesures. Els agents signants de l’Acord consideren que tres d’aquestes 
línies (la dedicada a la formació professional, al reforç de l’èxit escolar i al pla de l’anglès) necessiten una 
major atenció, atès que són estratègiques. 

Tot i que al llarg d’aquest apartat s’analitzen i es comenten les mesures adoptades en cada àmbit, la se-
güent taula resumeix el grau de compliment dels indicadors d’assoliment previstos per l’any 2008. 
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TAULA V-15. Compliment de les mesures previstes al bloc 2 de l’Acord estratègic, per indicador d’assoliment. Catalunya, 2008 

Mes. Indicador Previst 
2008

Assolit  
2008

Modificació del reglament del CCFP Si Si 
Creació de la Gerència per a la integració de la Formació Professional Si Si 

12 Nombre de cursos oferts del catàleg modular de Formació Professional  4 4
Nombre de formadors que passen per accions de formació i reciclatge 210 194
Nombre de centres certificats de qualitat 7 5
Nombre de projectes d'innovació i experimentació iniciats 1 2
Nombre de punts d'informació-orientació a la xarxa FP en el seu conjunt 20 0
Nombre d'usuaris/àries atesos/es 2.000 0
Nombre de derivacions a estudis de formació professional 660 0

15 Pressupost de promoció de l'FP (en milions d'euros) 0,44 0,44
16 Nombre de beques de mobilitat concedides 1.000 426

Nombre de Centres de Treball que acullen alumnes d'FP en pràctiques 20.000 19.848
Nombre de centres de treball inclosos en el procediment d'homologació 100 557

18 Nombre d'alumnes de GM i/o GS que fan una estada formativa en empreses d'altres països 1.000 896
Nombre d'ensenyaments que s'ofereixen a distància 3 3
Nombre d'inscripcions als ensenyaments que s'ofereixen a distància (1) 6.500 9.594
Ordenació i desenvolupament normatiu dels Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) Si Si 
Nombre d'usuaris/àries dels PQPI 5.500 5.235
Nombre de perfils professionals dels PQPI 15 24
Nombre de passarel·les establertes entre ensenyaments 100 178
Nombre d'alumnes que les realitzen 6.000 3.010
Percentatge de graduats en ESO, de l'alumnat avaluat a 4rt d'ESO 78% 79%
Percentantge de població de 18-24 anys amb formació màx. d' ESO que no continua estudis posteriors 28% 33,2%
Percentantge de població de 20-24 anys amb titulació en educació secundària postobligatòria 66% 61,20%
Percentatge de centres educatius públics amb gestió autònoma a través de plans estratègics 14% 14%
Índex de millora dels resultats educatius dels centres autònoms 100 100
Nombre de plans educatius d'entorn a Catalunya 95 95
Percentatge de centres que disposen d'un pla de formació de centre 31% 35%
Nombre de centres educatius que s'obren a les activitats complementàries 664 663
Percentatge de despesa en educació no universitàira respecte el PIB n.d. 2,22%

23

19

21

20

11

13

14

17
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TAULA V-16. Compliment de les mesures previstes al bloc 2 de l’Acord estratègic, per indicador d’assoliment. Catalunya, 2008 (CONTINUACIÓ) 

Percentatge de centres amb connexió a banda ampla a les aules. 35% 41,8%
Nombre de professors formats, anualment, en TIC 17.500 20.000
Nombre de centres amb  aula d'acollida 1.164 1.166
Nombre de centres amb programa d'immersió 100 84
Nombre de nous projectes que s'incorporen al Pla de l'anglès a partir de projectes propis del centre 300 300
Nombre de professorat d'altres països en els centres educatius 138 229
Nombre d'alumnes de Cicles Formatius d'FP que reben un curs d'anglès 3.000 1.900
Nombre de professors i mestres que assoliran un nivell que els permeti fer un intercanvi en anglès (B1) 565 600
Nombre de mestres i prof. que podran impartir continguts d'àrees no lingüístiques en anglès (B2 o C1) 159 159
Percentatge de professorat no especialitzat format en anglès 36% 36%
Nombre d'alumnes participants en les diferents actuacions de mobilitat 2.500 2.500
Nombre d'alumnes participants en els programes d'excel·lència 600 600
Nombre de centres amb un espai d'autoaprenentatge 100 0

30 Nombre de màsters universitaris íntegrament en anglès 36 41
Ingressos competitius aconseguits en convocatòries del VII programa marc de la UE 17,07 -
Nombre d'estudiants estrangers matriculats 11.750 11.514
Nombre de professors estrangers per any 450 507
Nombre de màsters oficials i doctorats universitaris amb participació d'universitats estrangeres 22 28
Percentatge de les titulacions oficials adaptades a la nova estructura de graus i màsters 10% 6,2%
Millorar la taxa de rendiment, calculada com la proporció entre el nombre de crèdits superats respecte al nombre 
de crèdits matriculats pels estudiants en estudis de titulacions homologades 69% 69%

Nombre de titulacions interuniversitàries 74 97
35 Ingressos per transferència de tecnologia entre univ. i empresa (milions d'€) 84,02 102,26

24

25

26

33

34

27

28

 
Llegenda: 
Fons verd: indicador assolit. Dades remarcades en negreta: indicador assolit amb escreix. 
Fons gris clar: indicador parcialment assolit. 
Fons gris fosc: indicador no assolit. 
n.d. No disponible. 
(1) Cal tenir en compte que el total d’inscripcions afecten també a altres ensenyaments gestionats per altres departaments a banda del Departament d’Educació. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Departament d’Educació, pel Departament d’Innovació, Universitats i Empresa i a partir de les dades de seguiment publicades al web de 
l’Acord estratègic (Informe d’indicadors a 31.12.2008). 
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3.2. Nivell d’estudis 

3.2.1. Ensenyaments de règim general 
Alumnat 

Tal com s’observa en la següent taula, el curs 2007-2008 l’alumnat dels ensenyaments de règim general ha 
incrementat el 3,6% respecte el curs anterior. El professorat també incrementa, tot i que aquest darrer de 
manera més intensa (el 5,1%). 

TAULA V-17. Alumnat i professorat, per nivells educatius. Catalunya, curs 2007-2008 

Unitats: nombre de l’alumnat i del professorat, percentatges. 

Nombre 
absolut

C. 
públics 

(%)

C. 
privats 
conc. 
(%)

C. 
privats 

no conc. 
(%)

Nombre 
absolut

C. 
públics 

(%)

C. 
privats  

(%)
Alum. Prof.

Educació 
infantil 1r 
cicle

80.032 50,6 9,2 40,2 8,4

Educació 
infantil 2n 
cicle

224.777 66,2 31,4 2,3 4,9

Educació 
primària 404.456 63,6 35,1 1,3 3,7

Educació 
especial 6.810 43,6 56,4 . 1.627 53,9 45,9 -0,3 2,2

ESO 269.442 59,7 39,1 1,2 1,7
Batxillerat 83.809 62,8 14,6 22,6 -0,7
CFGM 37.890 70,8 22,6 6,6 5,1
CFGS 37.404 70,3 22,5 7,3 7,9
Total 1.144.620 62,6 31,3 6,1 102.617 66,2 33,8 3,6 5,1

Alumnat Professorat Variació curs 
anterior

59.204 34,065,9

41.786 67,1 32,9 2,7

6,8

 

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

L’ensenyament que registra un increment més intens de l’alumnat és el primer cicle d’educació infantil 
(8,4%). Aquest increment no només s’explica per l’augment de la cohort de zero a tres anys (3,7% respecte 
l’any anterior),120 sinó també per l’augment de places de les llars d’infants públiques, en compliment de la 
Llei 5/2004, de 9 de juliol, de creació de llars d’infants de qualitat.121 Coherentment, ha incrementat la des-
pesa pública en aquest nivell educatiu (del 34,4% l’any 2007 respecte l’any anterior), tal com es comenta 
més endavant, a l’apartat 3.4.1.  

                                                      

 

120 Variació calculada a partir de la població de zero a tres anys dels anys 2007 i 2008 segons les dades del Padró continu de població 
que publica Idescat. 
121 DOGC núm. 4175, de 15.07.2004.  
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Al llarg dels darrers cursos s’aprecia com incrementa el pes d’aquest alumnat en centres públics i davalla en 
els privats, reflex d’una major dotació de places públiques en escoles bressol. Així, el curs 2004-2005 el 
42,2% de l’alumnat d’aquesta etapa assistia a centres públics, mentre que el curs 2007-2008 aquest percen-
tatge és ja del 50,6%, tal com s’observa a la taula. 

D’altra banda cal destacar l’increment de l’alumnat en els cicles de formació professional, que és el 6,2% si 
es considera globalment l’FP inicial (incloent els dos cicles). Aquest increment és més intens que el registrat 
el curs 2006-2007 (3,7%) i se situa en línia amb l’eix estratègic 1 del bloc 2 de l’Acord estratègic, que esta-
bleix l’objectiu d’incrementar el nombre d’usuaris d’FP a Catalunya,122 així com amb l’acció clau 1.1 de 
l’objectiu 1 del II Pla General de Formació Professional, que té per finalitat incrementar els nivells de forma-
ció i qualificació de la població activa. 

Amb relació a l’augment de l’alumnat en FP cal tenir en compte l’informe de la Comissió Europea, citat a 
l’apartat 3.1, que destaca positivament l’increment del nombre d’estudiants d’FP a Espanya que ha tingut 
lloc els darrers anys. Així, el pes d’aquest alumnat sobre el total d’alumnat en ensenyaments postsecundaris 
era molt baix l’any 2000 en comparació amb la UE (33,5% i 55,1%, respectivament), però ha incrementat de 
manera significativa, en arribar al 42,5% l’any 2006. Aquest percentatge és del 47,3% a Catalunya el curs 
2007-2008, de tal manera que es pot afirmar que gairebé la meitat de l’alumnat que cursa ensenyaments 
postsecundaris realitza un curs de formació professional (CFGM o CFGS). 

L’increment de l’alumnat d’FP no és l’únic motiu que explica l’evolució creixent d’aquest percentatge, sinó 
que també cal tenir en compte que el curs 2007-2008, com també els anteriors, l’alumnat del batxillerat da-
valla respecte el curs anterior. Segons l’informe del Consell Escolar de l’Estat citat en l’apartat 3.1, aquest 
decrement no s’explica només per motius demogràfics, sinó també per la dificultat de motivar l’alumnat cap 
a l’educació secundària postobligatòria. 

En aquesta anàlisi general del sistema educatiu català cal fer una menció especial al país d’origen de 
l’alumnat i els seus efectes sobre l’escolarització. Els estudis específics sobre la matèria demostren com el 
país d’origen és una variable que influeix en l’activitat docent i el rendiment escolar. La importància d’aquest 
fet ha estat recollida també a l’Acord estratègic, en preveure una mesura específica (la 25) centrada en 
l’alumnat immigrant, i que té com a eixos clau les aules d’acollida i el programa d’immersió dels centres. Du-
rant el curs 2007-2008 s’han atès 24.505 alumnes en 1.166 aules d’acollida. El curs 2008-2009 el nombre 
d’aquestes aules ha incrementat el 5,8%, en passar a ser 1.234.123 

L’increment de la presència d’alumnat estranger en risc d’exclusió a les aules catalanes, i en concret en de-
terminats centres, juntament amb les estratègies de fugida cap a altres centres que fan algunes famílies ha 
alimentat un fenomen relativament nou a Catalunya: la segregació escolar. La importància creixent 
d’aquesta situació ha motivat l’elaboració per part del Síndic de Greuges d’un informe monogràfic,124 que 
conté algunes reflexions que convé ressaltar.  

La principal conclusió de l’informe és que el fenomen de la segregació escolar està consolidat a Catalunya, 
a la vegada que la concentració escolar també augmenta, sent el resultat final d’aquesta situació la “guetit-
zació”, entesa com l’increment progressiu de l’homogeneïtat interna dels centres gueto.  

                                                      

 

122 Cal tenir en compte que l’Acord estratègic considera de manera conjunta els dos subsistemes de l’FP: la inicial i l’FP per l’ocupació. 
D’altra banda, i sota aquesta concepció, l’Informe de seguiment del II Pla General de Formació Professional elaborat pel Consell Català 
de Formació Professional (CCFP) constata que l’any 2008 s’han ofert 285.685 places d’FP gestionades per la Generalitat (el 34,8% de 
les quals gestionades pel Departament d’Educació). En aquest càlcul s’inclouen també les places dels PQPI i dels ensenyaments es-
pecials. 
123 Segons les dades publicades a l’Informe qualitatiu de seguiment de 31.12.2008 de l’Acord estratègic. [En línia]. [Consulta: maig 
2009]. 
124 Síndic de Greuges. La segregació escolar a Catalunya. Informe extraordinari. Maig 2008. [En línia]. [Consulta: setembre 2008]. 
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D’altra banda, cal tenir en compte que no tots els alumnes immigrants tenen risc d’exclusió social. És impor-
tant ressaltar que les diferències de composició no només es deuen a l’origen estranger de l’alumnat, sinó 
que també hi influeixen el nivell d’instrucció i la classe social de la família. Així mateix, l’informe constata que 
la segregació escolar es dóna entre sectors de titularitat: els centres de titularitat privada han experimentat 
un impacte més baix de la guetització escolar i una variació més baixa del nombre d’alumnat estranger en 
els darrers anys. De tota manera, hi ha centres concertats plenament implicats en l’escolarització de 
l’alumnat nouvingut i a la vegada hi ha escoles públiques no del tot implicades. L’informe també destaca que 
les desigualtats entre escoles públiques són més grans que entre les públiques i privades. 

Malgrat aquesta situació, la segregació escolar és un fenomen evitable, no lligat exclusivament a factors es-
tructurals (com el fet migratori), sinó que depèn d’una pluralitat de factors: les polítiques educatives relatives 
a la distribució de l’alumnat estranger, la segregació residencial, la titularitat del centre, el nivell educatiu 
dels pares, etc. 

La següent taula conté l’alumnat d’origen estranger en els dos darrers cursos i el percentatge d’aquest que 
és escolaritzat en un centre públic. Les dades reflecteixen clarament com la major part d’aquest alumnat as-
sisteix a centres públics, tot i que cal tenir en compte que la majoria de centres educatius a Catalunya són 
també públics.125  

TAULA V-18. Alumnat d’origen estranger, per nivell educatiu i percentatge escolaritzat en centres 
públics. Catalunya, cursos 2006-2007 i 2007-2008 

Unitats: nombre d’alumnes i percentatges. 

Alumnat 
immigrant

% en c. 
públics

Alumnat 
immigrant

% en c. 
públics

Alumnat 
estranger

Total 
alumnat

Educació infantil 24.127 84,5 26.505 85,0 9,9 5,8
Educació primària 53.901 86,7 59.992 86,6 11,3 3,7
ESO 35.864 82,7 42.444 82,0 18,3 1,7
Batxillerat 5.049 85,4 5.707 85,5 13,0 -0,7
CFGM 3.553 80,6 4.377 81,2 23,2 5,1
CFGS 2.356 69,7 2.775 71,1 17,8 7,9
Educ. especial 864 55,0 1.027 54,9 18,9 -0,3
TOTAL 125.714 84,4 142.827 84,2 13,6 3,6

Curs 2006-2007 Curs 2007-2008 Variació (%)

 

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

Tot i que el percentatge d’alumnat immigrant en centres públics gairebé no varia entre un curs i l’altre, en 
funció del nivell educatiu s’aprecien algunes diferències. Així, en el curs 2007-2008 aquest percentatge da-
valla lleugerament en els ensenyaments obligatoris (infantil, primària i ESO), mentre que creix en els posto-
bligatoris (batxillerat i FP). 

D’altra banda, la taula conté la variació del nombre absolut d’alumnat immigrant i del total de l’alumnat del 
curs 2007-2008 respecte el curs anterior. L’alumnat estranger creix en tots els nivells educatius de manera 
més intensa que el nombre total d’alumnat. Els creixements més intensos en comparació amb la situació 
general de l’alumnat es registren en els ensenyaments secundaris (ESO, batxillerat  i FP). En aquest darrer 
cas destaca l’increment que registren els CFGM i els CFGS, fet que permet afirmar que gran part de 
l’increment de l’alumnat d’FP comentat amb caràcter general és degut a l’alumnat d’origen estranger. 

                                                      

 

125 El curs 2007-2008 hi ha un total de 4.305 centres educatius a Catalunya, el 68,5% dels quals són públics. Aquest percentatge era 
del 67,4% el curs anterior. 
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Educació infantil 

A banda dels comentaris generals ja fets sobre l’alumnat en aquesta etapa, cal destacar que, igual que els 
cursos anteriors, la taxa d’escolarització en el primer cicle de l’educació infantil creix lleugerament. Així, en 
el curs 2007-2008 la taxa d’escolarització als zero anys és el 8,4% (el curs anterior era del 7,5%), el 34,5% a 
l’any (32,8% el curs anterior) i el 55,8% als dos anys (54,1% el curs 2006-2007). Aquest creixement és posi-
tiu, atès que nombrosos estudis demostren que existeix una relació clara entre l’educació en l’etapa de zero 
a tres anys i la reducció dels desavantatges educatius lligats als antecedents familiars.126 

D’altra banda, els agents signants de l’Acord estratègic, conscients de la importància de l’aprenentatge de 
llengües estrangeres en totes les etapes educatives i en especial en les inicials, han inclòs en la mesura 26, 
centrada en el desenvolupament del Pla de l’anglès, l’avançament de l’aprenentatge d’aquest idioma a 
l’educació infantil. Segons les dades facilitades pel Departament d’Educació, el curs 2007-2008, el 22,8% de 
l’alumnat d’educació infantil de segon cicle que assisteix a centres públics estudia anglès, mentre que 
aquest percentatge creix fins el 72,6% en l’alumnat d’aquesta etapa que assisteix a centres privats. Aques-
tes dades són lleugerament superiors a les registrades en el curs anterior: 21% de l’alumnat en els centres 
públics i el 68,2% en els centres privats. 

Educació primària 

El gràfic següent conté dos indicadors de rendiment per aquesta etapa: la taxa d’idoneïtat i la taxa de repeti-
ció. Generalment la taxa d’idoneïtat en l’edat disminueix a mesura que incrementa l’edat de l’alumnat, com 
es pot apreciar en el gràfic, però en el darrer curs cal destacar que aquesta taxa també disminueix en com-
paració amb el curs anterior. En conseqüència, el curs 2007-2008 incrementa la taxa de repetició en relació 
a la del curs anterior. Pels dos cursos analitzats, s’observa com és més elevada en els centres privats que 
en els públics. 

GRÀFIC V-18. Indicadors de rendiment a l’educació primària. Catalunya, cursos 2006-2007 i 2007-
2008 

Unitats: percentatges. 

97,4% 94,0% 91,6%

1,3% 1,4%

95,8% 92,6% 91,0%

1,7% 2,0%

7 anys 9 anys 11 anys C. públics C. Privats

Taxa d'idoneïtat Taxa de repetició a 6è 

2006-2007 2007-2008
 

                                                      

 

126 Comissió Europea. Progrés cap als objectius de Lisboa en educació i formació. 2007. [En línia]. [Consulta: gener 2008]. 
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Departament d’Educació. 
Nota: la taxa d’idoneïtat és el percentatge d’alumnes d’una edat determinada que no ha repetit cap curs al llarg de la seva vida escolar. 
Taxa de repetició: alumnat repetidor de 6è / alumnat matriculat a 6è. 

Amb la finalitat d’impulsar la inclusió i l’èxit escolar i reduir l’abandonament prematur de l’alumnat, la mesura 
23 de l’Acord estratègic conté una sèrie d’actuacions en aquest àmbit. Tal com s’observa a la taula de 
l’apartat 3.1 sobre l’assoliment dels indicadors de l’Acord, s’avança positivament. 

D’altra banda, cal tenir en compte els programes d’acompanyament escolar previstos en el Pla Proa (Pro-
grames de reforç, orientació i suport), concebut com un projecte de cooperació territorial entre el Ministeri 
d'Educació i les comunitats autònomes que pretén abordar les necessitats associades a l'entorn sociocultu-
ral de l'alumnat mitjançant un conjunt de programes de suport als centres educatius. Els programes 
d’acompanyament escolar en l’educació primària estan destinats a millorar les perspectives escolars dels 
alumnes amb dificultats en l'últim cicle d'aquesta etapa. Segons les dades publicades pel Ministeri, durant el 
curs 2007-2008 (i també el 2008-2009) un total de 145 centres educatius catalans participen en aquest pro-
grama, mentre que el curs 2006-2007 van participar-hi 64 centres.  

Educació secundària obligatòria 

Els indicadors de rendiment de l’ESO són objecte d’anàlisi detallat en la majoria d’informes sobre educació, 
atesa la importància de l’èxit escolar en aquesta etapa. Tal com s’observa en la següent taula, el curs 2007-
2008 milloren la taxa d’idoneïtat (als 15 anys, edat en què es finalitza l’ESO si l’alumne no ha repetit mai cap 
curs) i la taxa de graduació, en incrementar respecte el curs anterior. Ara bé, cal tenir en compte que la taxa 
d’abandonament incrementa lleugerament. 

TAULA V-19. Indicadors de rendiment a l’ESO. Catalunya, cursos 2006-2007 i 2007-2008 

Unitats: percentatges 

Curs 06-07 Curs 07-08
68,3 69,0

Total 79,0 79,8
Centres públics 73,2 74,2
Centres privats 86,9 87,8
Total 9,9 10,0
Centres públics 13,0 13,1
Centres privats 5,7 5,6
Total 2,9 3,0
Centres públics 3,8 n.d.
Centres privats 1,7 n.d.
Total 8,2 7,3
Centres públics 10,0 n.d.
Centres privats 5,7 n.d.

Taxa de 
certificació 

Taxa 
d'abandonament

Taxa d'idoneïtat

Taxa de repetició 

Taxa de 
graduació 

 

n.d. no disponible 
Nota: la taxa d’idoneïtat és el percentatge d’alumnes d’una edat determinada que no ha repetit cap curs al llarg de la seva vida escolar. 
Taxa graduació:  alumnat que supera 4rt d’ESO / alumnat avaluat a 4rt d’ESO.   
Taxa de repetició: alumnat repetidor de 4rt d’ESO/ alumnat matriculat a 4rt d’ESO. 
Taxa d’abandonament: (alumnat matriculat a 4rt d’ESO – alumnat avaluat de 4rt d’ESO) / alumnat matriculat de 4rt d’ESO. 
Taxa de certificació: 100 – (taxa de graduació + taxa de repetició + taxa d’abandonament). 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Departament d’Educació i les dades publicades al web d’aquest Departa-
ment. 

La mesura 23 de l’Acord estratègic està centrada en l’èxit escolar i preveu diferents actuacions que afecten 
a l’educació secundària obligatòria. Les actuacions en aquest àmbit se centren en promoure l’autonomia 
dels centres, a través dels següents instruments: 
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Els plans estratègics, que programen anualment les actuacions dels centres per tal d’incrementar els resul-
tats educatius i millorar la cohesió social. A finals de l’any 2008, hi ha 311 centres que disposen d’aquests 
plans, fet que representa el 14% del total dels centres públics. 

Els plans de formació de centre, per tal d’oferir una formació del professorat vinculada amb les necessitats 
reals del projecte educatiu del centre, encaminat a la millora de l’èxit escolar i la inclusió educativa. A 31 de 
desembre de 2008, 999 centres han presentat el seu pla (el 35% del total de centres). 

Els plans educatius d’entorn, que s’elaboren amb la col·laboració de les administracions locals, per tal de 
donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives dels membres més joves de la soci-
etat, coordinant i dinamitzant l’acció educativa en els diferents àmbits de la seva vida. Aquests plans van 
adreçats a 663 centres educatius, 89 llars d’infants, 15 centres d’educació especial, 35 centres d’educació 
d’adults i 5 escoles de música, i afecten a un total de 284.596 alumnes.127  

D’altra banda, cal tenir en compte els programes de suport previstos en el Pla Proa i aplicables a l’ESO. N’hi 
ha de dos tipus: un centrat a millorar les perspectives escolars de l’alumnat amb dificultats i l’altre que s'a-
dreça a centres educatius amb una proporció significativa d'alumnes en desavantatge educatiu associat al 
seu entorn sociocultural, amb la finalitat de millorar els resultats educatius dels centres i millorar el seu fun-
cionament i gestió. En els cursos 2007-2008 i 2008-2009 participen en el primer programa 71 centres edu-
catius de Catalunya, mentre que en el segon programa hi participen 78 centres el curs 2007-2008 i 86 el se-
güent curs. 

Les actuacions del Pla Proa (tant a primària com a l’ESO) són cofinançades pel Ministeri i la Generalitat de 
Catalunya (el 50% cada part). Per l’any 2008 l’aportació econòmica ascendeix a 12.229.568€, segons el 
conveni de col·laboració signat per ambdues parts.128 

Una altra mesura de l’Acord estratègic que afecta l’educació secundària és el foment de la formació a dis-
tància (mesura 19), que tot i estar centrada en l’FP, inclou també l’oferta de l’ESO en aquesta modalitat. Se-
gons les dades publicades pel Departament d’Educació, el curs 2007-2008 s’hi han matriculat 2.407 alum-
nes,129 un 5,5% menys que el curs anterior (2.546 alumnes). El 53,6% d’aquests alumnes són dones. 

Batxillerat 

El batxillerat presenta les taxes de graduació més elevades dels ensenyaments secundaris postobligatoris, 
tal com mostra la taula següent i en comparació amb les taxes de graduació d’FP que es comentaran més 
endavant. Respecte el curs anterior es detecta una lleugera davallada, si bé les principals diferències 
s’observen entre els centres de titularitat pública i privada. 

D’altra banda, hi ha un marcat desequilibri en aquest indicador en funció del sexe de l’alumnat: les noies te-
nen una taxa de graduació molt més elevada que els nois (gairebé deu punts percentuals). 

TAULA V-20. Taxa de graduació de batxillerat, per sexes i per titularitat del centre. Catalunya, cur-
sos 2005-2006 a 2007-2008 

Unitats: percentatges 

                                                      

 

127 Les dades comentades s’han extret de l’Informe qualitatiu de seguiment de 31.12.2008 de l’Acord estratègic. [En línia]. [Consulta: 
maig 2009]. 
128 Resolució EDU/467/2008, de 17 de febrer, per la qual es dóna publicitat a l’Addenda al conveni de col·laboració entre el Ministeri 
d’Educació i Ciència i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, per a l’aplicació de diversos programes de suport a 
centres d’educació primària i de secundària (Pla Proa), durant l’any 2008 (DOGC núm. 5329, de 02.03.2009). 
129 Segons l’Informe qualitatiu de seguiment de 31.12.2008 de l’Acord estratègic, l’alumnat inscrit a finals de 2008 a l’ESO és 2.648. 
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Total C. públics C. privats Total C. públics C. privats Total C. públics C. privats
2005-06 73,5 67,7 81,7 76,3 n.d. n.d. 69,7 n.d. n.d.
2006-07 74,4 69,8 80,8 76,6 72,1 83,4 71,8 66,8 77,9
2007-08 74,2 69,6 80,8 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Total Noies Nois

 

n.d. no disponible 
Taxa graduació:  alumnat que supera 2n batxillerat / alumnat avaluat a 2n batxillerat. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Departament d’Educació i les dades publicades al web d’aquest Departa-
ment. 

Per tal d’incrementar el nombre d’estudiants que cursen ensenyaments postobligatoris i amb la finalitat de 
flexibilitzar i facilitar els estudis de batxillerat, el Govern ha decidit impulsar la modalitat formativa a distància, 
en part reduint el nombre de centres que ofereixen cursar el batxillerat nocturn (tot i que 26 centres en conti-
nuaran oferint el curs 2008-2009). 

Segons les dades facilitades pel Departament d’Educació, 6.838 alumnes s’han matriculat a la modalitat de 
batxillerat nocturn el curs 2007-2008, el 98,2% dels quals en centres públics. Aquesta xifra és un 5,8% me-
nor que la matrícula del curs anterior (amb 7.262 alumnes matriculats). Una mica més de la meitat de 
l’alumnat són noies (el 52%). 

Pel que fa al batxillerat a distància, les dades publicades pel Departament d’Educació reflecteixen com 
l’alumnat matriculat el curs 2007-2008 és 1.699 (el 44,1% són dones).130 L’alumnat davalla el 8,6% en com-
paració amb el curs anterior (quan es van matricular 1.859 alumnes). 

Formació professional reglada 

La formació professional ha estat un any més un dels elements centrals de debat sobre l’educació i objectiu 
de les diferents iniciatives públiques endegades, com ara l’Acord estratègic i el II Pla General de Formació 
Professional. La formació es considera una de les millors inversions per a Catalunya tant en termes econò-
mics com socials. L’objectiu ja comentat d’incrementar el nombre de persones que cursen FP no es limita 
als resultats quantitatius sinó que també es pretén millorar-ne la qualitat, cercant la màxima flexibilitat i 
adaptabilitat a la persona i a les necessitats de l’economia. 

Una primera dada que ja s’ha destacat és l’increment significatiu de l’alumnat en els cicles formatius (4,8% 
en els cicles formatius de grau mitjà i 7,7% en els de grau superior). Tal com s’aprecia en la següent taula, 
aquest increment és superior en l’alumnat femení: creix el 7,8% en els CFGM i el 9,2% en els CFGS. 

TAULA V-21. Alumnat en CFGM i CFGS per famílies professionals, total i noies. Catalunya, curs 
2007-2008 

Unitats: nombre d’alumnat i percentatges. 

                                                      

 

130 Aquesta xifra també difereix de la publicada a l’Informe qualitatiu de seguiment de 31.12.2008 de l’Acord estratègic, segons el qual, 
l’alumnat inscrit al batxillerat a distància és 1.594. 
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Total % noies Total % noies Total Noies Total Noies 
Act. fís. i esportives 977 24,7 1.604 26,6 8,2 9,0 14,9 7,6
Administració 5.763 73,9 5.415 71,6 1,9 0,4 6,4 6,0
Act. agràries 701 17,5 464 20,9 -9,7 -6,8 -5,3 -7,6
Arts gràfiques 545 36,0 334 39,8 4,4 18,8 -5,1 9,9
Mant. vehicles autoprop. 3.608 1,2 1.045 2,1 -2,4 0,0 7,6 57,1
Comerç i màrqueting 1.520 61,5 2.090 46,4 4,9 3,0 11,2 3,2
Edif. i obra civil 223 4,9 1.630 26,6 10,9 0,0 9,1 12,1
Elect. i electrònica 4.684 1,7 3.231 4,6 1,7 8,1 -0,9 28,4
Fusta i moble 465 4,5 68 8,8 -5,9 23,5 38,8 50,0
Hoteleria i turisme 2.251 34,1 1.402 64,8 9,4 9,1 -2,6 -6,1
Ind. alimentàries 143 37,8 191 46,6 -15,4 5,9 1,6 30,9
Comunicació, imatge i so 275 44,4 1.896 32,0 -3,2 16,2 9,7 6,3
Act. maritimopesqueres 174 3,4 187 13,9 28,9 100,0 8,7 23,8
Fabr. mecànica 1.197 1,3 1.046 7,1 -16,2 -34,8 -8,8 -2,6
Química 576 54,0 1.381 52,7 -6,5 -8,8 2,9 1,3
Sanitat 4.797 85,7 4.189 77,4 10,8 8,5 15,0 12,9
Serv. socioculturals 1.483 91,6 5.802 91,1 48,6 49,1 18,3 18,1
Imatge personal 2.435 97,1 693 97,0 7,2 7,3 3,6 4,2
Mant. i serveis a la prod. 2.033 1,2 1.131 16,7 3,2 -27,3 10,9 9,2
Tèxtil, confecció i pell 60 88,3 56 91,1 13,2 3,9 -6,7 -8,9
Informàtica 3.980 10,2 3.549 11,5 12,0 17,3 3,6 -11,3
TOTAL 37.890 40,9 37.404 49,2 4,8 7,8 7,7 9,2

Alumnat curs 2007-2008 Variació curs anterior
CFGM CFGS CFGM CFGS

 

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

Les famílies professionals que registren un major increment de l’alumnat són, en ambdós cicles, els serveis 
socioculturals i la sanitat (cal tenir en compte que altres famílies registren variacions superiors, però tenen 
un nombre absolut d’alumnes baix i per tant poc significatiu). També els serveis socioculturals registren un 
increment significatiu de l’alumnat femení (49,1% en els CFGM i el 18,1% en els CFGS). 

En funció del sexe de l’alumnat, en els CFGM es registra, igual que en anys anteriors, un major pes dels 
nois (59,1%), tot i que un punt percentual menys que el curs anterior (quan representaven el 60,2% de 
l’alumnat). En canvi, en els CFGS la presència de les noies és superior: el 49,2%. Malgrat aquest aparent 
equilibri, continua havent determinades famílies professionals en les que la majoria d’alumnat són noies i vi-
ceversa. Així, i tant en el grau mitjà com en el superior, el curs 2007-2008 les noies predominen clarament 
en les especialitats d’imatge personal, serveis socioculturals, tèxtil, sanitat i administració (situació que ja es 
va donar el curs passat). 

Tal com s’observa en el gràfic següent, la taxa de graduació de l’alumnat d’FP presenta diferències en fun-
ció del cicle: és més elevada en els cicles formatius de grau superior que en els de grau mitjà, tot i que en 
aquest darrer cas presenta una tendència creixent els darrers cursos. En canvi, en els CFGS la taxa de gra-
duació va davallar el curs 2006-2007 (sobretot en els centres privats), tot i que el curs 2007-2008 experi-
menta un repunt.  

Pel que fa a la titularitat del centre, les dades mostren que la taxa de graduació és més alta en els centres 
privats que en els públics, tant en els CFGM com en els CFGS, sent aquesta diferència més acusada en els 
CFGM (15,5 punts percentuals de diferència el curs 2007-2008) que en els CFGS (amb 9,2 punts percentu-
als de diferència). Ara bé, cal tenir en compte que el 80,6% de l’alumnat dels CFGM i el 69,7% de l’alumnat 
dels CFGS assisteixen en centres públics (en el curs 2007-2008). 
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GRÀFIC V-19. Taxa de graduació en els CFGM i CFGS. Catalunya, cursos 2005-2006 a 2007-2008 

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

Tal com ja s’ha comentat, el desplegament de la formació professional a distància és l’objectiu de la mesura 
19 de l’Acord estratègic. S’han integrat tots els ensenyaments oferts des de l’Institut Obert de Catalunya en 
la modalitat d’ensenyament a distància, basada en una organització flexible i innvoadora amb l’ús de les 
TIC. 

Segons les dades publicades pel Departament d’Educació, en curs 2007-2008 s’ha duplicat l’alumnat en els 
CFGM que s’ofereixen (en passar de 167 a 349) i s’ha gairebé triplicat en els CFGS (en passar de 538 a 
1.340 alumnes). La distribució per sexe de l’alumnat és la mateixa que el curs anterior: els homes són majo-
ritaris en els CFGM (el 79,9%), mentre que les dones són majoria en els CFGS (representen el 84,3% del 
total). Aquesta diferència s’explica per les modalitats dels cursos que s’ofereixen.131 

Amb la finalitat d’incrementar la formació de les persones, la mesura 21 de l’Acord estratègic contempla 
l’establiment de passarel·les per permetre la transició entre ensenyaments postobligatoris. En el cas de l’FP 
aquestes passarel·les s’estableixen entre el cicle mitjà cap al superior i des d’aquest cap als ensenyaments 
universitaris. Segons l’Informe qualitatiu de seguiment de 31 de desembre de 2008 de l’Acord estratègic, a 
l’inici del curs escolar 2008-2009 hi ha un total de 178 correspondències establertes entre 63 CFGS i 60 es-
tudis universitaris. En aquesta mateixa línia, el II Pla General de Formació Professional també preveu 

                                                      

 

131 En CFGM: explotació de sistemes informàtics, equips electrònics de consum i gestió administrativa (sent aquesta darrera modalitat 
una novetat en el curs 2007-2008). En CFGS: gestió comercial i màrqueting, secretariat, prevenció de riscos laborals, educació infantil, 
administració de sistemes informàtics i desenvolupament d’aplicacions informàtiques (aquestes dues darreres modalitats són de recent 
introducció). 
D’altra banda, segons l’Informe qualitatiu de seguiment de 31.12.2008 de l’Acord estratègic s’han matriculat a cursos d’FP 2.708 alum-
nes, 761 al curs per a les proves d’accés al grau superior, i 1.883 al curs de preparació de en matèries específiques (amb la 
col·laboració d’escoles de formació de persones adultes).  
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l’establiment d’acords que afavoreixin la col·laboració i la transició entre els cicles superiors d’FP i la univer-
sitat. 

Segons les dades facilitades pel Departament d’Innovació, Universitats i Empresa l’any 2007 van preinscriu-
re’s a la universitat 7.442 alumnes provinents d’estudis d’FP, dels quals un 73,8% finalment es va matricular 
(5.493). Aquest percentatge és tres punts percentuals inferior al registrat el curs anterior: 76,1% (amb 7.293 
preinscripcions i 5.547 matrícules). 

Tot i que el grau d’assoliment de les diferents mesures de l’Acord estratègic que afecten l’FP apareix des-
glossat en la taula de l’apartat 3.1, el compliment d’alguna de les mesures mereix un comentari addicional. 
Així, la mesura 12 preveu l’impuls del Pla FP.CAT amb el desplegament d’una xarxa de quinze centres que 
oferiran les diferents modalitats d’FP de manera conjunta (també anomenats “projectes d’integració”). 
Aquesta fita és compartida pel II Pla General de Formació Professional (accions clau 2.6 i 5.4). Segons 
l’Informe de seguiment del Pla s’han constituït formalment cinc dels sis projectes existents (Olot, Girona, 
Granollers, Terrassa i Manresa), en els quals s’ha presentat una oferta de cursos de formació professional 
integrada. Tot i això, el primer projecte que s’ha posat en marxa és el relatiu a la formació professional soci-
osanitària, que s’imparteix a l’IES Bonanova de Barcelona. 

D’altra banda, la mesura 11 preveu la creació d’una gerència per a la integració de l’FP, previsió que s’ha 
dut a terme a través de l’aprovació del Programa Interdepartamental de la Generalitat de Catalunya per a la 
integració de la formació professional a Catalunya.132 

Durant l’any 2008 no s’ha avançat en el desenvolupament d’un model d’informació i orientació sobre l’FP 
(mesura 14 de l’Acord i acció clau 7.3 del II Pla General d’FP), si bé s’han dut a terme diferents accions per 
a la millora dels serveis d’informació i orientació en les oficines de treball, com ara sessions d’informació la-
boral adreçades a persones nouvingudes, aules actives i formació dels tècnics de les oficines den l’àmbit de 
la formació, segons l’informe de seguiment del II Pla General d’FP. 

Prestigiar l’FP és l’objectiu compartit de la mesura 15 de l’Acord estratègic i de l’acció clau 6.1 del II Pla Ge-
neral d’FP. Tant el Departament d’Educació com el de Treball han dut a terme diferents actuacions, entre les 
que destaquen l’elaboració i difusió de videoclips sobre els cicles formatius, assistència i promoció de l’FP 
en fires sectorials i específiques, i la promoció del sistema de qualificacions i de certificació de competènci-
es. 

El Pla de l’anglès és una de les mesures de l’Acord que els agents signants han qualificat d’estratègica. Re-
lacionada amb les mesures 26 i 28, la Resolució EDU/414/2008, de 14 de febrer,133 regula el curs per a 
l’impuls de l’anglès, adreçat a joves de 18 a 30 anys que estiguin matriculats en els CFGS de determinades 
famílies professionals. Pel curs 2008-2009 s’han ofert 1.900 places per realitzar aquest curs gratuït.134 

Programes de Qualificació Professional Inicial 

Els Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) es configuren com una via per facilitar la continuï-
tat formativa o la incorporació al mercat de treball amb una qualificació mínima dels joves que no han obtin-
gut el Graduat en ESO. La Comissió Europea destaca els efectes positius d’aquesta “segona oportunitat” 
per tal de millorar la qualificació de les persones.135 

                                                      

 

132 Acord GOV/205/2008, de 2 de desembre (DOGC núm. 5283, de 22.12.2008). 
133 DOGC núm. 5075, de 21.02.2008. 
134 Aquest pla s’emmarca en una de les actuacions previstes pel Conveni de col·laboració entre el Ministeri d'Educació i la Generalitat 
per augmentar l'oferta de places en les escoles oficials d'idiomes i impulsar el coneixement de l'anglès entre els joves (publicat per la 
Resolució EDU/368/2008, de 7 de febrer; DOGC núm. 5073, de 19.02.2008). 
135 Comissió Europea. Progrés cap als objectius de Lisboa en educació i formació. 2008. P. 125. [En línia]. [Consulta: desembre 2008]. 
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Amb la finalitat de garantir la completa implantació dels PQPI el curs 2008-2009, el Departament d’Educació 
i el de Treball han elaborat conjuntament l’Ordre PRE/308/2008, de 13 de juny, per la qual s’estableix el 
procediment d’autorització dels PQPI i es regulen les bases de concessió de subvenció d’aquests progra-
mes.136 Aquest desenvolupament normatiu està previst a la mesura 20 de l’Acord estratègic així com a 
l’acció clau 1.4 del II Pla General d’FP. D’altra banda, cal constatar que es treballa en l’elaboració de la Pro-
posta de decret que regularà aquests programes. 

La taula següent conté les dades facilitades pel Departament d’Educació sobre els darrers cursos dels Pro-
grames de Garantia Social, realitzats el curs 2007-2008, i que el curs 2008-2009 s’han substituït pels 
PQPI.137 La taula diferencia els programes gestionats per la Generalitat i els gestionats per l’administració 
local. Respecte el curs anterior hi ha un centre més que ofereix els cursos, mentre que l’alumnat que els 
realitza ha disminuït el 2,2% (eren 5.355 el curs 2006-2007). 

TAULA V-22. Centres i alumnat que cursa Programes de Garantia Social. Catalunya, curs 2007-2008 

Unitats: nombre de centres i nombre d’alumnes. 

C. privats

PGS-PTT PGS-FIAP PGS 
(Gen.)

PGS 
(Ad. L) PGS C. públics C. privats Total

Centres 40 48 3 36 77 127 77 204
Alumnat 1.230 1.044 77 816 2.068 3.167 2.068 5.235

C. Públics Total

 

Nota: les sigles emprades són les següents: PGS (Programes de Garantia Social), PTT (Programes de Transició al Treball), FIAP 
(Formació i aprenentatge professional). 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Departament d’Educació. 

3.2.2. Ensenyaments de règim especial 
El total d’alumnat que ha cursat algun ensenyament de règim especial el curs 2007-2008 és 107.331, un 
4,2% més que el curs anterior (103.045 alumnes). Els principals increments es concentren en els esports 
(29,8%), els estudis superiors de disseny (21,9%) i en les escoles oficials d’idiomes (13,1%). És significatiu 
l’augment de l’alumnat en les escoles oficials d’idiomes, reflex de la importància que ha adquirit 
l’aprenentatge de llengües estrangeres. 

TAULA V-23. Alumnat i ràtio d’alumnes per professor dels ensenyaments de règim especial. Cata-
lunya, curs 2007-2008 

Unitat: nombre d’alumnes i nombre d’alumnes per professor 

                                                      

 

136 DOGC núm. 5158, de 23.06.2008. L’import màxim que preveu destinar el SOC durant l’any 2008 és de 9.300.000€, distribuïts entre 
22 especialitats formatives. L’import total inicialment previst era de 7.500.000€, però la Resolució TRE/2962/2008, de 7 d’octubre (DO-
GC núm. 5233, de 10.10.2008) ha ampliat aquesta quantia amb 1.800.000€ més. 
137 Segons les dades de l’Informe qualitatiu de seguiment de 31.12.2008 de l’Acord estratègic, el curs 2008-2009 s’han ofert 6.210 pla-
ces en aquests programes, dividides en 430 accions formatives. 
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Total C.públics C. privats Total C.públics C. privats
Arts plàstiques i 
disseny 5.357  4.782  575  5.053  4.595  458  

Estudis superiors de 
disseny (1) 752  664  88  917  779  138  

Música 39.640  28.732  10.908  43.782  31.869  11.913  
Dansa 8.879  989  7.890  9.833  1.001  8.832  
Escoles oficials 
d'idiomes 40.682  40.682  . 46.003  46.003  .

Art dramàtic 318  318  . 312  312  .
Rest. i conservació de 
béns culturals 128  128  . 124  124  .

Esports 1.007  885  122  1.307  1.152  155  
Arts plàstiques i 
disseny 6,7  6,6  7,8  6,1  6,1  6,2  

Estudis superiors de 
disseny n.d. n.d. n.d. 1,1  . .

Música 9,4  9,4  9,5  12,9  13,4  11,6  
Dansa 22,1  7,7  28,9  33,4  27,8  34,2  
Escoles oficials 
d'idiomes (2) 65,8  65,8  . 69,8  69,8  .

Art dramàtic 2,5  2,5  . 2,5  2,5  .
Rest. i conservació de 
béns culturals 6,1  6,1  . 5,9 5,9 .

Esports 3,6  3,6  3,9  4,2  4,3  3,9  

A
lu

m
na

t
A

lu
m
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t/P

ro
fe
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or

at

Curs 2006-2007 Curs 2007-2008

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Departament d’Educació. 
(1) Els centres que imparteixen estudis superiors de Disseny també imparteixen Arts plàstiques i Disseny. En aquests centres el pro-

fessorat imparteix tots dos ensenyaments. 
(2) Alumnes presencials oficials. Pel curs 2006-2007 no s’hi inclouen 2.228 alumnes oficials no presencials ni 4.054 alumnes lliures. 

No es disposa d’aquesta informació complementària pel curs 2007-2008. 

Tal com s’observa a la taula, la ràtio alumat/professorat davalla en alguns ensenyaments (arts plàstiques i 
disseny, i restauració), mentre que en altres incrementa (música, dansa, escoles oficials d’idiomes i esports). 

3.2.3. Ensenyament universitari 
Les dades de l’alumnat matriculat a les universitats catalanes el curs 2007-2008 trenquen la tendència regis-
trada els darrers anys en créixer respecte el curs anterior el 2,2%, amb 5.035 alumnes més.138 Aquest in-
crement és més intens en les universitats privades (4,6%) que en les públiques (1,3%). Respecte el curs an-
terior, creix el pes de l’alumnat matriculat en una universitat privada, en passar del 27,5% al 28,1%. El pes 
de l’alumnat matriculat en una universitat pública és, pel curs 2007-2008, del 71,9%. El creixement que ex-
perimenten les universitats privades és degut principalment a l’alumnat matriculat a la Universitat Oberta de 
Catalunya (UOC), atès que concentra més de la meitat dels nous estudiants de les universitats privades (el 
64,4%). 

Tal com s’observa a la taula següent, la Universitat Abat Oliva (UAO) i la Universitat Internacional de Cata-
lunya (UIC) registren els principals increments, mentre que la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), 

                                                      

 

138 Cal tenir en compte però que aquestes dades són provisionals. 
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Universitat Rovira i Virgili (URV) i la Universitat de Vic (UVIC) perden alumnat matriculat respecte el curs an-
terior. 

TAULA V-24. Alumnat de les universitats catalanes i taxes de variació. Catalunya, cursos 2004-2005 
a 2007-2008 

Unitats: nombre d’alumnes i variacions en percentatge 

2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 
(1)

UB 56.111 55.044 53.807 54.503 -1,0 1,3
UAB 38.117 37.767 36.525 36.395 -1,5 -0,4
UPC 33.242 32.634 31.468 32.021 -1,2 1,8
UPF 10.213 10.381 10.517 11.003 2,5 4,6
UdG 12.680 12.328 11.892 12.394 -0,8 4,2
UdL 8.815 8.081 7.699 7.842 -3,8 1,9
URV 11.967 11.884 11.539 11.462 -1,4 -0,7
UOC 33.996 36.931 39.548 41.818 7,1 5,7
URL 13.140 13.371 13.061 13.061 (2) -0,2 0,0
UVIC 5.113 5.385 5.399 5.362 1,6 -0,7
UIC 2.406 2.494 2.840 3.113 9,0 9,6
UAO 564 762 1.038 1.394 35,2 34,3
Total sistema 
universitari 226.364 227.062 225.333 230.368 0,6 2,2

Curs Tcaa Curs 
04-05 a 07-

08

Variació curs 
2006-2007 a 
2007-2008

 
(1)Dades provisionals 
(2)Dades corresponents al curs 2006-2007 
Tcaa = Taxa de creixement anual acumulatiu. 
Inclou estudis de 1r, 1r i 2n, i 2n cicles, graus i màsters oficials. No inclou doctorat. També inclou centres integrats i adscrits, i títols ho-
mologats i propis. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Departament d’Innovació, Universitats i Empresa. 

D’altra banda, les universitats que concentren la majoria de l’alumnat són la Universitat de Barcelona (el 
23,7%), la UOC (el 18,2%), la Universitat Autònoma de Barcelona (el 15,8%) i la Universitat Politècnica de 
Catalunya (el 13,9%). 

Segons les dades publicades pel Departament d’Innovació, Universitats i Empresa,139 el curs 2007-2008 la 
principal via d’accés a la universitat són les proves d’accés (PAU), que concentren el 59,8% dels estudiants 
amb plaça assignada, seguits pels estudiants que han canviat de carrera però que no tenen una titulació 
universitària i que per tant accedeixen a un primer curs amb el resultat que van obtenir a les PAU (col·lectiu 
que suposa el 19,4%) i pels estudiants procedents de la formació professional de segon grau (el 12,8%). 

D’altra banda, en la convocatòria de juny de 2007 de les PAU es van presentar 24.614 estudiants. El per-
centatge d’aprovats va ser el 87,7%, la xifra més baixa en els darrers tres cursos, atès que el juny de l’any 
2005 van aprovar el 90,4% dels estudiants que es van presentar i el juny del 2006, el 89,5%. Tot i que el 
percentatge de noies que es presenten a les PAU és superior al dels nois (58% i 42% respectivament el juny 
del 2007), el percentatge d’aprovats és similar: el 87,3% en el cas dels nois i el 88% en les noies. 

Com ja s’ha comentat en l’apartat 3.1, Catalunya avança positivament en la consecució de l’objectiu comuni-
tari d’incrementar el nombre d’estudiants en els estudis universitaris científics i tècnics. Cal tenir en compte 
però, que la davallada demogràfica en les cohorts que ara cursen aquests estudis pot dificultar l’assoliment 

                                                      

 

139 Si bé aquest percentatge no inclou els estudiants de la UOC, la URL i la UIC. 
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d’aquest objectiu. Per aquest motiu, l’indicador utilitzat per mesurar el grau d’assoliment d’aquest objectiu té 
en compte la població en aquesta franja d’edat.140 

Segons les dades facilitades pel Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, entre els cursos 2004-
2005 i 2006-2007 el nombre absolut de l’alumnat dels estudis científics i tècnics (sense incloure ciències de 
la salut) va decaure l’1,6% anualment. Tot i això, el pes de l’alumnat femení va incrementar lleugerament, en 
passar del 32,9% al 33%. En funció dels estudis hi ha diferències significatives: n’hi ha on predominen les 
dones (majoritàriament de l’àmbit científic)141 i en d’altres la seva presència és molt baixa (majoritàriament 
en els tècnics).142 

Les mesures de l’Acord estratègic centrades en l’educació i la qualificació de les persones (bloc 2) afecten 
també l’educació universitària (línia 7), en preveure tres mesures en aquest àmbit (de la 33 a la 35). Les ac-
tuacions se centren en millorar-ne la qualitat i l’excel·lència, l’adaptació a l’Espai Europeu d’Educació Supe-
rior i en millorar la relació universitat – empresa. La taula de l’apartat 3.1 conté les dades relatives a 
l’assoliment dels indicadors de cada mesura.  

Cal destacar el baix percentatge de titulacions oficials adaptades a la nova estructura europea (graus i màs-
ters): un 6,2%, mentre que es preveia que l’any 2008 aquest percentatge fos del 10%. L’adaptació de les ti-
tulacions oficials així com els canvis organitzatius i docents que comporta la implementació del procés de 
Bolonya és un dels principals reptes que ha de fer front la comunitat universitària al llarg dels propers dos 
anys. 

Els agents signants de l’Acord consideren que la internacionalització del sistema universitari català contribui-
rà a millorar-ne la qualitat i afavorirà la seva excel·lència (mesura 33). Per això, consideren que cal afavorir 
la mobilitat dels estudiants i del professorat. La mobilitat de l’alumnat mentre realitza estudis universitaris no 
només té efectes positius en la seva formació acadèmica, sinó que també contribueix al seu desenvolupa-
ment personal. Malgrat això, la Comissió Europea lamenta la manca de programes i línies d’ajut a escala 
nacional per impulsar i donar suport a la mobilitat, atès que el programa comunitari Erasmus és l’únic pro-
grama que hi dóna suport de manera complerta.143 La seva finalitat és millorar la qualitat de l’educació supe-
rior i promoure el coneixement intercultural dels estudiants a través de la cooperació amb tercers estats. 

Diferents informes internacionals144 situen Espanya com un país “receptor net” d’estudiants universitaris es-
trangers. És a dir, és el percentatge d’estudiants estrangers a les seves universitats és superior al percen-
tatge d’estudiants nacionals que van a universitats estrangeres.145  

Segons les dades publicades per la Comissió Europea relatives al curs 2006-2007, 27 universitats espanyo-
les estaven entre les 100 universitats europees amb un major nombre d’estudiants estrangers a les seves 
aules. D’aquestes 100, vuit universitats espanyoles estaven entre les 10 primeres,146 sent dues d’elles cata-

                                                      

 

140 Tal com es pot observar a la taula de l’apartat 3.1, es calcula la taxa de graduats en matemàtiques, ciències i tecnologia per cada 
1.000 habitants de la població de 20-29 anys. 
141 El curs 2006-2007 el 58,8% de l’alumnat dels estudis de l’àmbit de les ciències eren noies. Aquest percentatge era més elevat en 
els estudis de biologia (69,4%), biotecnologia (67,8%) i bioquímica (65,2%).  
142 Pel mateix curs, 2006-2007, els estudis de l’àmbit tècnic concentren un 24,7% d’alumnat femení. Aquest percentatge davalla en de-
terminats estudis, com ara, enginyeria en automàtica i electricitat industrial (9,3%), enginyeria en electrònica (10,1%) i enginyeria en in-
formàtica (10,7%). 
143 Si bé les darreres dades disponibles relatives al complement a la beca Erasmus que atorguen les administracions estatal i autonò-
mica incrementen respecte anys anteriors (vegeu el següent apartat, dedicat a la política de foment de l’estudi) 
144 OCDE. Education at a glance (2008). OECD Briefing note form Spain. [En línia]. [Consulta: octubre 2008]; i Comissió Europea. Pro-
grés cap als objectius de Lisboa en educació i formació. 2008. [En línia]. [Consulta: gener 2009]. 
145 Segons les dades publicades per la Comissió Europea relatives al curs 2006-2007, 22.322 estudiants espanyols van fer una estada 
en una universitat estrangera (el 14% del total), mentre que 27.464 estudiants estrangers van venir a Espanya (el 17,2% del total). 
146 Per aquest ordre: Universitat de Granada (núm. 1), Universitat de València (núm. 2), Universitat Complutense de Madrid (núm. 3), 
Universitat Politècnica de València (núm. 4), Universitat de Sevilla (núm. 6), Universitat de Salamanca (núm. 7), Universitat Autònoma 
de Barcelona (núm. 8) i Universitat de Barcelona (núm. 9). 
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lanes (la UAB i la UB). Les altres universitats catalanes que apareixen en aquest llistat són la UPC (en la 
posició 20) i la Universitat Pompeu Fabra (UPF, en la posició 63). D’altra banda, entre les 100 universitats 
que envien un major nombre d’estudiants a altres universitats n’hi ha 25 d’espanyoles, quatre d’elles entre 
les deu primeres,147 si bé en aquest cas no n’hi ha cap de catalana entre aquestes deu, sinó que se situen 
en la posició 12 (la UAB), 14 (la UPC), la 22 (UB) i la 74 (la UPF). Matisa aquest llistat el fet que s’elabora 
en base al nombre absolut d’estudiants que tenen una beca Erasmus i fan una estada a l’estranger, sense 
tenir en compte les places màximes de cada universitat, per la qual cosa les universitats grans tenen més 
possibilitats d’aparèixer entre les primers llocs del llistat. 

El programa Erasmus també preveu beques a la mobilitat del professorat, si bé el nombre de beneficiaris és 
menor. Segons les dades de la Comissió Europea relatives al curs 2006-2007, 2.537 professors de les uni-
versitats espanyoles van fer una estada a una universitat estrangera, mentre que 2.319 professors estran-
gers van fer-la a una universitat espanyola. 

Entre les 100 universitats que van rebre més docents estrangers n’hi ha 15 d’espanyoles, tres d’elles entre 
les 10 primeres.148 Entre aquestes 15 n’hi ha tres de catalanes: la UAB (en la desena posició), la UB (en la 
posició 19a) i la UPC (en la 82a). D’altra banda, el professorat de 13 universitats espanyoles se situa entre 
els 100 primers a l’hora de fer una estada en una universitat estrangera. Entre les deu primeres universitats 
n’hi ha 5 d’espanyoles.149 Les universitats catalanes se situen en la 7a posició (la UAB) i la 30a (la UPC). 

A partir d’aquestes dades, les universitats de Granada, la Politècnica de València i l’Autònoma de Barcelona 
es configuren com les universitats amb una major mobilitat a escala comunitària, tant de l’alumnat com del 
professorat.  

3.2.4. Política de foment de l’estudi, beques i ajuts 
La política de foment de l’estudi mitjançant beques i ajuts és un instrument per garantir la igualtat 
d’oportunitats real i efectiva entre l’alumnat, amb la finalitat d’incrementar el nivell educatiu i de qualificació 
de la població en general. 

Tal com es comenta més endavant, un dels eixos d’actuació prioritaris del Ministeri d’Educació són les be-
ques i ajuts, tot i que és un dels elements de la política educativa que tradicionalment ha comptat al nostre 
país amb un suport econòmic més baix, en comparació amb altres països de l’OCDE i la UE.  

Les darreres dades disponibles refereixen al curs 2006-2007, i malgrat la seva provisionalitat permeten for-
mular algunes consideracions rellevants. D’altra banda, cal tenir en compte que la normativa que regeix les 
beques i ajuts que tot seguit s’analitzen és la dictada l’any 1983 (Reial decret 2298/1983, de 28 de juliol), 
complementada pel conveni de col·laboració signat pel Ministeri d’Educació i la Generalitat de Catalunya pel 
curs 2006-2007150. L’estudi de les dades relatives a cursos posteriors ja es regiran per la normativa dictada 
l’any 2007 i 2008 (comentada a l’apartat 3.3). 

La taula següent reflecteix l’increment generalitzat del nombre de beques i ajuts, persones beneficiàries i 
import atorgat experimentat el curs 2006-2007 respecte el curs anterior, amb variacions positives del 30,1%, 
12,4% i 11,5%, respectivament. Destaca l’increment de beques i ajuts atorgats en l’educació universitària, 

                                                      

 

147 Per aquest ordre: Universitat Complutense de Madrid (núm. 2), Universitat de Granada (núm. 3), Universitat Politècnica de València 
(núm. 5) i Universitat de València (núm. 6). 
148 Per aquest ordre: Universitat de Granada (núm. 6), Universitat Politècnica de València (núm. 7) i la Universitat de Barcelona (núm. 
10). 
149 Per aquest ordre: Universitat de Valladolid (núm. 1), Universitat de Granada (núm. 3), Universitat de Zaragoza (núm. 6), Universitat 
Autònoma de Barcelona (núm. 7) i Universitat Politècnica de València (núm. 8). 
150 Resolució EDU/25/2007, de 3 de gener (DOGC núm. 4801, de 17.01.2007). 
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atès que s’ha més que duplicat (ha crescut el 119,9%), tot i que cal tenir en compte que aquestes dades in-
clouen informació d’estudis superiors no universitaris. 

Comparativament, l’import atorgat en l’educació postobligatòria és significativament inferior a l’atorgat a 
l’alumnat de l’educació obligatòria i universitària, si bé aquesta diferència s’explica per motius metodològics: 
les dades relatives a l’import atorgat a l’alumnat de l’educació obligatòria inclouen part de l’import atorgat a 
l’alumnat de batxillerat i cicles formatius. 

TAULA V-25. Beques i ajuts, persones becàries i beneficiàries i import atorgat. Catalunya, cursos 
2005-2006 i 2006-2007 

Unitats: nombre de beques i ajuts, nombre de persones becàries i beneficiàries, import en milers d’euros i variació en percentatge. 

Beques i 
ajuts

Becaris i 
benef.

Import 
(milers d'€)

Beques i 
ajuts

Becaris i 
benef.

Import 
(milers 

d'€)

Beques i 
ajuts

Becaris 
i benef. Import 

Educació 
obligatòria

157.565 157.565 50.905,7 177.750 177.750 56.240,5 12,8 12,8 10,5

Educació 
postobligatòria 10.731 10.731 9.432,9 17.982 10.873 10.011,4 67,6 1,3 6,1

Educació 
universitària 25.796 23.541 47.783,9 56.724 26.955 54.291,9 119,9 14,5 13,6

Total 194.092 191.837 108.122,5 252.456 215.578 120.544 30,1 12,4 11,5

Curs 2005-2006 Curs 2006-2007 Variació 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Ministeri d’Educació. Les dades relatives al curs 2006-2007 són provisio-
nals. 
Nota: l’import atorgat en beques i ajuts en l’educació obligatòria inclou també dades sobre educació postobligatòria. La informació rela-
tiva a l’educació universitària inclou dades de beques, persones beneficiàries i import atorgat d’estudis superiors no universitaris. Cal 
constatar que les dades sobre educació universitària no inclouen l’exempció de preus acadèmics a famílies nombroses de tres fills. 

La taula agrega les dades de les beques i els ajuts atorgats per les dues administracions amb competències 
en política educativa: el Ministeri d’Educació i la Generalitat de Catalunya. La participació de cadascuna 
d’aquestes parts és similar a la del curs anterior: el Ministeri ha finançat el 65,3% de l’import atorgat, mentre 
que la Generalitat el 34,7% restant (el curs 2005-2006 aquests percentatges van ser del 65,9% i 34,1% res-
pectivament). S’observa un lleuger increment de la importància relativa de l’import finançat per la Generali-
tat. 

La taula següent conté la taxa de cobertura de les beques i ajuts atorgats, calculada com el percentatge de 
persones beneficiàries i becàries sobre el total de l’alumnat, per a cada nivell educatiu. Així, el 20,3% de 
l’alumnat de l’educació obligatòria és alhora beneficiari d’una beca o ajut públic, sent aquest percentatge del 
7% en l’alumnat dels ensenyaments postobligatoris i de l’11,9% en els universitaris.151 

D’altra banda, la taxa de cobertura incrementa respecte el curs anterior en els tres nivells educatius analit-
zats. L’increment és més intens en l’educació obligatòria, atès que l’augment del nombre de persones bene-
ficiàries és superior al de l’alumnat (12,8% i 3,0%, respectivament). En l’educació universitària també creix 
per la combinació de l’increment del nombre de persones becàries (14,5%) i la davallada de l’alumnat (del 
0,3%). En canvi, en l’educació postobligatòria l’increment de la taxa de cobertura és menor, atesa la similitud 
de creixement de les dues variables (l’1,1% l’alumnat i l’1,3% el nombre de persones beneficiàries). 

                                                      

 

151 Cal tenir en compte però, que una mateixa persona pot percebre més d’una beca o ajut, per la qual cosa aquestes taxes poden es-
tar sobrerepresentant el col·lectiu de persones beneficiàries o becàries. 
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TAULA V-26. Taxa de cobertura de les beques i els ajuts atorgats. Catalunya, cursos 2005-2006 i 
2006-2007 

Unitats: nombre d’alumnat, nombre de persones becàries i beneficiàries i taxa en percentatges. 

Alumnat
Persones 
becàries i 

benef.

Taxa de 
cobertura Alumnat Becaris i 

benef.
Taxa de 

cobertura

Educació 
obligatòria 850.308 157.565 18,53 875.838 177.750 20,29

Educació 
postobligatòria 153.618 10.731 6,99 155.327 10.873 7,00

Educació 
universitària 227.057 23.541 10,37 226.318 26.955 11,91

Total 1.230.983 191.837 15,58 1.257.483 215.578 17,14

Curs 2005-2006 Curs 2006-2007

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’alumnat facilitades pel Departament d’Educació i pel Departament d’Innovació, Uni-
versitats i empresa, i a partir de les dades sobre beques i ajuts facilitades pel Ministeri d’Educació. Les dades sobre beques i ajuts rela-
tives al curs 2006-2007 són provisionals. 
Nota: les dades sobre educació universitària no inclouen l’exempció de preus acadèmics a famílies nombroses de tres fills (que ascen-
deixen el curs 2006-2007 a 4.001,9 milers d’euros i han beneficiat un total de 10.320 persones). 

A continuació s’analitza la tipologia de les beques i els ajuts atorgats per cada nivell educatiu, tal com resu-
meix el gràfic següent. Cal tenir en compte però, que l’import atorgat en concepte de l’ajut de transport en 
educació obligatòria inclou l’import atorgat a l’alumnat de batxillerat i formació professional per part de la 
Generalitat de Catalunya, fet que explica l’alt percentatge de l’import que acumula en aquesta etapa formati-
va (62,2%), i l’escàs pes que té en l’educació postobligatòria (8,4%).  

GRÀFIC V-20. Distribució de l’import atorgat en beques i ajuts, per nivell educatiu. Catalunya, curs 
2006-2007 

Unitats: percentatges. 
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Educació universitària:    45%

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Ministeri d’Educació. Les dades relatives al curs 2006-2007 són provisio-
nals. 
Nota: les dades sobre educació universitària no inclouen l’exempció de preus acadèmics a famílies nombroses de tres fills. D’altra ban-
da, les dades sobre les beques a l’alumnat universitari refereix a beques concedides a universitats tant dins com fora de Catalunya. 
(1)Idioma estranger: la major part de la informació no refereix a la universitat en la que està matriculat la persona becària, sinó al lloc de 
residència. 
(2)Mobilitat: inclou l’import de beques corresponents a estudis superiors no universitaris. 
(3)Complement a Erasmus: inclou l’import de beques corresponents a estudis superiors no universitaris. 

En comparar les dades relatives al curs 2006-2007 amb les del curs anterior s’aprecien diferències significa-
tives. Pel que fa a l’educació obligatòria, ressalten els increments que experimenten els ajuts pel curs 
d’idioma estranger (l’import atorgat creix el 63,5%) que és finançat íntegrament per la Generalitat, els ajuts a 
l’alumnat de l’educació especial (amb un increment del 18,7% de l’import) i els ajuts per l’adquisició de lli-
bres i material (on l’import incrementa el 15,5%). Aquests dos darrers ajuts són finançats exclusivament pel 
Ministeri.  

D’altra banda, destaca la davallada de l’ajut per menjador en passar de 18.321,7 milers d’euros a 1.867,9 
milers d’euros (que suposa un decrement del 98,5%). Aquest ajut és finançat íntegrament per la Generalitat. 
Una altra davallada significativa és la que experimenta l’ajut per escolarització o ensenyament, que finança 
completament el Ministeri, en passar de 2.167 ajuts concedits el curs 2005-2006, per un import de 1254,7 
milers d’euros, a 31 ajuts el curs 2006-2007, que suposen un import de 18,5 milers d’euros. 

En l’educació postobligatòria cal destacar l’increment de l’import atorgat que es registra en la beca pel curs 
d’idioma estranger, atès que s’ha més que triplicat, en passar de 203,9 milers d’euros a 770 milers d’euros. 
Aquesta beca està cofinançada pel Ministeri i per la Generalitat, si bé respecte el curs 2005-2006, el Ministe-
ri ha incrementat el seu finançament de manera significativa, en passar de 109,9 milers d’euros a 635,2 mi-
lers d’euros (que suposa un augment del 478%). L’import finançat per la Generalitat també ha incrementat, 
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però amb una intensitat menor: el 43,5%, en passar de 94 milers d’euros a 134,8 milers d’euros. De manera 
coherent, el nombre de beques atorgades en aquesta modalitat també ha incrementat: passa de 182 a 554.  

La beca atorgada per finançar les despeses derivades de l’escolarització (anomenada “ensenyament”) regis-
tra un increment significatiu tant en el nombre de beques concedides (passa de 284 a 1.785) com en l’import 
atorgat total (passa de 268,8 milers d’euros a 666,6 milers d’euros). 

D’altra banda, la beca per residència i la compensatòria concentren en l’educació postobligatòria els princi-
pals decrements de l’import atorgat (el 27,2% i el 4,5%, respectivament). 

La beca atorgada per realitzar el curs d’idioma estranger en l’educació universitària és també la que registra 
el principal increment, tant pel que fa al nombre de beques atorgades com al seu import, que passa dels 61 
milers d’euros a 3.347,2 milers d’euros. L’increment registrat en les beques i els ajuts pel curs d’idioma es-
tranger en els tres nivells educatius analitzats reflecteix la importància que atorguen les administracions 
competents al foment de les llengües estrangeres. 

Coherentment, el complement a la beca Erasmus incrementa també de manera significativa (l’import atorgat 
passa de 1.546,5 milers d’euros a 3.586,6 milers d’euros) fruit de la voluntat de les administracions educati-
ves de fomentar la mobilitat de l’alumnat. En canvi, l’import atorgat en les beques de mobilitat i compensatò-
ria davallen respecte el curs anterior (un 9% i un8,5%, respectivament). 

3.3. Novetats normatives i iniciatives públiques 
Àmbit comunitari 

La primera referència destacada en aquest àmbit és la reunió del Consell de Ministres d’Educació, Joventut i 
Cultura del 14 de febrer, en la qual es van adoptar una sèrie de missatges clau per al Consell Europeu de 
primavera, centrats en la importància de la formació permanent, el triangle del coneixement (educació – in-
vestigació – innovació), el diàleg intercultural i la mobilitat transnacional de l’alumnat i del professorat.  

En aquest mateix Consell de Ministres, es va adoptar la Recomanació del Parlament Europeu i del Consell 
relativa a la creació del Marc Europeu de Qualificacions per a l’aprenentatge permanent,152 amb l’objectiu de 
proporcionar un marc comú de referència per a descriure les qualificacions, i augmentar així la transparèn-
cia, millorar la comparabilitat i facilitar el reconeixement de les diferents qualificacions adquirides en els sis-
temes educatius i formatius de la UE. 

Les conclusions de la Presidència adoptades en el Consell Europeu celebrat el 13 i 14 de març fan ressò 
dels missatges claus ja comentats, al mateix temps que mencionen la Comunicació de la Comissió Europea 
sobre l’Agenda Social renovada, que entre d’altres temes, incideix en l’educació. Aquesta Comunicació153 si-
tua entre les prioritats relatives als infants i als joves frenar l’abandonament escolar i evitar situacions 
d’exclusió social, per tal de garantir-los una educació que els prepari i els doni una oportunitat justa en la 
societat actual. Entre les actuacions previstes destaca la Comunicació “Millorar les competències en el segle 
XXI: agenda per a la cooperació europea a les escoles”154 i la consulta pública oberta amb el Llibre verd 
“Immigració i mobilitat: reptes i oportunitats dels sistemes educatius de la UE”.155  

Aquesta darrera Comunicació parteix del repte de la UE d’intensificar la reforma dels sistemes escolars per 
assolir els objectius de Lisboa i identifica els àmbits on són necessaris aquests canvis: les competències 
                                                      

 

152 DOUE C 111, de 06.05.2008. 
153 Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions 
“Agenda Social renovada: Oportunitats, accés i solidaritat a l’Europa del segle XXI”. COM (2008) 412 final. 
154 COM (2008) 425 final, de 03.07.2008. 
155 COM (2008) 423 final, de 03.07.2008. El tràmit de consulta pública ha estat obert fins el 31 de desembre de 2008.  
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(sobretot la capacitat de lectura, escriptura i de càlcul elemental), l’aprenentatge de qualitat  i el reforçament 
de les competències i les qualificacions del professorat, destacant la importància de la direcció dels centres. 

D’altra banda, la consulta pública oberta amb el Llibre verd mencionat se centra en un dels temes que ha 
marcat també el context educatiu català: la segregació escolar i la concentració d’alumnat immigrant en de-
terminats col·legis. El Llibre verd parteix del fet que la situació educativa de l’alumnat d’origen immigrant és, 
en general, pitjor que la de l’alumnat autòcton i aporta dades i conclusions d’estudis internacionals sobre 
aquesta matèria. La Comissió demana l’opinió a les parts interessades sobre el repte polític que planteja 
aquesta situació i les possibles respostes polítiques (nacionals i/o comunitàries). 

L’altra reunió destacada del Consell de Ministres d’Educació, Joventut i Cultura va tenir lloc els dies 21 i 22 
de maig, i d’entre les conclusions adoptades cal destacar, en primer lloc, les relatives a l’aprenentatge 
d’adults,156 en les que s’incideix en el seu paper per aconseguir els objectius de l’Estratègia de Lisboa atès 
que fomenta la cohesió social i proporciona als ciutadans les competències necessàries per trobar noves 
ocupacions. Per aquests motius els Ministres consideren que és necessari un major suport a escala nacio-
nal a l’aprenentatge de les persones adultes i proposen una sèrie de mesures específiques dirigides tant a 
la Comissió Europea com als estats membres.  

En segon lloc, cal destacar les conclusions relatives al foment de la creativitat i la innovació en l’educació i la 
formació,157 atès que el Consell les considera crucials per al desenvolupament econòmic i social sostenible a 
Europa. En aquest sentit, i en la mateixa línia que les conclusions adoptades l’any,158 les conclusions del 
Consell destaquen el paper crucial del professorat per alimentar i donar suport al potencial creatiu de 
l’alumnat i defensen els enfocaments educatius personalitzats i centrats en l’aprenentatge, adaptats a les 
necessitats i capacitats de cada estudiant. 

En tercer i darrer lloc, comentar les conclusions adoptades en aquesta reunió del Consell relatives a les 
competències interculturals,159 i en les que en l’àmbit de l’educació es fa especial menció a la importància de 
la política de foment del multilingüisme i a la promoció de sistemes de mobilitat entre estudiants i personal 
docent. 

Àmbit estatal 

Les principals novetats normatives i iniciatives públiques d’àmbit estatal dutes a terme durant el 2008 
s’emmarquen en les línies prioritàries d’actuació fixades pel Ministeri d’Educació,160 algunes d’elles incloses 
en el Pla espanyol per a l’estímul de l’economia i l’ocupació (PlanE). 

En primer lloc i inclòs dins el PlanE, cal esmentar el Pla Educa3, el programa integral d’impuls a la creació 
de noves places educatives per a infants de zero a tres anys, que té l’objectiu d’atendre la necessitat de les 
famílies de conciliar la vida professional i personal i respondre així a l’increment de demanda d’aquestes 
places escolars. Les accions previstes en el Pla comptaran amb el finançament conjunt de l’administració 
central i les autonòmiques. Per l’any 2008 es disposa d’una partida específica de 100 milions d’euros a re-
partir entre les comunitats autònomes. Segons la Resolució de 18 de setembre de 2008,161 de la Secretaria 
d’Estat de Formació i Educació, a Catalunya es van assignar un total de 16.939.744 €, xifra que representa 
el 16,9% del total. 

                                                      

 

156 Publicades al DOUE C 140, de 06.06.2008. 
157 Publicades al DOUE C 141, de 07.06.2008. 
158 Publicades al DOUE C 300, de 12.12.2007. 
159 Publicades al DOUE C 141, de 07.06.2008. 
160 Amb posterioritat a les eleccions generals del mes de març de 2008 el govern central va reestructurar alguns ministeris, entre els 
quals el d’Educació. Fins el mes d’abril de 2008 estaven sota un mateix Ministeri l’educació, la política social i l’esport.  
161 BOE núm. 244, de 09.10.2008. 
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En segon lloc cal destacar la voluntat del Ministeri per reduir l’abandonament prematur, ateses les elevades 
taxes que presenta aquest indicador a nivell espanyol. La Conferència Sectorial d’Educació celebrada el 20 
de novembre de 2008 ha aprovat un pla per reduir aquesta taxa a la meitat l’any 2012. Entre les mesures 
previstes destaca el compromís d’augmentar les places dels Programes de Qualificació Professional Inicial 
(que han entrat en vigor durant el curs 2008-2009 i que comptaran amb una ajuda específica en el marc de 
les beques i ajudes que convoca anualment el Ministeri).162  

El tercer eix d’actuació del Ministeri i mesura important en el PlanE és l’impuls de la formació professional. 
Les actuacions a realitzar amb la col·laboració amb el Ministeri de Treball i Immigració se centren en el fo-
ment de la formació al llarg de la vida, el transvasament d’unes activitats professionals a unes altres, així 
com el reconeixement de les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de 
vies no formals de formació. 

Per tal de fomentar la qualitat de l’FP es preveu la implantació d’una Xarxa de Centres de Referència Nacio-
nal de les 26 famílies professionals. Aquests centres estan regulats pel Reial decret 229/2008, de 15 de fe-
brer,163 i ja van ser previstos a la Llei orgànica 5/2002 de les Qualificacions i la Formació Professional. El tret 
definitori d’aquests centres és la realització d’accions d’innovació i experimentació per sectors productius, de 
tal manera que esdevindran centres de referència a nivell estatal en l’àmbit de la família professional assig-
nada. Paral·lela a aquesta xarxa, el Ministeri vol estendre la xarxa de Centres integrats d’FP (regulats pel 
Reial decret 1558/2005, de 23 de desembre). 

D’altra banda, el Ministeri d’Educació impulsarà el procés d’elaboració de les qualificacions professionals ai-
xí com els corresponents certificats de professionalitat, que compten amb una regulació recent: el Reial de-
cret 34/2008, de 18 de gener,164 i que també van ser previstos per la Llei orgànica 5/2002. 

Una altra de les prioritats del Ministeri relatives a l’FP és incrementar el nombre de persones titulades en 
CFGM, mitjançant la creació d’un sistema de beques i ajudes per tal que les persones treballadores de 18 a 
24 anys sense títol puguin cursar-los, a més de la creació d’una Plataforma virtual per realitzar mòduls for-
matius a distància i un sistema d’informació i orientació professional en línia.  

El quart eix d’actuació del Ministeri se centra en l’avaluació del sistema educatiu, que es farà amb alumnes 
de 4rt de primària i de 2n d’ESO. Aquesta avaluació es durà a terme amb la col·laboració de les CA. 

El sistema de beques i ajudes a l’estudi és una de les mesures incloses en el PlanE i té com a objectiu últim 
garantir que el 50% dels estudiants d’educació secundària i el 30% dels estudiants d’educació superior rebin 
algun tipus d’ajuda. En aquest àmbit s’han aprovat dues normes que cal destacar: el Reial decret 
1721/2007, de 21 de desembre, pel que s’estableix el règim de beques i ajuts a l’estudi personalitzats, i que 
ja es va comentar en l’anterior edició d’aquesta Memòria, i el Reial decret 675/2008, de 28 d’abril, pel que 
s’estableixen els llindars de renda i patrimoni familiar i les quanties de les beques i ajudes a l’estudi del Mi-
nisteri per al curs 2008-2009.165  

El darrer eix d’actuació del Ministeri se centra en el professorat, en la necessitat de millorar la seva formació 
i les seves condicions de treball, aspectes que també són destacats per la majoria de documents comunita-
ris i estudis internacionals. En aquest àmbit s’ha aprovat enguany el Reial decret 1834/2008, de 8 de no-
vembre, que defineix les condicions de formació per a l’exercici de la docència en l’ESO, el batxillerat, l’FP i 
els ensenyaments de règim especial i s’estableixen les especialitats dels cossos docents d’ensenyament 

                                                      

 

162 Previstes a l’article 1.2.2 del Reial decret 675/2008, de 28 d’abril, pel que s’estableixen els llindars de renda i patrimoni familiar i les 
quanties de les beques i ajudes a l’estudi del Ministeri d’Educació, Política Social i Esport per al curs 2008-2009. 
163 BOE núm. 48, de 25.02.2008. 
164 BOE núm. 27, de 31.01.2008. 
165 BOE núm. 103, de 29.04.2008. 
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secundari.166 D’altra banda, cal tenir en compte la voluntat del Ministeri d’elaborar un Estatut de la Funció 
Pública Docent. 

En l’àmbit de l’educació superior, cal esmentar el Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel que es 
regulen les condicions per a l’accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments 
d’admissió a les universitats públiques espanyoles.167 Aquesta norma regula la prova d’accés a la universitat 
des del batxillerat (tenint en compte la seva nova ordenació a partir de la LOE) i des d’altres ensenyaments, 
com ara la formació professional de grau superior. D’altra banda, regula l’accés a la universitat de les perso-
nes majors de 25 anys i en preveu per primera vegada l’accés de les persones majors de 40 anys sense ti-
tulació però que acreditin una determinada experiència laboral o professional, així com l’accés de  a les per-
sones majors de 45 anys que no tinguin ni titulació ni experiència laboral o professional. 

Una altra norma aprovada l’any 2008 és el Reial decret 1509/2008, de 12 de setembre, pel qual es regula el 
Registre d’Universitats, Centres i Títols,168 previst a la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, en la redac-
ció donada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril.  

Finalment, cal també tenir en compte el debat i les reformes dels plans d’estudis que duen a terme les uni-
versitats en el marc de l’Estratègia Europea de l’Educació Superior. La nova ordenació dels títols (prevista 
pel Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre) i les directrius del Procés de Bolonya suposen un repte, no pa-
cífic ni unidireccional, pel sistema educatiu superior.  

Àmbit autonòmic 

En aquest àmbit la principal novetat normativa que cal destacar és l’elaboració al llarg de l’any 2008 del Pro-
jecte de llei d’educació de Catalunya. El procés, que va iniciar-se a finals del 2007 amb la publicació d’un 
document de bases, ha comportat un ampli debat dels agents i actors implicats i de les diferents institucions 
amb competències sobre la matèria. Tot i l’elevada participació, el debat sobre la futura llei ha generat una 
certa controvèrsia i ha comportat mobilitzacions dels diferents actors interessats, tant del sector públic com 
privat, entre les que destaquen la jornada de vaga del professorat del mes de febrer i la del novembre. Es 
preveu que el debat parlamentari finalitzi al llarg de l’any 2009. 

El desenvolupament reglamentari de la LOE descrit en l’anterior edició d’aquesta Memòria es complementa 
amb l’aprovació durant el 2008 d’un seguit de decrets que estableixen l’ordenació dels ensenyaments de 
dansa i de música de grau professional (Decrets 24/2008 i 25/2008, de 29 de gener, respectivament),169 del 
batxillerat (Decret 142/2008, de 15 de juliol)170 i dels ensenyaments del segon cicle d’educació infantil (De-
cret 181/2008, de 9 de setembre)171.  

El calendari d’aplicació de la LOE previst pel Reial decret 806/2006, de 30 de juny, fixa la implantació dels  
Programes de Qualificació Professional Inicial en el curs acadèmic 2008-2009, per la qual cosa, el Departa-
ment d’Educació i el Servei d’Ocupació de Catalunya han elaborat conjuntament l’Ordre PRE/308/2008, ja 
citada en l’apartat 3.2.1. 

D’altra banda, i encara en el marc d’implementació de la LOE, cal citar la Resolució EDU/1313/2008, de 23 
d’abril, que publica el Conveni de col·laboració entre el Ministeri d’Educació i Ciència i la Generalitat de Ca-
                                                      

 

166 BOE núm. 287, de 28.11.2008. El Govern de la Generalitat de Catalunya ha interposat davant el Tribunal Constitucional un conflicte 
positiu de competència contra aquest Reial decret, per entendre que vulnera les competències de la Generalitat en aquest àmbit. 
167 BOE núm. 283, de 24.11.2008. 
168 BOE núm. 232, de 25.09.2008. 
169 Ambdós publicats en el DOGC núm. 5060, de 31.01.2008. 
170 DOGC núm. 5183, de 29.07.2008. Cal tenir en compte que la sentència de 2 de febrer de 2009 del Tribunal Suprem anul·la l'article 
14.2 del Reial Decret 1467/2007, pel qual s'estableix l'estructura del batxillerat, i que per tant també queden anul·lats els articles 21.1 i 
21.2 del Decret 142/2008, que regulaven el nombre màxim d’assignatures suspeses per passar de curs. 
171 DOGC núm. 5216, de 16.09.2008. 
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lunya, per al Pla de Suport a la Implantació de la LOE, subscrit el 26 de desembre de 2007. En aquest con-
veni es detalla la contribució de cada administració en la realització d’una sèrie de programes centrats en la 
formació del professorat en aspectes generals de la LOE, l’ensenyament de llengües estrangeres (Programa 
PALE), programes de millora de l’èxit escolar i programes per disminuir les borses d’abandonament prema-
tur de l’escolarització. El pressupost total previst per aquests quatre programes és de 21.162.163€, dels 
quals el Ministeri n’aporta el 40%.172 

Una norma d’àmbit estatal però de clara incidència autonòmica és el Reial decret 1388/2008, d’1 d’agost, 
sobre l’ampliació de funcions i serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya pel Reial decret 2809/1980, 
de 3 d’octubre, en matèria d’ensenyament: homologació i convalidació de títols i estudis estrangers en en-
senyaments no universitaris,173 aprovat en compliment de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de l’any 2006. 

Per últim, cal citar tres resolucions que regulen, amb caràcter experimental, tres mesures destacades. La 
primera d’elles, en l’àmbit de l’FP, és la Resolució EDU/2769/2008, de 10 de setembre, que estableix el rè-
gim d’alternança entre formació i treball en els ensenyaments d’FP inicial,174 en el marc de les mesures fle-
xibilitzadores previstes pel Decret 240/2005, de 8 de novembre. El règim d’alternança previst crea la figura 
de l’aprenent, com a síntesi de persona que estudia i treballa, en un camp professional directament relacio-
nat amb l’FP que està cursant. La Resolució mencionada estableix el marc de cooperació entre els centres 
educatius i les empreses i que es plasmarà amb la signatura de convenis de col·laboració.175 

La segona mesura experimental és l’establiment de 12 zones educatives en el marc del pla pilot previst per 
la Resolució EDU/3071/2008, de 3 d’octubre.176 La finalitat del pla és impulsar la territorialització de 
l’administració del sistema educatiu. Les zones educatives es consideren els instruments idonis per donar 
resposta a les necessitats educatives amb la col·laboració i coresponsabilitat dels ens locals, i amb l’objectiu 
últim de facilitar l’accés al servei educatiu prestat per tots els centres sostinguts amb fons públics i aprofun-
dir en l’equitat, la inclusió i la igualtat d’oportunitats, a la recerca de l’equilibri territorial i social.  

Per últim, cal citar la regulació experimental dels espais de benvinguda educativa (EBE),177 una iniciativa 
endegada pel Departament d’Educació en el curs 2008-2009 i que ha suscitat un debat important sobre la 
integració de l’alumnat nouvingut i les seves famílies. La posada en funcionament abans de la publicació de 
la normativa reguladora segurament ha contribuït a aquest debat.  

Els quatre EBE existents (un a Vic i tres a Reus) es configuren com a unitats de suport i assessorament, 
previs a l’escolarització, i que donen servei d’acollida a tota la unitat familiar, especialment als infants i als 
joves, en els diferents aspectes relacionats amb l’educació en el marc general del procés d’integració al mu-
nicipi i al sistema educatiu. La finalitat de l’experiència és adaptar el servei educatiu dels centres sostinguts 
amb fons públics a la nova realitat social, millorar el processos d’atenció i d’acollida a les famílies nouvingu-
des i millorar la integració i incorporació de l’alumnat al sistema educatiu. 

Els EBE es consideren una mesura complementària a la resta d’actuacions endegades pel Departament 
d’Educació, en el marc del Pla per a la llengua, la interculturalitat i la cohesió social (com ara els plans edu-

                                                      

 

172 El programa de millora de l’èxit escolar concentra el 42,4% de l’import previst (8.976.388€), mentre que en segon i tercer lloc se si-
tua el programa de llengües estrangeres (amb el 25,2% del total) i el programa per disminuir les borses d’abandonament prematur 
(22,9%), respectivament. Les actuacions formatives sobre la LOE dirigides al professorat reben el 9,5% restant. 
173 DOGC núm. 5214, de 12.09.2008 i BOE núm. 221, de 12.09.2008. 
174 DOGC núm. 5218, de 18.09.2008. 
175 Es preveu que l’experiència es dugui a terme durant els cursos 2008-2009, 2009-2010 i 2010-2011. Segons la nota de premsa pu-
blicada pel Departament d’Educació el novembre de 2008, aquesta iniciativa comptarà durant el curs 2008-2009 amb la participació de 
9 centres d’ensenyament secundari, 9 empreses i 240 alumnes, repartits en diferents cicles formatius (electromecànica de vehicles, 
obres de la construcció, soldadura i manteniment, manteniment electromecànic, instal·lacions electrotècniques, mecanització, fusteria a 
mida i mecanització). 
176 DOGC núm. 5242, de 23.10.2008. 
177 Resolució EDU/3072/2008, de 17 d’octubre (DOGC núm. 5242, de 23.10.2008). 
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catius d’entorn) i la resta de departaments de la Generalitat, en concordança amb el Pla interdepartamental 
de ciutadania i immigració. 

Complementa la descripció de les iniciatives públiques d’àmbit autonòmic en matèria d’educació i formació 
professionals les mesures previstes en la renovació de l’Acord estratègic 2008-2011 i en el II Pla General de 
Formació Professional, ja analitzades al llarg d’aquest apartat. 

Pel que fa a l’educació superior de nivell universitari, únicament cal destacar l’Acord de Govern de 5 de fe-
brer pel qual s’aprova la despesa destinada a les universitats públiques catalanes del Pla d’inversions del 
2007-2013 (428.323.365€). 

3.4. El finançament públic de l’educació 
El pressupost del Programa Educació de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2008 és de 5.770,3 milions 
d’euros i creix i el 8,5% respecte de l’any 2007. La partida més important del programa és l’Educació gene-
ral, que representa el 78,9% del total i creix el 8,2% respecte del 2007. La segona partida del programa és 
l’Educació universitària, que representa el 18% del total i creix el 10,1%. Les beques i ajuts a l’estudi són la 
partida més dinàmica del programa, amb un creixement del 21,7%. En canvi, la innovació educativa i la for-
mació del professorat han disminuït recursos, amb creixements del -10,6% i del -2%, respectivament. Per úl-
tim, els serveis complementaris creixen a una taxa del 6,6%. 

GRÀFIC V-21. Distribució de les despeses segons finalitats del Programa Educació de la Generalitat 
de Catalunya 2008 

Unitats: percentatges. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Resums del Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2008. 

 

3.4.1. L’educació no universitària pública 
La despesa pública liquidada en educació no universitària per a l’any 2007 és de 4.643.505,3 milers d’euros 
i creix el 8,7% respecte de l’any 2006, menys del que ho va fer l’any 2006 respecte del 2005, que va ser del 
13,1%. Les activitats d’ensenyament són les més importants de la despesa pública en educació no universi-
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tària amb 4.212.698 milers d’euros i creixen el 8,6% respecte de l’any 2006. Les activitats annexes sumen 
396.259 milers d’euros i creixen el 12,8% mentre que les beques representen 34.548,3 milers d’euros i dis-
minueixen el 14,2%. 

TAULA V-27. Despesa pública en educació no universitària (pressupost liquidat) per activitats. Ca-
talunya 2005-2007 

Unitats: milers d’euros i percentatges. 
  2005 2006 2007 Var. 2006-07 
Educació infantil 1r cicle 78.111,7 110.112,5 148.006,9 34,4 
Ed. Infantil 2n cicle + Primària 1.481.892,4 1.659.207,7 1.941.029,0 17,0 
Educació secundària 1.751.785,1 1.892.708,8 1.897.156,9 0,2 
Ensenyaments de règim especial 57.577,1 71.096,6 67.618,3 -4,9 
Programes de garantia social 7.185,7 7.330,1 7.445,6 1,6 
Educació especial 68.619,1 92.381,0 99.363,2 7,6 
Educació d'adults 25.588,7 27.804,7 30.220,7 8,7 
Educació compensatòria 18.908,3 16.301,2 18.434,1 13,1 
Ensenyaments extraescolars 3.142,3 2.859,1 3.423,3 19,7 
A. ACTIVITATS D'ENSENYAMENT 3.492.810,4 3.879.801,6 4.212.698,0 8,6 
Administració general educativa 147.611,1 202.967,0 241.738,1 19,1 
Formació del professorat 31.466,1 34.885,5 39.181,9 12,3 
Menjador 34.744,7 41.041,4 43.074,2 5,0 
Transport 52.443,2 59.454,2 61.426,4 3,3 
Investigació educativa 1.276,3 7.286,5 4.538,1 -37,7 
Esport 0,0 13,0 - - 
Altres 5.043,9 5.571,3 6.300,3 13,1 
B. ACTIVITATS ANNEXES 272.585,3 351.218,9 396.259,0 12,8 
C. BEQUES 10.938,9 40.275,7 34.548,3 -14,2 
TOTAL  (A+B+C) 3.776.334,5 4.271.296,2 4.643.505,3 8,7 

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

La despesa en educació infantil de segon cicle i en educació primària representa el 46,1% de les activitats 
d’ensenyament (de la despesa pública en educació no universitària) i creix el 17,0% respecte de l’any 2006. 
Segueix en ordre d’importància l’educació secundària, que representa el 45% de les activitats 
d’ensenyament i creix el 0,2%. L’ensenyament que té el creixement més elevat de recursos és l’educació in-
fantil de primer cicle, amb una taxa del 34,4%. En canvi, els ensenyaments de règim especial disminueixen 
els recursos el 4,9% respecte de l’any 2006. 

GRÀFIC V-22. Distribució de la despesa pública en educació no universitària (pressupost liquidat) 
de les activitats d’ensenyament. Catalunya 2007 

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

L’anàlisi de la despesa pública en educació no universitària per capítols de despesa i activitats principals in-
dica que la partida més important és la remuneració del personal amb 2.735.784,1 milers d’euros i un crei-
xement del 14,6% respecte de l’any 2006. La segona partida en ordre d’importància són els concerts, amb 
936.014,5 milers d’euros i un creixement nul respecte de l’any anterior. Segueixen les altres transferències 
corrents, que creixen el 0,1% però destaca la disminució del 24,3% de les beques. En el capítol de béns i 
serveis s’observa un creixement important en totes les activitats, que donen un augment total del 19,2%. Pel 
que fa a les inversions, aquestes disminueixen el 10,8% a causa de la disminució de les inversions en activi-
tats d’ensenyament. Les transferències de capital augmenten el 25% i es concentren en les activitats 
d’ensenyament. Per últim, els actius financers, amb 403,6 milers d’euros, disminueixen el 15,8% respecte de 
l’any 2006. 

TAULA V-28. Despesa pública en educació no universitària (pressupost liquidat) per capítols i acti-
vitats principals. Catalunya 2006-2007 

Unitats: milers d’euros i percentatges. 

2007 A. Activitats 
d'ensenyament 

B. Activitats 
annexes C. Beques TOTAL  

(A+B+C) 
Personal 2.601.067,4 134.716,7 0,0 2.735.784,1 
Béns i serveis 184.329,5 118.873,9 7.371,2 310.574,6 
Concerts 936.014,5 0,0 0,0 936.014,5 
Altres transf. corrents 186.745,4 119.222,8 27.177,1 333.145,3 
Inversions 262.238,4 23.368,5 0,0 285.606,9 
Transf. de capital 41.960,3 16,0 0,0 41.976,3 
Actius financers 342,5 61,1 0,0 403,6 
TOTAL 4.212.698,0 396.259,0 34.548,3 4.643.505,3 

Variació 2006-2007 A. Activitats 
d'ensenyament 

B. Activitats 
annexes C. Beques TOTAL  

(A+B+C) 
Personal 15,2 3,1 - 14,6 
Béns i serveis 15,4 23,3 67,6 19,2 
Concerts 0,0 - - 0,0 
Altres transf. corrents 1,9 5,0 -24,3 0,1 
Inversions -15,5 132,1 - -10,8 
Transf. de capital 25,0 - - 25,0 
Actius financers - -87,2 - -15,8 
TOTAL 8,6 12,8 -14,2 8,7 

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

Referent a la dimensió relativa de l’educació no universitària, la despesa pública en educació no università-
ria del Departament d’educació representa el 2,22% del PIB de Catalunya l’any 2007 i segueix una tendèn-
cia a l’alça en els darrers anys. La component de despesa corrent representa el 2,06% del PIB i segueix la 
mateixa tendència que la despesa total, mentre que la despesa de capital representa el 0,16% del PIB i es 
manté pràcticament estable en els darrers anys. 
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TAULA V-29. Despeses en educació no universitària del Departament d’Educació. Catalunya 2004-
2007 

Unitats: milions d’euros i percentatges del PIB. 

  
Despesa Percentatge sobre el PIB 

2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 
TOTAL 3.368,9 3.776,3 4.271,3 4.643,5 2,00 2,09 2,18 2,22 
Despesa corrent 3.120,0 3.443,4 3.916,9 4.315,5 1,86 1,90 2,00 2,06 
Despesa de capital 248,8 332,9 354,4 328,0 0,15 0,18 0,18 0,16 
PIB 168.101,0 180.882,0 195.857,0 209.204,0 100,00 100,00 100,00 100,00 

Font: elaboració pròpia a partir del Departament d'Educació i l'IDESCAT. 

Per comparar el pes de l’educació no universitària en el conjunt de l’economia de Catalunya respecte 
d’altres CA i altres zones del món, s’han d’analitzar les dades de l’INE i de la OCDE. Les dades de l’INE do-
nen una despesa pública en educació no universitària (sense beques) sobre el PIB, per a l’any 2005, del 
2,21% per a Catalunya i del 3% per a Espanya. La CA amb el percentatge més elevat és Extremadura, amb 
el 4,46%, i la que té el percentatge més baix és Madrid, amb l’1,78%. Aquestes són les dades més recents 
de l’INE. Per la seva banda, la OCDE dóna el percentatge de la despesa pública en educació no università-
ria (primària, secundària i post secundària no terciària) sobre el PIB, per a l’any 2005, per a Espanya, la mit-
jana dels països de la OCDE i la UE-15. Els resultats són del 2,8% per a Espanya i del 3,6% per a la OCDE 
i la UE-15. Per tant, aquestes dades apunten un pes de la despesa pública en educació no universitària so-
bre el PIB a Catalunya inferior al d’Espanya, al de la OCDE i al de la UE-15, per a l’any 2005. 

La distribució de la despesa pública en educació no universitària entre centres públics i privats dóna un pro-
tagonisme destacat als primers perquè representen el 79,3% de tota la despesa. Aquest percentatge ha 
augmentat sense interrupció des del 2004 però ha tingut el creixement més important en el darrer any 2007. 
La part principal de la despesa pública en centres públics és de tipus corrent i representa el 72,2% de la 
despesa total, part que també ha augmentat des de l’any 2004 fins el 2007. 

TAULA V-30. Distribució de la despesa no universitària del Departament d’Educació per tipus de 
centres. Catalunya 2004-2007 

Unitats: milions d'euros i percentatge sobre el total. 

  
Despesa Pes sobre el total 

2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 
A. CENTRES PÚBLICS 2.576,1 2.912,7 3.304,5 3.681,9 76,5 77,1 77,4 79,3 
Despesa corrent 2.327,3 2.580,3 2.950,6 3.354,6 69,1 68,3 69,1 72,2 
Despesa de capital 248,8 332,4 353,9 327,6 7,4 8,8 8,3 7,1 
B. CENTRES PRIVATS 792,7 863,1 966,3 960,9 23,5 22,9 22,6 20,7 
Despesa corrent 792,7 863,1 966,3 960,9 23,5 22,9 22,6 20,7 
Despesa de capital 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
TOTAL (A+B) 3.368,8 3.775,8 4.270,8 4.643,1 100,0 100,0 100,0 100,0 

1) No inclou la despesa en actius i passius financers. 
Font: elaboració pròpia a parir del Departament d'Educació. 

Per acabar aquesta secció, s’analitza l’evolució de la despesa per alumne feta per la Generalitat de Catalu-
nya per nivells educatius i tipus de centre, a partir de la informació del Gràfic EX 129. 

Pel que fa als centres concertats, la despesa per alumne només creix l’any 2007 en secundària, que se situa 
en 3.179 euros. La despesa per alumne en educació infantil de segon cicle més educació primària se situa 
en 2.283 euros i en educació infantil de primer cicle se situa en 1.177 euros. 

Referent als centres públics, s’aprecia que la despesa per alumne és superior a la corresponent als centres 
concertats, amb independència del nivell educatiu. La despesa per alumne augmenta en l’educació infantil 
de primer cicle, que arriba a 8.826 euros (vegeu la consideració de la nota 3 del gràfic V-23), i en l’educació 
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infantil de segon cicle més educació primària, que arriba a 4.460 euros. La despesa per alumne en 
l’educació secundària redueix fins a situar-se en 6.347 euros. 

GRÀFIC V-23. Evolució de la despesa per alumne1 feta per la Generalitat de Catalunya per nivells 
educatius i tipus de centre, Catalunya 2004-2007 

Unitats: euros per alumne. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) La despesa per alumne es calcula sobre la mitjana ponderada de 2/3 parts dels alumnes del curs precedent més 1/3 part dels alum-
nes del curs corrent per a cada exercici comptable. 
2) Aquesta despesa correspon als centres que són titularitat de la Generalitat de Catalunya. La despesa per alumne feta per la Genera-
litat de Catalunya en els centres públics de primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal és de 675 euros l’any 2005, 1.188 eu-
ros l’any 2005, 2.675 euros l’any 2006 i 2.727 euros l’any 2007. 
3) Les dades originals del Departament d’Educació contenen un error en l’import assignat a la remuneració del personal de l’Educació 
infantil de primer cicle. Aquesta partida és de 25,9 milions d’euros mentre que l’any anterior era de 15 milions d’euros. Per solucionar 
aquest problema, s’ha optat per distribuir aquest import entre els centres públics de la Generalitat, per als qual un informe del Departa-
ment indica una despesa de personal de 20 milions d’euros, i els centres que són titularitat dels ajuntaments, als quals s’assignen els 
restants 5,9 milions d’euros. Tenint en compte que aquest informe no necessàriament s’ajusta als criteris de valoració de les dades ori-
ginals del Departament, el resultat de 8.826 euros que la Generalitat es gasta per cada alumne en centres propis d’Educació infantil de 
primer cicle és un import presumiblement sobrevalorat. Pel mateix motiu, també estan sobrevalorats els 2.727 euros per alumne que la 
Generalitat es gasta en centres del mateix nivell educatiu que són titularitat dels ajuntaments. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Educació. 

3.4.2. Educació universitària pública 
El pressupost liquidat de les universitats públiques catalanes per a l’any 2007 presenta un romanent de 22 
milions d’euros, que és el resultat d’un total de despeses de 1.398,4 milions d’euros i d’un total d’ingressos 
de 1.420,4 milions d’euros. El romanent disminueix el 81,5% respecte de l’any 2006, que era de 119 milions 
d’euros. 

Les despeses del pressupost liquidat de les universitats públiques creixen el 12,1% respecte de l’any 2006. 
El principal capítol de despesa és la remuneració del personal amb 824,7 milions d’euros i creix l’11,3%. 
Segueixen en ordre d’importància les inversions reals i la despesa en béns corrents i serveis, que creixen el 
10,9% i el 13,6%, respectivament. 

Pel que fa als ingressos, aquests creixen el 4% respecte de l’any 2006, menys del que ho van fer l’any 
2006, que van créixer l’11%. La partida més important són les transferències corrents amb 850,6 milions 
d’euros i creixen el 13,1%. La següent partida en ordre d’importància són les taxes i altres ingressos amb 
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302,6 milions d’euros i creixen el 10,1%. L’única partida d’ingressos que disminueix recursos són els actius 
financers, que presenten un creixement del -100,6%. 

TAULA V-31. Pressupost liquidat de les universitats públiques per capítols. Catalunya 2005-2007 

Unitats: milions d'euros i percentatges. 

  
2005 2006 2007 Variació 

2006-07 Import Import Import Distribució
Taxes i altres 245,3 275,0 302,6 21,3 10,1 
Transferències corrents 680,2 751,9 850,6 59,9 13,1 
Ingressos patrimonials 5,3 6,6 9,2 0,6 38,6 
Alienació d'inversions reals 8,9 9,2 9,3 0,7 1,2 
Transferències de capital 193,1 194,7 204,9 14,4 5,3 
Actius financers 80,8 69,9 -0,4 0,0 -100,6 
Passius financers 16,9 59,0 44,2 3,1 -25,1 
TOTAL INGRESSOS 1.230,4 1.366,2 1.420,4 100,0 4,0 
Despeses de personal 658,7 741,1 824,7 59,0 11,3 
Béns corrents i serveis 174,8 182,0 206,7 14,8 13,6 
Financeres 1,9 1,6 2,3 0,2 47,7 
Transferències corrents 33,4 41,4 45,7 3,3 10,4 
Inversions reals 250,1 270,3 299,9 21,4 10,9 
Trasnferències de capital 4,7 4,7 4,6 0,3 -1,5 
Actius financers 0,5 0,7 0,8 0,1 11,6 
Passius financers 29,1 5,5 13,9 1,0 153,5 
TOTAL DESPESES 1.153,3 1.247,2 1.398,4 100,0 12,1 
Romanent 77,2 119,0 22,0 - -81,5 

Font: elaboració pròpia a partir del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa. 

El creixement de la despesa total liquidada de les universitats públiques catalanes és del 12,1%, lleugera-
ment superior al creixement de la despesa total descomptant les despeses financeres. Pel que fa a la des-
pesa total per alumne, aquesta és de 8.518 euros, la qual creix a una taxa del 13,6% respecte de l’any 2006 
precedent. 

TAULA V-32. Pressupost liquidat de les universitats públiques catalanes total i per alumne 2004-
2007 

Unitats: despesa en milions d'euros i despesa per alumne en euros. 

  
Despesa  Despesa per alumne1 

2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 
TOTAL 1.769,5 1.153,3 1.247,2 1.398,4 10.152 6.784 7.500 8.518 
Taxa de creixement  
despesa total 76,6 -34,8 8,1 12,1 80,5 -33,2 10,6 13,6 

NO FINANCERA 1.069,6 1.123,6 1.241,1 1.383,8 6.137 6.609 7.463 8.429 
Taxa de creixement  
despesa no financera 7,4 5,0 10,5 11,5 9,9 7,7 12,9 12,9 

1) La despesa per alumne es calcula sobre la mitjana ponderada de 2/3 parts dels alumnes del curs precedent més 1/3 part dels alum-
nes del curs corrent per a cada exercici comptable. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa. 

La universitat Pompeu Fabra té la despesa per alumne més elevada de les universitats públiques catalanes 
(10.724 euros) i la universitat de Girona, la més baixa (6.978 euros). Coincideix que la taxa de creixement 
de la despesa per alumne més alta es dóna a la UPF (33,1%) i la taxa de creixement més baixa es dóna a la 
UdG (4,7%). 
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TAULA V-33. DESPESA TOTAL PER ALUMNE DE LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES CATALANES 
PER UNIVERSITAT 2004-2007 

Unitats: euros i percentatges. 
2004 2005 2006 2007 Var. 06-07

TOTAL 10.152 6.784 7.500 8.518 13,6
UPF 19.712 7.657 8.060 10.724 33,1
UPC 13.164 7.840 8.993 10.182 13,2
UdL 8.343 6.491 8.162 9.926 21,6
UAB 9.045 7.159 7.236 8.383 15,8
URV 10.756 6.240 7.128 8.374 17,5
UB 8.545 6.018 6.861 7.372 7,4
UdG 5.669 6.273 6.663 6.978 4,7

Font: elaboració pròpia a partir del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa. 

L’anàlisi de la despesa per alumne per capítols de despesa i universitat permet identificar una despesa per 
alumne en personal poc dispersa respecte de la mitjana.178 En canvi, les partides financeres (capítols III, VIII 
i XIX) són les que tenen una dispersió més elevada en relació amb la mitjana.179 

S’observa que la universitat Pompeu Fabra té la despesa per alumne més elevada en les partides de béns i 
serveis (1.920 euros) i inversió (3.927 euros). La universitat de Lleida té la despesa més elevada en perso-
nal (5.558 euros per alumne) mentre que té la despesa més baixa en despeses financeres (2 euros per 
alumne). La universitat Autònoma de Barcelona té la despesa per alumne més elevada en les partides de 
despesa financera (26 euros), de transferències corrents (326 euros) i d’actius i passius financers (259 eu-
ros). La universitat de Barcelona té la despesa per alumne més baixa en inversió (1.152 euros). Per últim, la 
universitat de Girona té les despeses més baixes en les partides de personal (4.490 euros per alumne), 
béns i serveis (865 euros per alumne) i transferències corrents (162 euros per alumne). 

TAULA V-34. DESPESA PER ALUMNE DE LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES CATALANES PER CA-
PÍTOLS DE DESPESA I UNIVERSITAT 2007 

Unitats: euros. 
  UPF UPC UdL UAB URV UB UdG Mitjana 
TOTAL 10.724 10.182 9.926 8.383 8.374 7.372 6.978 8.518 
I. Personal 4.587 5.547 5.558 5.139 5.022 4.767 4.490 5.023 
II. Béns i serveis 1.920 1.542 1.540 1.060 1.347 1.125 865 1.259 
III. Financera 19 21 6 26 6 6 6 14 
IV. Transferències corrents 259 222 224 326 285 315 162 278 
VI i VII. Inversió 3.927 2.729 2.596 1.573 1.671 1.152 1.422 1.855 
VIII i IX. Despeses financeres 11 120 2 259 42 7 31 89 

Font: elaboració pròpia a partir del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa. 

 

El dèficit no financer del pressupost liquidat de les universitats públiques catalanes és de 7,2 milions d’euros 
per a l’any 2007 i representa el 0,5% de les despeses no financeres. El 99,5% restant de les despeses no 
financeres està cobert pels ingressos propis en un 23,2% i per les transferències rebudes en un 76,3%. La 

                                                      

 

178 El seu coeficient de dispersió ponderat és de 0,16, el més baix de tots els capítols de despesa. 
179 El seu coeficient de dispersió ponderat és de 2,33, el més alt de tots els capítols de despesa. 
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diferència entre el dèficit no financer i el romanent (22 milions d’euros) s’explica pel saldo positiu dels in-
gressos financers nets. 

 

 

TAULA V-35. Dèficit o capacitat de finançament de les universitats públiques catalanes 2003-2007 

Unitats: dèficit no financer i romanent en milions d'euros i resta en percentatges. 
  2003 2004 2005 2006 2007 
Ingressos propis1 / Despeses no financeres (%) 23,0 22,4 23,1 23,4 23,2 
Transferències rebudes2 / Despeses no financeres (%) 71,7 73,5 77,7 76,3 76,3 
Dèficit no financer3 / Despeses no financeres (%) -5,3 -4,0 0,8 -0,3 -0,5 
Dèficit no financer -52,7 -43,3 9,1 -3,8 -7,2 
Romanent4 89,9 93,1 77,2 119,0 22,0 

1) Suma de taxes i altres, ingressos patrimonials i alienació d'inversions reals. 
2) Suma de transferències corrents i de capital. 
3) Ingressos propis més transferències rebudes menys despeses no financeres. 
4) Diferència entre els ingressos totals i les despeses totals. També equival a la suma dels ingressos financers nets i del dèficit no fi-
nancer. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa. 

A continuació s’estudien les transferències corrents i les inversions autoritzades del Departament 
d’Innovació, Universitats i Empresa a les universitats. La suma d’aquestes partides és de 927,1 milions 
d’euros l’any 2008, el 8,8% més que l’any 2007. Les transferències corrents són de 843,3 milions d’euros i 
creixen el 7,8%, mentre que les inversions autoritzades són de 83,8 milions d’euros i creixen el 20,2%. 

TAULA V-36. Transferències corrents i inversions autoritzades del DIUE a les universitats catalanes 
2005-2008 

Unitats: milions d'euros i percentatges. 

  
Despesa Taxes de creixement 

2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 
Transferències corrents 638,5 698,7 782,1 843,3 6,1 9,4 11,9 7,8 
Inversions autoritzades 78,4 80,0 69,7 83,8 21,4 2,1 -12,9 20,2 
TOTAL 716,9 778,7 851,9 927,1 7,6 8,6 9,4 8,8 

Font: elaboració pròpia a partir del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa. 

En termes per alumne, la suma de les transferències corrents més les inversions de la Generalitat a les uni-
versitats catalanes és de 4.166,1 euros l’any 2007. L’evolució d’aquesta suma ha estat positiva des de l’any 
2004. 

GRÀFIC V-24. EVOLUCIÓ DE LA DESPESA EN TRANSFERÈNCIES CORRENTS I INVERSIONS PER 
ALUMNE1 DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA A LES UNIVERSITATS CATALANES 
2004-2007 

Unitats: euros per alumne. 
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ne es calcula sobre la mitjana ponderada de 2/3 parts dels alumnes del curs precedent més 1/3 part dels alumnes del curs corrent per a 
cada exercici comptable. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa. 

La universitat que surt més beneficiada de les transferències corrents més les inversions de la Generalitat a 
les universitats és la universitat de Lleida amb 6.888,7 euros per alumne, mentre que la que menys en rep 
és la universitat de Barcelona amb 4.473,5 euros per alumne, llevat de la UOC que obté 871,3 euros per 
alumne. 

TAULA V-37. TRANSFERÈNCIES CORRENTS I INVERSIONS AUTORITZADES DEL DIUE A LES UNI-
VERSITATS PER ALUMNE I UNIVERSITAT. CATALUNYA 2004-2007 

Unitats: euros i percentatges. 

  
Despesa per alumne Taxes de creixement 

2004 2005 2006 2007 2006 2007 
UdL 3.952,3 4.776,9 5.970,2 6.888,7 25,0 15,4 
URV 4.588,2 4.622,9 5.025,5 5.904,1 8,7 17,5 
UPC 3.814,9 4.182,5 4.648,2 5.110,5 11,1 9,9 
UPF 5.218,1 4.622,0 4.868,9 4.963,4 5,3 1,9 
UdG 3.187,9 3.957,2 4.207,3 4.959,1 6,3 17,9 
UAB 3.477,2 3.864,2 4.313,7 4.909,2 11,6 13,8 
UB 3.385,1 3.857,3 4.206,1 4.473,5 9,0 6,4 
UOC 678,6 687,3 805,4 871,3 17,2 8,2 
TOTAL 3.231,8 3.497,6 3.815,6 4.166,1 9,1 9,2 
TOTAL sense UOC 3.698,2 4.075,7 4.499,8 4.975,0 10,4 10,6 

Font: elaboració pròpia a partir del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa. 

La dispersió de les transferències corrents més les inversions autoritzades del DIUE entre les universitats 
públiques catalanes no ha variat l’any 2007 respecte del 2006, amb un coeficient de dispersió del 0,21. En 
canvi, la diferència entre el valor màxim i mínim de la suma de les transferències més les inversions per uni-
versitat augmenta de 1.763 euros a 2.415 euros per alumne. A nivell desagregat, s’observa que les transfe-
rències corrents per alumne disminueixen el coeficient de dispersió de 0,23 a 0,21, mentre que les inversi-
ons l’augmenten de 0,9 a 1,44. 
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TAULA V-38. DISPERSIÓ DE LES TRANSFERÈNCIES CORRENTS I DE LES INVERSIONS AUTORIT-
ZADES DEL DIUE PER ALUMNE A LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES CATALANES 2004-2007 

Unitats: diferència en euros i coeficient de variació ponderat1. 
  2004 2005 2006 2007 

A. Transferències cor-
rents per alumne 

Diferència valor màxim/mínim 1.376 1.245 1.304 1.607 
Coeficient de variació ponderat 0,16 0,21 0,23 0,21 

B. Inversions autoritza-
des per alumne 

Diferència valor màxim/mínim 987 580 949 1.031 
Coeficient de variació ponderat 1,75 0,77 0,90 1,44 

TOTAL (A+B) 
Diferència valor màxim/mínim 2.030 920 1.763 2.415 
Coeficient de variació ponderat 0,31 0,18 0,21 0,21 

1) El coeficient de variació ponderat es calcula a partir d'aquesta fórmula: {∑i=1, ..., n [(Di-Dmi)2 ai]1/2}/Dm on Di és la transferència, inversió 
o suma de transferència més inversió per alumne rebuda per la universitat i, Dm és la transferència, inversió o suma de transferència 
més inversió per alumne mitjana, i ai és la proporció d'alumnes de la universitat i respecte del total d'alumnes, 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa. 
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4. HABITATGE 

4.1. Context 
La forta crisi del sistema financer internacional que explota a l’estiu del 2007, i malgrat les importants mesu-
res de rescat d’entitats financeres adoptades per les principals autoritats monetàries internacionals, ha man-
tingut els recels de les institucions financeres a l’hora de facilitar finançament a famílies i empreses, endurint 
les condicions del crèdit al llarg del 2008. Així fins al mes de juliol del 2008 es manté la tendència a l’alça de 
l’euríbor, que arriba al 5,39%.      

Aquesta escalada de l’euríbor té lloc tot i que el Banc Central Europeu (BCE) havia decidit frenar el creixe-
ment dels tipus d’intervenció, al 4,00%, a partir del juny del 2007. Per aquesta raó, entre d’altres, a partir de 
l’octubre del 2008 el Consell de Govern del BCE decideix reduir al 3,75% el tipus d’interès central oficial, 
que el mes de desembre es fixa en el 2,50%. La baixada d’aquests tipus d’interès ha propiciat, entre altres 
elements, que a partir del mes de setembre del 2008 hagi tingut lloc una reducció continuada de l’euríbor 
fins al 3,45% el mes de desembre. De totes maneres, l’any 2008, en termes mitjans, ha vist créixer encara 
l’euribor des del 4,45% de l’any 2007 fins al 4,81% el 2008. 

La manca de confiança entre les institucions financeres, mesurada per l’increment de l’euríbor, s’ha traduït 
també en el cas espanyol en un increment dels tipus d’interès hipotecaris, que han passat del 5,24% en 
termes mitjans l’any 2007, al 5,86% el 2008. Tot i que el darrer mes del 2008 sembla haver-se iniciat un mo-
viment a la baixa d’aquests.   

Per tant, l’elevació dels tipus d’interès, l’enduriment de les condicions creditícies, conjuntament amb la cai-
guda dels preus dels habitatges, han confirmat la desacceleració iniciada el 2007 i facilitat la contracció al 
llarg del 2008 de la demanda d’habitatge (o la disposició al pagament) per part dels compradors, ja sigui per 
motius residencials o per motius d’inversió.  

Perfil del parc d’habitatge 

L’expansió en la construcció d’habitatges del període 1996-2006, i malgrat la desacceleració iniciada 
d’aquest mercat el 2007, mantenen a Espanya com un dels països de la UE-15 amb un estoc més elevat 
d’habitatges per càpita.180 El Ministeri de l’Habitatge estima que l’any 2007 Espanya tenia una mitjana de 
542 habitatges per cada 1.000 habitants. Així, entre els anys 2001 i 2007 mentre que la població ha crescut 
a una taxa anual acumulativa de l’1,6%, el parc d’habitatges s’ha incrementat a un ritme superior, del 2,6% 
anual acumulatiu, amb un augment, per tant, de l’estoc d’habitatge per càpita. 

Aquesta expansió ha estat més intensa en el parc d’habitatges declarats com a principals,181 que han cres-
cut en els anys 2001-2007 a un ritme del 2,8% anual acumulatiu; mentre que el parc d’habitatges no princi-
pals,182 que també ha augmentat a un ritme superior al creixement de la població, ha crescut a taxa anual 
acumulativa del 2,0%. 

Catalunya ha contribuït de forma positiva al creixement de la construcció d’habitatges del conjunt d’Espanya, 
amb un augment anual acumulatiu del seu parc en els anys 2001-2007 del 2,4%, fins a assolir els 531 habi-
tatges per 1.000 habitants l’any 2007. Cal tenir en compte que Catalunya ha experimentat un augment de la 

                                                      

 

180 Housing Statistics in European Union 2004. National Board of Housing, Swedan i Ministry for Regional Development of the Czech 
Republic. 
181 Habitatge familiar utilitzat com a residència habitual d’una o més llars, i que és ocupat per aquestes la major part de l’any. 
182 Habitatge de segona residència o altres habitatges que el propietari destina a usos de curta durada (de manera esporàdica) o a al-
tres usos. 
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seva població més important que el del conjunt d’Espanya, amb un increment, en aquests anys, del 2,1% 
anual acumulatiu. 

A Catalunya, l’expansió del parc d’habitatges s’ha concentrat de forma més accentuada, principalment, en 
els habitatges declarats com a principals, a un ritme del 3,0% anual acumulatiu, fins a assolir la xifra de 384 
habitatges principals per cada 1.000 habitants, xifra que està per sobre de la mitjana espanyola (vegeu el 
gràfic V-25). 

Per la seva banda, el parc d’habitatges no principals ha augmentat el 0,8% anual acumulatiu, per sota del 
creixement de la població a Catalunya, amb una reducció del seu nombre fins als 147 habitatges no princi-
pals per cada 1.000 habitants l’any 2007 (vegeu el gràfic V-25). 

GRÀFIC V-25. Evolució del parc estimat d’habitatges per cada 1.000 habitants segons la tipologia. 
Catalunya i Espanya, 2001-2007 

Unitats: habitatges per cada 1.000 habitants. 
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Font: elaboració pròpia amb dades estimades del Ministeri de l’Habitatge. 

Tant a Catalunya com a Espanya, l’expansió del parc d’habitatges principals ha tingut lloc amb una pèrdua 
del pes de l’habitatge protegit, si bé a l’any 2007 es frena aquesta caiguda. De totes maneres, Catalunya 
destaca no només per ser una de les comunitats autònomes on aquest pes s’ha reduït més, sinó també per 
disposar d’un estoc d’habitatge protegit més reduït en termes relatius. Així, l’any 2007, per cada 1.000 habi-
tants Catalunya disposa de 41 habitatges protegits per cada 1000 habitants (vegeu el gràfic V-27), que sig-
nifiquen el 10,6% del parc d’habitatge principal (vegeu el gràfic V-26). Només les CA de Canàries i Balears 
tenen registres d’habitatge protegit inferiors. Mentre que les comunitats autònomes de Navarra, la Rioja, As-
túries i la Comunitat Valenciana tenen registres d’estoc d’habitatge protegit per cada 1.000 habitants i del 
seu pes respecte de l’habitatge principal que són més del doble que a Catalunya, per sobre dels 80 habitat-
ges protegits per cada 1.000 habitants, i del 20% dels habitatges principals, respectivament. 
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Pel que fa a la forma de tinença, Catalunya destaca perquè és la comunitat autònoma amb un percentatge 
més elevat d’habitatge principal de lloguer,183 forma de tinença que ha incrementat el 3,7% anual acumulatiu 
entre els anys 2001 i 2007, de manera que també ha augmentat el seu pes sobre el total d’habitatges prin-
cipals fins al 17,3% l’any 2007. L’any 2007 Catalunya tenia 66 habitatges de lloguer per cada 1.000 habi-
tants, mentre que la mitjana espanyola era de 42 habitatges de lloguer per cada 1.000 habitants. 

GRÀFIC V-26. Evolució del percentatge d’habitatges protegits i de lloguer sobre el total d’habitatges 
principals del parc estimat d’habitatges. Catalunya i Espanya, 2001-2007 

Unitats: percentatges. 

18,0 17,6 17,2 16,9 16,7 16,4 16,3

11,4 11,4 11,3 11,3 11,3 11,0 11,2
12,3 12,0 11,7 11,4 11,2
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16,6 16,9 17,0 17,1 17,3 17,2 17,3
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% hab. protegit % hab. lloguer

Espanya Catalunya
 

Font: elaboració pròpia amb dades estimades del Ministeri de l’Habitatge. 

GRÀFIC V-27. Evolució del parc estimat d’habitatges protegits per cada 1.000 habitants. Catalunya i 
Espanya, 2001-2007 

Unitats: habitatges per cada 1.000 habitants. 

                                                      

 

183 Habitatge de lloguer o rellogat on algun dels membres de la llar satisfà pel seu ús una quantitat en metàl·lic o en espècie, indepen-
dentment que hi hagi un contracte o no. 
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Font: elaboració pròpia amb dades estimades del Ministeri de l’Habitatge. 

4.2. Evolució del mercat i del preu 
Precedida per una important desacceleració del seu creixement l’any 2007, l’any 2008 el mercat de 
l’habitatge a Catalunya mostra una forta contracció tant en el vessant de l’oferta com en el de la demanda. 

La Cambra de Contractistes de Catalunya (CCOC) estima que el valor de la construcció residencial ha expe-
rimentat una caiguda en termes reals del 26,8%, superior a la caiguda del valor de tota la construcció, de 
l’11,9%, i que ha condicionat el creixement del conjunt de l’economia catalana (vegeu la taula V-39). 

Dins del sector de la construcció, l’obra civil s’ha mostrat com l’únic component amb un creixement positiu, 
amb un augment real del 5,7%, si bé clarament inferior al del 2007, del 14,0%. Pel que fa als altres dos 
components del sector, la rehabilitació i el manteniment d’edificis, i els edificis no residencials de nova cons-
trucció, han tingut caigudes en termes reals del valor de la seva producció, del 16,4% i el 16,3%, respecti-
vament. 

Així, la construcció residencial ha perdut pes relatiu, si bé es manté com el component més important, amb 
un pes del 28,4%. 

La contracció del mercat de l’habitatge també es posa de manifest en l’evolució del volum d’hipoteques 
constituïdes, que es redueixen fins a 116.303 noves hipoteques, amb una caiguda respecte del 2008 del 
40,8%. L’efecte conjunt de la caiguda del preu de l’habitatge i la menor proporció de préstec respecte del bé 
hipotecat, ha situat l’import mitjà de la hipoteca en 167.748 euros, amb una caiguda en termes reals 
d’aquest import de l’11,5% respecte de l’any 2007. 

A la vegada, la reducció en el preu de l’habitatge s’ha vist alimentada per l’increment del tipus d’interès mitjà 
dels préstecs hipotecaris, que ha passat del 5,24% l’any 2007 al 5,86% l’any 2008, malgrat la reducció de 
l’euríbor en la segona meitat de l’any, fins al 3,45% el desembre del 2008.   
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TAULA V-39. Dades d’habitatge. Catalunya, 2006-2008 

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

2006 2007 2008 
Variació real 

  2006-2007 2007-2008 
Valor de la construcció residencial (M €)1 9.771 10.502 8.127 1,9% -26,8% 
PIB de Catalunya (M €)2 195.857 209.204 216.923 3,6% 0,7% 
Construcció residencial / construcció total3 34,9% 34,2% 28,1% - - 
Índex del cost construcció de l'edificació 173,4 182,8 193,3 5,4% 5,7% 
Nombre d'hipoteques4 243.346 196.457 116.303 -19,3% -40,8% 
Valor hipoteques (M €)4 41.329 36.160 19.510 -15,0% -48,2% 
Valor mitjà de les hipoteques (€)4 169.837 184.061 167.748 4,5% -11,5% 
Tipus mitjà del préstec hipotecari5 4,17% 5,24% 5,86% - - 
 1. Les dades del creixement real del valor de la construcció residencial s’elaboren a partir de les dades de producció interna bruta del 
sector de la construcció, en termes nominals, publicades per la CCOC, i deflactades pels índexs de costos de la construcció publicats 
per 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 constituïdes per habitatges (construïts i projec-
tats) a Catalunya, publicades per l’INE, i les taxes de creixement real s’obtenen a partir de la inflació catalana publicada per l’Idescat. 
5. Tipus mitjà en el mercat hipotecari obtingut com la mitjana ponderada dels préstecs a més de tres anys del conjunt d’entitats. 

4.2.1. Habitatge de nova construcció 
L’any 2008 es consolida el canvi de tendència iniciat el 2007 i s’han reduït el nombre d’habitatges visats pel 
Col·legi d’Arquitectes per poder demanar la llicència d’obres (habitatges visats) i el nombre de visats de fulls 
d’encàrrec dels col·legis d’aparelladors (habitatges iniciats) el 67,9% i el 67,8%, respectivament. Aquests 
decrements indiquen una contracció en la construcció d’habitatges i dels incentius dels promotors per a la 
construcció (vegeu la taula V-40). En termes absoluts, s’han iniciat 27.569 habitatges i s’han reduït fins a 5,2 
el nombre d’habitatges iniciats per cada 1.000 habitants, un valor que no tenia lloc des de l’any 1994, i que 
contrasta amb els 12,3 habitatges iniciats per cada mill habitants de mitjana anual en els anys 1996-2007. 

El nombre d’habitatges visats i iniciats l’any 2008 se situen clarament per sota de les xifres estimades de 
necessitats de nous d’habitatges principals, que, en funció de les projeccions de noves llars per any estima-
des per l’Idescat, per al 2008 estarien en una forquilla de 41.735 noves llars, amb les dades tendencials, i de 
60.124 noves llars, amb les projeccions més altes. Per tant, s’haurien frenat tant les expectatives respecte 
de la demanda de rotació (demanda per millora d’habitatge i per raons obligades de feina), com les expecta-
tives sobre la demanda d’inversió i la demanda de segona residència com a impulsores de la construcció de 
nous habitatges. 

TAULA V-40. Habitatges visats, iniciats i acabats. Catalunya, 2005-2008 

Unitats: nombre d’habitatges. 
Nombre Visats1 Iniciats2 Acabats3 
2005 132.933 107.834 74.706 
2006 149.734 127.117 77.309 
2007 94.370 85.515 79.580 
2008 30.307 27.569 71.007 
Variació Visats1 Iniciats2 Acabats3 
2005 23,0% 21,6% 8,6% 
2006 12,6% 17,9% 3,5% 
2007 -37,0% -32,7% 2,9% 
2008 -67,9% -67,8% -10,8% 
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Cambra de Contractistes de Catalunya i de la Secretaria d’Habitatge. 
(1) Habitatges visats pel Col·legi d’Arquitectes per poder demanar la llicència d’obres. 
(2) Visats de fulls d’encàrrec dels col·legis d’aparelladors. 
(3) Certificats de final d’obra dels col·legis d’aparelladors. 

La caiguda del nombre d’habitatges iniciats ha tingut lloc en tots els grans àmbits territorials, per zones signi-
ficatives,184 si bé el retrocés ha estat més intens en les comarques interiors de Catalunya (resta de Catalu-
nya) i en les comarques més turístiques de Catalunya. Mentre que la zona metropolitana de Barcelona, 
trenca amb el procés iniciat a la segona meitat dels anys noranta, i guanya pes relatiu en el nombre 
d’habitatges iniciats. Per la seva banda, les altres zones urbanes també milloren moderadament el pes del 
nombre d’habitatges iniciat.  

En el gràfic següent es mostra l’evolució entre el 2003 i el 2008 del pes relatiu del nombre d’habitatges inici-
ats per zones significatives. 

GRÀFIC V-28. Distribució per zones significatives del nombre d’habitatges iniciats. Catalunya, 2003 i 
2008 

Unitats: percentatges 

13,3% 13,6%

42,8%

30,4%

14,3%
16,9%

44,9%

23,8%
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urbanes

Resta Catalunya Zona metropolina 
de Barcelona

Zones turístiques

2003 2008
 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d’Habitatge. 
 
Per demarcacions territorials, en termes mitjans del període 2003-2008, Barcelona acumula el 52% dels ha-
bitatges iniciats, Tarragona el 20,6%, Girona el 17,4% i Lleida el 10%. Aquesta estructura ha evolucionat 
amb un guany del pes relatiu dels habitatges iniciats a la província de Lleida, i una pèrdua del pes relatiu 
dels habitatges iniciats a la província de Tarragona. 
 
                                                      

 

184 Zona metropolitana de Barcelona: l’Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i el Va-
llès Oriental. 
Altres zones urbanes: el Gironès, el Segrià i el Tarragonès. 
Zones turístiques: l’Alt Empordà, l’Alta Ribagorça, el Baix Camp, el Baix Ebre, el Baix Empordà, el Baix Penedès, la Cerdanya, el  
Montsià, el Pallars Sobirà, el Pla de l’Estany, la Selva i la Vall d’Aran. 
Resta de Catalunya: l’Alt Camp, l’Alt Urgell, l’Anoia, el Bages, el Berguedà, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Garrotxa, la Nogue-
ra, Osona, el Pallars Jussà, el Pla d’Urgell, el Priorat, la Ribera d’Ebre, el Ripollès, la Segarra, el Solsonès, la Terra Alta i l’Urgell. 
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En la taula següent es mostra l’evolució dels dos darrers anys dels habitatges iniciats per zones significati-
ves i demarcacions territorials. 

TAULA V-41. Habitatge iniciats (obra nova) per zones significatives i demarcacions territorials. Ca-
talunya, 2007-2008 

Unitats: nombre d’habitatges i percentatges. 

  
2007 2008 Variació 

Nombre Distribució Nombre Distribució 2006-2007 2008-2007 
Àmbit metropolità1 35.145 41,1% 12.373 44,9% -32,4% -64,8% 
Altres zones urbanes2 10.519 12,3% 3.950 14,3% -31,4% -62,4% 
Zones turístiques3 21.526 25,2% 6.575 23,8% -36,4% -69,5% 
Resta Catalunya4 18.325 21,4% 4.671 16,9% -29,2% -74,5% 

  
2007 2008 Variació 

Nombre Distribució Nombre Distribució 2006-2007 2008-2007 
Barcelona 44.157 51,6% 14.486 52,5% -33,1% -67,2% 
Girona 14.658 17,1% 6.039 21,9% -34,6% -58,8% 
Lleida 9.878 11,6% 3.337 12,1% -28,8% -66,2% 
Tarragona 16.822 19,7% 3.707 13,4% -32,3% -78,0% 
CATALUNYA 85.515 100,0% 27.569 100,0% -32,7% -67,8% 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d’Habitatge. 
1) L’Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. 
2) El Gironès, el Segrià i el Tarragonès. 
3) L’Alt Empordà, l’Alta Ribagorça, el Baix Camp, el Baix Ebre, el Baix Empordà, el Baix Penedès, la Cerdanya, el Montsià, el Pallars 
Sobirà, el Pla de l’Estany, la Selva i la Vall d’Aran.  
4) L’Alt Camp, l’Alt Urgell, l’Anoia, el Bages, el Berguedà, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Garrotxa, la Noguera, Osona, el Pa-
llars Jussà, el Pla d’Urgell, el Priorat, la Ribera d’Ebre, el Ripollès, la Segarra, el Solsonès, la Terra Alta i l’Urgell. 

La forta contracció de la demanda d’habitatges el 2008 s’ha traduït en una major dificultat de comercialitza-
ció de les promocions en oferta, que s’ha posat de manifest en la reducció del percentatge d’habitatges ve-
nuts al llarg de l’any del conjunt de promocions, en l’augment dels mesos transcorreguts per vendre una 
promoció i en la reducció del percentatge d’habitatges venuts d’una promoció en un mes d’oferta (vegeu la 
taula V-42). Aquesta major dificultat a l’hora de comercialitzar les promocions va començar a tenir lloc l’any 
2006. 

TAULA V-42. Comercialització de l’habitatge en oferta nou. Catalunya, 2006-2008 

Unitats: percentatges i mesos. 

  
Vendes/oferta1 Ritme de vendes2 Vendes mensuals3

2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 
Barcelona 61,5% 57,4% 53,5% 21 34 53 4,8% 2,9% 1,9% 
Catalunya 59,9% 54,3% 57,0% 19 33 44 5,4% 3,2% 2,3% 
Font: dades facilitades per la Secretaria d’Habitatge, a partir de les dades del treball de l’Instituto APOLDA per l’any 2008 i de TECNI-
GRAMA pels anys anteriors. 
(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. 

Aquestes dificultats de comercialització també queden recollides en l’evolució del nombre total de transacci-
ons immobiliàries d’habitatge lliure nou. L’any 2008, el nombre de transaccions d’aquest tipus d’habitatges 
s’ha reduït el 38,5% respecte del 2007, de forma més intensa que al conjunt d’Espanya, i fins a les 24.113 
transaccions (vegeu el gràfic V-29). 
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GRÀFIC V-29. Evolució del nombre de transaccions immobiliàries d’habitatge lliure nou. Espanya i 
Catalunya, 2005-2008 

Unitats: nombre de transaccions en valors absoluts i taxes de creixement en percentatges. 
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Font: elaboració pròpia amb dades del Ministeri de l’Habitatge. 

Paral·lelament, els preus dels habitatges en oferta han experimentat al llarg de tot el territori una reducció 
respecte del 2007, que, per al conjunt de Catalunya, amb un preu mitjà de 3.252 euros/m2, significa una cai-
guda del preu del 7,3%. En els municipis de la conurbació de Barcelona, amb un preu mitjà de 3.879 eu-
ros/m2, es redueix en termes mitjans l’11,2%; a la ciutat de Barcelona, amb un preu mitjà de 5.918 euros/m2, 
la reducció ha estat del 5,1%; mentre que a la resta de municipis de Catalunya, amb un preu mitjà de 3.170 
euros/m2, es redueixen en termes mitjans el 9,4% (vegeu la taula V-43). 

TAULA V-43. Preus de l’oferta de venda d’habitatge nou. Catalunya, 2006-2008 

Unitats: euros per metre quadrat i percentatges. 

  2006 2007 2008 
Variació (%) 

2005-2006 2006-2007 2007-20081

Barcelona 5.791 5.918 5.918 14,0% 2,2% -5,1% 
Conurbació de BCN sense BCN 4.262 4.302 3.879 15,1% 0,9% -11,2% 
Catalunya sense BCN ni conurbació 3.176 3.167 2.937 18,2% -0,3% -8,6% 
Catalunya sense BCN 3.512 3.480 3.170 18,4% -0,9% -9,4% 
Total Catalunya (44 municipis) 3.896 3.854 3.792 18,8% -1,1% -7,3% 
Total Catalunya (216 municipis) - - 3.252 - - - 
Font: dades facilitades per la Secretaria d’Habitatge, a partir de les dades del treball de l’Instituto APOLDA per l’any 2008 i de TECNI-
GRAMA pels anys anteriors. 
Nota: a l’Estudi de mercat sobre l’oferta d’habitatge d’obra nova a Catalunya realitzat l’any 2008 s’hi han introduït una sèrie de millores. 
La col·laboració conjunta de l’Ajuntament de Barcelona, l’Associació de Promotors de Barcelona, l’Agència Tributària de Catalunya, la 
Gerència Regional del Cadastre de Catalunya i la mateixa Secretaria d’Habitatge han permès ampliar l’àmbit territorial de l’estudi a un 
total de 216 municipis repartits per tot el territori de Catalunya, amb representació a totes les comarques, a més de, com ja és habitual, 
estudiar els districtes de Barcelona. També ha permès millorar alguns aspectes metodològics respecte els estudis anteriors. 
(1) Atès que durant l'any 2008 s'ha produït un canvi en la metodologia dels càlculs dels preus mitjans, per facilitar la interpretació de les 
dades s'ofereixen les variacions anuals seguint criteris comparables amb el 2007. 
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4.2.2. L’esforç de compra de l’habitatge nou 
Un dels condicionants de la demanda d’habitatge, i que permet valorar l’evolució de l’accessibilitat al mercat 
de l’habitatge, és l’esforç que significa la compra d’un habitatge nou per una llar. La caiguda dels preus de 
l’habitatge a Catalunya i el creixement del 4,7% de l’índex de cost salarial mitjà a Catalunya, han estat dos 
elements que han contribuït a la reducció l’esforç de compra d’un habitatge nou en el mercat lliure l’any 
2008 a Catalunya. Paral·lelament però la incapacitat del sistema financer per traslladar les rebaixes de 
l’euríbor als tipus d’interès hipotecaris, que s’han incrementat en termes mitjans l’any 2008, haurien limitat la 
reducció d’aquest esforç de compra. 

Tenint en compte aquests elements, la quota hipotecària mitjana de les noves hipoteques185 (vegeu la taula 
V-42) hauria frenat el seu creixement, el 2008, a la ciutat de Barcelona, amb un increment del 0,7% fins a 
2.708 euros/mes; mentre que a la conurbació de Barcelona, s’hauria reduït el 5,7% fins a 1.775 euros/mes; i 
a la resta de Catalunya (sense conurbació ni Barcelona ciutat), s’hauria reduït el 3,0% fins a 1.344 eu-
ros/mes. 

D’aquesta manera, l’esforç de compra que hauria de fer una família monosalarial per accedir a l’habitatge 
(vegeu la taula V-42), calculat en relació amb el cost salarial mitjà total de Catalunya, s’hauria reduït per 
primera vegada des de l’any 2004, i se situaria en el 143,3% a Barcelona ciutat, en el 93,9% a la conurbació 
de Barcelona i en el 71,1% a la resta de Catalunya. Aquestes magnituds signifiquen reduccions de l’esforç 
de compra del 3,5% a Barcelona ciutat,  del 9,7% a la seva conurbació, i del 7,0% a la resta de Catalunya, 
respecte del 2007. 

De totes maneres, aquesta reducció de l’esforç es calcula sense tenir en compte dos elements que recullen 
l’enduriment de les condicions dels préstecs hipotecaris al llarg del 2008. Per una part, s’ha reduït el percen-
tatge de préstecs concedits sobre l’import del bé hipotecat al limitar nominalment els crèdits concedits estric-
tament al màxim del 80% del valor dels immobles186, i per una altra s’ha reduït, tot i que lleument, el termini 
de contractació dels préstecs, que segons estimacions de l’Associació Hipotecària Espanyola ha passat de 
28 anys a 27 anys l’any 2008187. 

Per una altra banda, aquestes dades també posen de manifest la pràctica impossibilitat per una part impor-
tant de les llars de Catalunya per accedir al mercat de compra d’habitatges lliures nous. Tenint en compte 
que el cost salarial mitjà a Catalunya l’any 2008 és de 22.674,9 euros l’any (2,7 vegades el SMI), i l’any 
2006 com a mínim el 37,6% de les llars a Catalunya tenien ingressos inferiors a 2,7 vegades el SMI188 
(20.324 euros/any), aquestes xifres, conjuntament a l’increment de les llars que tenen algun dels seus 
membres en situació d’atur l’any 2008, posen de manifest que per l’any 2008 una proporció important de les 
llars catalanes, amb els seus ingressos actuals, no podrien fer front a la compra d’un habitatge lliure nou de 
90 m2. 

 

 

                                                      

 

185 Calculada amb quota fixa a 25 anys i amb un import del 80% del preu total de l’habitatge. 
186 Vegeu Informe sobre el sector de l’habitatge a Catalunya, any 2008, publicat per la Secretaria d’Habitatge del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 
187 Termini mitjà d’amortització estimat en les ofertes del mercat per cada període. 
188 Segons l’Enquesta de condicions de vida de l’any 2007 publicada per l’INE. 
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TAULA V-44. Esforç de compra d’un habitatge nou. Catalunya, 2006-2008 

Unitats: preu, quota en euros i percentatges. 

PREU HABITATGE 90 m2 2008 
Variació 

2006-2007 2007-20083

Barcelona 532.642 2,2% -5,1% 
Conurbació sense BCN 349.117 0,9% -11,2% 
Catalunya sense conurbació BCN 264.352 -0,3% -8,6% 
QUOTA HIPOTECÀRIA (€/mes)1 2008 2006-2007 2007-20083 

Barcelona 2.708 13,9% 0,7% 
Conurbació sense BCN 1.775 12,5% -5,7% 
Catalunya sense conurbació BCN 1.344 11,1% -3,0% 
ESFORÇ2 2008 2006-2007 2007-20083 

Barcelona 143,3% 9,2% -3,5% 
Conurbació sense BCN 93,9% 7,9% -9,7% 
Catalunya sense conurbació BCN 71,1% 6,6% -7,0% 
Font: elaboració pròpia a partir de dades de la Secretaria d’Habitatge. 
Nota 1. Hipoteca de quota fixa a 25 anys, amb el tipus hipotecari mitjà aplicat pel conjunt d’entitats financeres, i suposant que l’import 
del préstec és del 80% del preu total de l’habitatge. 
Nota 2. L’esforç es calcula com el pes de la quota hipotecària respecte de l’índex de cost salarial total mitjà per a Catalunya. 
Nota 3. El preu de l’habitatge nou es calcula a partir de les dades de preus per mentre quadrat d’habitatge nou en oferta de la Secreta-
ria d’Habitatge. Atès que durant l'any 2008 s'ha produït un canvi en la metodologia dels càlculs dels preus mitjans, per facilitar la inter-
pretació de les dades s'ofereixen les variacions anuals seguint criteris comparables amb el 2007. 

4.2.3. L’habitatge de segona mà 
En el mercat de l’habitatge de segona mà, si bé amb una mostra molt més reduïda,189 també s’observa una 
caiguda dels preus amb una reducció mitjana del 7,9%, que té lloc tant fora de l’àmbit de la ciutat de Barce-
lona, on el preu ha caigut de mitjana el 7,5% respecte del 2007, com a la ciutat de Barcelona, on el preu mit-
jà de venda s’ha reduït el 8,2%. 

Els preus de venda dels habitatges de segona mà són, aproximadament, entre el 16% i el 34% inferiors als 
preus de venda de primera mà, excepte en el cas de Ripollet i Gavà on aquesta diferència és menor, entre 
el 3,5% i el 8%. 

En la taula següent es mostra l’evolució dels preus de venda de segona mà per a la mostra de municipis, 
entre els anys 2006 i 2008. 

TAULA V-45. Preus mitjans de venda dels habitatges de segona mà. 11 municipis. Catalunya, 2007-
2008 

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

  2007 2008 
Variació 

05-06 06-07 07-08 
Barcelona 4.279 3.927 20,3% -0,5% -8,2% 
Badalona  3.311 3.054 20,2% 0,8% -7,7% 
Gavà  3.478 3.109 17,1% -1,6% -10,6% 
Girona  2.809 2.567 20,1% -6,0% -8,6% 

                                                      

 

189 L’estudi de TECNIGRAMA, a partir del qual facilita les dades la Direcció General d’Habitatge, comprèn una mostra d’11 municipis. 
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L'Hospitalet de Llobregat 3.661 3.242 12,7% 5,7% -11,4% 
Lleida  2.019 1.887 15,8% 3,6% -6,5% 
Mataró  3.308 2.988 24,5% 4,2% -9,7% 
Ripollet  2.680 2.701 5,1% -5,0% 0,8% 
Sabadell  2.888 2.851 15,1% -2,4% -1,3% 
Tarragona  2.851 2.579 16,9% 12,7% -9,5% 
Terrassa  2.707 2.676 18,7% -4,1% -1,1% 
TOTAL sense Barcelona  3.075 2.843 17,4% 1,6% -7,5% 
TOTAL (11 municipis) 3.677 3.385 18,9% 0,4% -7,9% 
Font: dades de la Secretaria d’Habitatge, amb les dades de TECNIGRAMA.  

La frenada del mercat de l’habitatge de segona mà també es posa de manifest en l’evolució del nombre total 
de transaccions immobiliàries d’habitatge lliure de segona mà, que per tercer any consecutiu han experi-
mentat una caiguda més intensa a Catalunya que en el conjunt d’Espanya. L’any 2008, el nombre de trans-
accions s’ha reduït fins a 34.385 a Catalunya, el 50,1% menys que l’any 2007, i accentuant la caiguda inici-
ada ja l’any 2006. 

GRÀFIC V-30. Evolució del nombre de transaccions immobiliàries d’habitatge lliure de segona mà. 
Espanya i Catalunya, 2005-2008 

Unitats: nombre de transaccions en valors absoluts i taxes de creixement en percentatges. 

548.629

530.832

404.358

218.402

116.532 107.758 68.972 34.385

2,7%
-3,2%

-23,8%

-46,0%

19,8%

-7,5%

-36,0%
-50,1%

2005 2006 2007 2008

Espanya Catalunya Creix. Espanya Creix. Catalunya

 

Font: elaboració pròpia amb dades del Ministeri de l’Habitatge. 

4.2.4. L’habitatge de lloguer 
El mercat de lloguer ha seguit creixent el 2008, amb un increment dels nous contractes del 27,9%, si bé s’ha 
frenat l’alça del lloguer anual mitjà, que se situa per al conjunt de Catalunya en els 908,5 euros al mes, amb 
una taxa de creixement de l’1,1% (vegeu les taules V46 i V-47). 
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TAULA V-46. Evolució anual del lloguer mitjà contractual per zones. Catalunya, 2006-2008 

Unitats: euros per mes i variació en percentatges 

  
2006 2007 2008 

Variació (%) 
05-06 06-07 07-08 

Barcelona ciutat 873,6 1.041,4 1.081,3 12,1% 19,2% 3,8% 
AMB sense Barcelona 810,9 930,3 940,3 13,5% 14,7% 1,1% 
Resta de Catalunya 543,8 651,2 652,7 16,5% 19,7% 0,2% 
Total Catalunya sense Barcelona 709,4 815,1 818,8 13,6% 14,9% 0,4% 
Total Catalunya 778,7 898,7 908,5 12,1% 15,4% 1,1% 
Font: Secretaria d’Habitatge, amb les dades de fiances de lloguer de l’INCASÒL. 

TAULA V-47. Evolució anual del nombre de contractes de lloguer per zones. Catalunya, 2006-2008 

Unitats: nombre de contractes i variació en percentatges 

  
2006 2007 2008 

Variació (%) 
05-06 06-07 07-08 

Barcelona ciutat 23.975 24.162 27.414 0,0% 0,8% 13,5% 
AMB sense Barcelona 20.358 22.862 30.353 10,5% 12,3% 32,8% 
Resta de Catalunya 12.479 15.647 22.359 18,4% 25,4% 42,9% 
Total Catalunya sense Barcelona 32.837 38.509 52.712 13,4% 17,3% 36,9% 
Total Catalunya 56.812 62.671 80.126 7,3% 10,3% 27,9% 
Font: Secretaria d’Habitatge, amb les dades de fiances de lloguer dipositades a l’INCASÒL. 

L’expansió del mercat de lloguer s’ha concentrat, en el període 2005-2008, de forma més acusada en els 
municipis de la resta de Catalunya, i en menor mesura en la conurbació de Barcelona, tant pel que fa a 
l’increment de contractació com a l’evolució del lloguer mitjà. 

Així, entre el 2005 i el 2008, en els municipis de la resta de Catalunya el lloguer mitjà ha crescut a una taxa 
anual acumulativa de l’11,8%; en els municipis de la conurbació de Barcelona, a una taxa del 9,6%, i a Bar-
celona ciutat, a una taxa de l’11,5%. 

El gràfic V-31 mostra com Barcelona ciutat ha anat perdent pes relatiu en la subscripció de nous contractes 
de lloguer en favor dels municipis de la conurbació de Barcelona, una tendència que es manifesta ja des de 
l’any 2002. Per contra, els municipis de la resta de Catalunya han experimentat els tres darrers anys un in-
crement significatiu del seu pes relatiu. 

GRÀFIC V-31. Evolució del pes dels nous contractes de lloguer a Catalunya per zones. Catalunya, 
2004-2008 

Unitats: percentatges. 
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Font: Secretaria d’Habitatge, amb les dades de fiances de lloguer dipositades a l’INCASÒL. 

 

4.3. La política d’habitatge190 
L’exercici 2008, la Generalitat de Catalunya ha pressupostat 813,3 milions d’euros en la política de despesa 
d’habitatge (programa 43 dels pressupostos), el 2,3% de tot el pressupost. El 47,2% d’aquesta despesa, 
383,8 milions d’euros, es destina a inversions reals, el 9,2% de tota la inversió real que té pressupostada la 
Generalitat. 

Així, els pressupostos del 2008 han previst un increment de 197,5 milions d’euros en aquesta política, el 
32,1% més que el 2007. Aquesta és una de les polítiques de despesa amb un creixement més significatiu, i 
explica el 7,8% del creixement total de la despesa per al 2008. La despesa en inversió real en la política 
d’habitatge s’incrementa 55,8 milions d’euros, el 17% més que el 2008, creixement que s’ha situat per sobre 
del creixement mitjà, del 13,4%, del conjunt de tota la inversió de la Generalitat per al 2008. 

Dels 813,8 milions d’euros, la Secretaria d’Habitatge en té pressupostats 190,7 milions; la Direcció General 
d’Arquitectura i Paisatge, 122,1 milions (que transfereix íntegrament a l’INCASÒL i a les corporacions locals 
per al Programa de barris i nuclis antics); ADIGSA en té pressupostats 90,0 milions, i l’INCASÒL, 507,5 mili-
ons; les despeses consolidables191 són de 96,9 milions d’euros. 

Les dades facilitades no permeten fer un seguiment de l’execució de la política d’habitatge de la Generalitat 
ni tampoc una comparació amb l’exercici 2007. 

Tot i així, en la taula V-48 es resumeixen només aquelles actuacions en política d’habitatge en els anys 
2006-2008, mesurades en termes del nombre d’habitatges i de l’import de les subvencions aprovades, en el 
marc del Pla per al dret a l’habitatge 2004-2007 establert pel Govern de la Generalitat, de la signatura del 

                                                      

 

190 Vegeu els Informes sobre el sector de l’habitatge a Catalunya, anys 2006, 2007, i 2008 de la Secretaria d’Habitatge del Departa-
ment de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 
191 Aquestes despeses es corresponen amb les transferències que, des dels pressupostos de la Secretaria d’Habitatge i la Direcció 
General d’Arquitectura i Paisatge, es fan a ADIGSA i a l’INCASÒL. 
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Pacte nacional per a l’habitatge 2007-2016, signat el 8 d’octubre del 2007, i de l’aprovació de la Llei 
18/2007, del dret a l’habitatge, de 28 de desembre del 2007192. Aquestes actuacions s’articulen a partir de 
quatre grans eixos: 

1. La promoció per a la mobilització de sòl per a la construcció d’habitatge protegit (ajuts per compra o ur-
banització de sòl). 

2. La promoció de l’habitatge protegit a través d’ajuts als promotors i als compradors d’habitatge amb pro-
tecció oficial de compra; i ajuts als promotors i als compradors d’habitatge amb protecció oficial de llo-
guer i per destinar-lo a lloguer, respectivament (nova construcció d’habitatges amb protecció oficial). 

3. Actuacions per a la prevenció de l’exclusió social residencial a través d’ajuts al pagament del lloguer a 
col·lectius amb risc d’exclusió social residencial; ajuts a la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social i per 
a la mobilització del parc desocupat de lloguer; i sistema de rendibilització dels parcs de lloguer públic i 
privat (ajuts al pagament del lloguer i personalitzats a l’allotjament, i habitatges obtinguts del parc deso-
cupat). 

4. La promoció per a la rehabilitació d’habitatges. 

En termes globals, l’any 2008, l’import dels ajuts aprovats en relació amb les actuacions protegides ha estat 
de 230.300 milers de milions d’euros, amb un increment del 40,1% respecte del 2007, el nombre 
d’actuacions/beneficiaris associats a aquestes subvencions ha estat de 102.093 beneficiaris, amb un incre-
ment del 41,5% respecte del 2007. 

La part més important de les subvencions es destinen als ajuts a la rehabilitació d’habitatges, que acumulen 
el 45,5% del total, i incrementen respecte del 2007 el 16,2%, seguida dels ajuts al lloguer, que acumulen el 
35,7% dels ajuts, i incrementen respecte del 2007 el 160%. El tercer grup d’ajuts són els destinats a la pro-
moció i accés a l’habitatge, que acumulen el 16,8% del total, i han incrementat el seu valor el 9,8%. I final-
ment, la part més petita dels ajuts es destina a la compra o urbanització del sòl, que acumula el 2,0% dels 
ajuts, i s’ha reduït el 36,8% respecte del 2007. 

TAULA V-48. Resum de les actuacions d’habitatge protegida 2006-2008. Catalunya, 2006-2008 

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

  
Actuacions / beneficiaris Pressupost Generalitat / Estat 

2006 2007 2008 2006 2007 2008 
Ajuts a l'adquisició de sòl amb destinació a construcció HPO 1.536 1.920 873 3.632 4.789 2.057 
Ajuts concedits per la urbanització de sòl majoritàriament 
d'HPO 899 1.561 1.000 2.563 2.676 2.664 

TOTAL ajuts per compra o urbanització de sòl 2.435 3.481 1.873 6.195 7.466 4.721 
Nova construcció d'habitatges amb protecció oficial 7.592 9.201 10.542 49.937 32.900 30.204 
Habitatge existent concertat (1) - - 1.054 - - - 
Adquisició habitatges usats - - 117 - - - 
Habitatges obtinguts del parc desocupat (2) 2.668 3.224 3.316 1.156 2.240 7.372 
TOTAL ajuts promoció i accés a l'habitatge 10.260 12.425 15.029 51.094 35.140 38.594 
Lloguer Just 8.376 13.913 18.433 17.114 29.938 38.919 
Renda Bàsica d'Emancipació - - 26.927 - - 40.934 
Ajuts personalitzats a l'allotjament 1.140 840 1.133 1.552 1.239 1.784 
TOTAL ajuts pel pagament de l'habitatge 9.516 14.753 46.493 18.667 31.177 81.637 
Habitatges d'Inclusió Social 203 383 537 244 442 583 

                                                      

 

192 DOGC núm. 5044, de 09.01.2008 
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Habitatges amb Avalloguer - - 1.630 - - - 
TOTAL ajuts accés i ús de l'habitatge (a) 22.414 31.042 65.562 76.198 74.225 125.534 
Habitatges rehabilitats noves convocatòries 21.271 20.640 18.623 47.186 43.700 44.680 
Habitatges rehabilitats plans antics + àrees de rehabilitació in-
tegral 3.329 8.114 8.130 4.080 11.060 15.126 

Ajuts als propietaris per rehabilitar i posar en lloguer 210 297 329 897 1.490 1.481 
TOTAL ajuts rehabilitació parc privat 24.810 29.051 27.082 52.163 56.250 61.287 
Habitatges rehabilitats per ADIGSA + Habitatges obres de 
manteniment ADIGSA 7.917 10.967 11.425 28.539 29.382 40.553 

Programa ascensors ADIGSA 1.080 1.096 708 2.858 4.564 2.925 
TOTAL ajuts rehabilitació parc de la Generalitat 8.997 12.063 12.133 31.397 33.946 43.479 
TOTAL ajuts rehabilitació (b) 33.807 41.114 39.215 83.561 90.196 104.766 
TOTAL (a + b) 56.221 72.156 102.093 159.759 164.421 230.300 
Font: Secretaria d’Habitatge, Informes sobre el sector de l’habitatge a Catalunya, any 2006, 2007, i 2008. 
(1) La declaració d’habitatges com a Existents concertats no comporta cap subvenció . 
(2) Inclou els ajuts de la Xarxa 6.000 i els ajuts a la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social. 
Nota: els imports de les subvencions i de les actuacions/beneficiaris recull les actuacions aprovades en cada any però no necessària-
ment les quantitats efectivament pagades en cada any. 

4.3.1. Habitatge protegit 
El nombre d’habitatges iniciats amb protecció oficial de nova construcció193 a Catalunya, l’any 2008, és de 
10.099 i ha augmentat l’11,7% respecte de l’any 2007, la xifra més elevada dels darrers dotze anys (1996-
2007) en què de mitjana, s’han iniciat 6.472 habitatges protegits per any. De totes maneres, aquesta xifra és 
encara lluny de les necessitats d’una part cada vegada més gran de la població amb dificultats per a l’accés 
a l’habitatge. 

El pes d’aquest tipus de promocions sobre el total de promocions lliures i protegides s’ha situat l’any 2008 
prop del 37%, com a conseqüència de la forta caiguda en el nombre d’habitatges lliures iniciats. Tot i així, 
encara estem per sota dels percentatges de promoció protegida assolits el 2008 en comunitats autònomes 
com ara la Comunitat de Madrid (51,8%), el País Basc (40,9%), o Navarra (47,4%). 

Així, Catalunya ha iniciat l’any 2008 1,5 habitatges amb protecció oficial per cada 1.000 habitants, una xifra 
que, si bé s’incrementa sensiblement respecte dels 0,8 habitatges protegits per cada 1.000 habitants iniciats 
de mitjana anual entre els anys 1996-2007, encara es troba per sota de la mitjana espanyola l’any 2008, que 
és de 2 habitatges per cada 1.000 habitants, o lluny de les xifres de Navarra (4,7), la Comunitat de Madrid 
(3,7),  de Castella-la Manxa, el País Basc i de Castella i Lleó (2,6). 

En la taula següent es mostra l’evolució des del 2005 de les promocions d’habitatge protegit i lliure de nova 
construcció a Catalunya, per demarcacions territorials. 

TAULA V-49. Habitatges iniciats lliures i amb protecció oficial per províncies. Catalunya, 2005-2008 

Unitats: nombre d’habitatges i percentatges. 
Habitatges lliures Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya 
2005 51.171 17.698 10.633 21.722 101.224 
2006 61.349 21.429 13.490 23.623 119.891 
2007 37.077 14.135 9.340 15.924 76.476 

                                                      

 

193 Mesurada a través de les dades d’habitatges iniciats facilitades per la Secretaria d’Habitatge. Aquesta xifra no inclou els 443 habi-
tatges de protecció oficial associats al Programa de remodelació de barris, en no ser habitatge de nova construcció. Amb aquesta figu-
ra, la suma total d’habitatges iniciats amb protecció oficial el 2008 és de 10.542 habitatges, amb un increment respecte del 2007 del 
21,2%. 
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2008 7.463 5.184 2.401 2.422 17.470 
Habitatges protegits (nova construcció) Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya 
2005 4.693 550 367 1.000 6.610 
2006 4.673 969 374 1210 7.226 
2007 7.080 523 538 898 9.039 
2008 7.023 855 936 1.285 10.099 
Hab. protegit / (Hab. lliures + Hab. protegit) Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya 
2005 8,4% 3,0% 3,3% 4,4% 6,1% 
2006 7,1% 4,3% 2,7% 4,9% 5,7% 
2007 16,0% 3,6% 5,4% 5,3% 10,6% 
2008 48,5% 14,2% 28,0% 34,7% 36,6% 
Font: dades de la Secretaria d’Habitatge. 
Nota: no s’hi inclouen els habitatges associats al Programa de remodelació de barris. 

Els promotors més actius d’habitatges de protecció oficial l’any 2008 han estat els ajuntaments194 amb 3.296 
habitatges, el 31,3% del total; seguit molt de prop dels promotors privats amb 2.867 habitatges, el 27,2% del 
total; per l’INCASÒL amb 2.632 habitatges, el 25,0% del total; i de les ESAL amb 1.747 habitatges, el 16,6% 
del total. Respecte de les dades de l’any 2007, destaquen els esforços més elevats fets pels ajuntaments i 
pels promotors privats, mentre que les ESAL han disminuït la seva activitat. 

L’activitat promotora més rellevant a la província de Barcelona la duen a terme els ajuntaments, amb 3.033 
habitatges iniciats de protecció oficial, i l’INCASÒL, amb 2.155 habitatges. Per la seva banda, el promotor 
més important a la província de Girona són les ESAL amb 302 habitatges i l’INCASÒL, amb 228 habitatges. 
Mentre que els promotors privats són els més actius a les províncies de Lleida i Tarragona, amb 582 i 816 
habitatges iniciats, respectivament. 

En relació amb l’àmbit territorial, s’observa que tots els promotors tenen la seva activitat principal a l’àmbit 
metropolità: els ajuntaments hi construeixen 3.029 habitatges de protecció oficial; l’INCASÒL hi construeix 
1.880 habitatges; les ESAL, 809, i els promotors privats, 1.146, que fan un total de 6.864 habitatges. La se-
gona zona en importància és la resta de Catalunya, on s’han edificat 1.635 habitatges de protecció oficial i 
on han estat els promotors privats els que hi han tingut més activitat, amb 805 habitatges. A les zones urba-
nes s’han iniciat 969 habitatges protegits i han estat també els promotors privats els que més activitat hi han 
tingut, amb 535 habitatges; mentre que a les zones turístiques s’han construït 1.074 habitatges i els promo-
tors privats han estat els promotors que més habitatges ha iniciat, 381. 

TAULA V-50. Habitatges iniciats amb protecció oficial per zones i tipus de promotor. Catalunya, 
2008 

Unitats: nombre d’habitatges. 

   ESAL1  INCASÒL2 Altres públics Promotors privats TOTAL 
Barcelona 989 2.155 3.033 1.289 7.466 
Girona 302 233 140 180 855 
Lleida 266 87 1 582 936 
Tarragona 190 157 122 816 1.285 
   ESAL1  INCASÒL2 Altres públics Promotors privats TOTAL 
Àmbit metropolità 809 1.880 3.029 1.146 6.864 
Altres zones urbanes 272 75 87 535 969 
Zones turístiques 234 283 176 381 1.074 
Resta de Catalunya 432 394 4 805 1.635 
                                                      

 

194 Altres promotors públics. 
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Catalunya 2006 1.815 1.449 2.703 1.625 7.592 
Catalunya 2007 1.880 2.651 2.585 2.085 9.201 
Catalunya 2008 1.747 2.632 3.296 2.867 10.542 
Font: dades de la Secretaria d’Habitatge. 
(1) Entitats sense finalitat de lucre. 
(2) Inclou els habitatges construïts per remodelació de barris. 

Atenent al tipus de promoció dels habitatges iniciats amb protecció, s’observa que l’habitatge social en sentit 
estricte,195 amb 4.342 habitatges, representa el 41,2% del total i ha reduït 2,1 punts percentuals respecte de 
l’any 2007. La modalitat més important d’aquesta categoria és el lloguer a 25 anys, amb 3.057 habitatges, 
que representen el 29,0% de tots els habitatges protegits. Els altres habitatges protegits han estat de 6.200. 
En aquesta darrera categoria sobresurten la protecció oficial de règim general, amb 3.986 habitatges (el 
37,8% del total) i el preu concertat, amb 1.690 habitatges (el 16,0% del total). Entre els diferents tipus de 
promoció, han perdut pes en relació amb el total dues figures de l’habitatge social estricte, el lloguer a 25 i a 
30 anys; i el lloguer a 10 anys. 

Les promocions de lloguer representen el 39,4% del total de la protecció i s’ha reduït 5,5 punts percentuals 
respecte de l’any 2007, mentre que les promocions de la compra en signifiquen el 56,4% i han incrementat 
3,1 punts percentuals. La remodelació de barris representa el 4,2% dels habitatges protegits i ha augmentat 
2,4 punts percentuals. 

TAULA V-51. Habitatges iniciats amb protecció oficial per tipus de promoció. Catalunya, 2006-2008 

Unitats: nombre d’habitatges i percentatges. 

  
Habitatges Percentatge sobre el total 

2006 2007 2008 2006 2007 2008 
Remodelació de barris 366 162 443 4,8% 1,8% 4,2% 
Protecció oficial en règim especial 64 121 271 0,8% 1,3% 2,6% 
Lloguer a 25 anys 1.586 3.058 3.057 20,9% 33,2% 29,0% 
Lloguer a 30 anys 512 644 571 6,7% 7,0% 5,4% 
Habitatge social estricte 2.528 3.985 4.342 33,3% 43,3% 41,2% 
        
Protecció oficial en règim general 3.887 3.338 3.986 51,2% 36,3% 37,8% 
Preu concertat 700 1.448 1.690 9,2% 15,7% 16,0% 
Lloguer a 10 anys 477 430 447 6,3% 4,7% 4,2% 
Lloguer amb opció de compra 0 0 77    
Altres habitatges protegits 5.064 5.216 6.200 66,7% 56,7% 58,8% 
Total habitatges protegits 7.592 9.201 10.542 100% 100% 100% 
Font: Secretaria d’Habitatge. 

La distribució de les diferents promocions per províncies mostra que, a Barcelona, hi predomina el lloguer a 
25 anys (2.516 habitatges), seguida de la protecció de règim general (2.396 habitatges). A Girona predomi-
na la protecció de règim general (318 habitatges), seguida del lloguer a 25 anys (228 habitatges) i el preu 
concertat (217 habitatges). A Lleida i a Tarragona predomina la protecció de règim general (402 i 870 habi-
tatges, respectivament). 

                                                      

 

195 Inclou les figures de remodelació de barris, protecció oficial en règim especial (venda adreçada a famílies amb rendes baixes), llo-
guer a 25 anys i lloguer a 30 anys. 
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Per la seva banda, la distribució dels diferents tipus de promoció per àmbits territorials mostra un predomini 
del lloguer a 25 anys (2.349 habitatges) i de la protecció de règim general (2.296 habitatges) a l’àmbit me-
tropolità de Barcelona. A les altres zones urbanes i a les zones turístiques predomina la protecció de règim 
general (606 i 575 habitatges, respectivament), mentre que a la resta de Catalunya predomina el preu con-
certat (535 habitatges) seguit del règim general (509 habitatges). 

TAULA V-52. Habitatges iniciats amb protecció oficial per zones i tipus de promoció. Catalunya, 
2008 

Unitats: nombre d’habitatges. 

  

General  Especi-
al 

Lloguer a 
10 anys 

Lloguer a 
25 anys 

Lloguer a 
30 anys 

Preu con-
certat 

Remode-
lació de 
barris 

Lloguer 
10 anys 
opció 

compra 

TOTAL 

Barcelona 2.396 131 299 2.516 542 1.062 443 77 7.466 
Girona 318 2 68 228 22 217 0 0 855 
Lleida 402 126 35 165 7 201 0 0 936 
Tarragona 870 12 45 148 0 210 0 0 1.285 
Catalunya 3.986 271 447 3.057 571 1.690 443 77 10.542 

  General  Especi-
al 

Lloguer a 
10 anys 

Lloguer a 
25 anys 

Lloguer a 
30 anys 

Preu con-
certat 

Remode-
lació de 
barris 

Lloguer 
10 anys 
opció 

compra 

TOTAL 

Àmbit me-
tropolità 2.296 131 299 2.349 542 804 443 0 6.864 

Altres zones 
urbanes 606 0 89 95 22 157 0 0 969 

Zones turís-
tiques 575 2 36 266 1 194 0 0 1.074 

Resta Cata-
lunya 509 138 23 347 6 535 0 77 1.635 

Catalunya 3.986 271 447 3.057 571 1.690 443 77 10.542 
Font: Secretaria d’Habitatge. 

 

4.3.2. Promoció de sòl per a habitatge protegit 
L’oferta futura d’habitatges assequibles requereix sòl preparat per a aquest tipus de promocions. 

El Govern de la Generalitat té en marxa quatre procediments diferents per mobilitzar sòl per a la construcció 
d’habitatge protegit: dinamització i control dels nous processos urbanístics; signatura de convenis de la Di-
recció General de Promoció de l’Habitatge i de l’INCASÒL amb ajuntaments de Catalunya per posar en 
marxa projectes d’habitatge protegit; Subvencions per a l’adquisició de sòl per a la creació de patrimonis de 
sòl destinats a la promoció d’habitatges protegits; i Subvencions per a la urbanització de sòl majoritàriament 
destinat a habitatge protegit. 

En termes generals l’any 2008 hi ha hagut una reducció del 36,8% en l’import aprovat de les subvencions 
destinades a la promoció de sòl per a habitatge protegit, fins als 4.720,7 milers de milions d’euros; i també 
ha tingut una reducció en el nombre d’habitatges protegits previstos associats a aquests ajuts del 46,2% 
(vegeu la taula V-53). Finalment, també ha tingut lloc una reducció en d’habitatges protegits associats als 
nous plans urbanístics de la Llei d’urbanisme i dels convenis de la Direcció General de Promoció de 
l’Habitatge i l’INCASÒL per posar en marxa habitatge protegit. Així, en relació amb:  

Dinamització i control dels nous processos urbanístics per tal que es compleixin les reserves de sòl per a 
habitatge protegit que estableix la Llei d’urbanisme de Catalunya de 2004. Entre gener del 2005 i desembre 
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del 2006, els plans aprovats per la Comissió d’Urbanisme de Catalunya preveuen sòl per a 50.000 habitat-
ges protegits. L’any 2007, els plans aprovats van delimitar sòl per a 70.000 habitatges protegits més. Final-
ment, l’any 2008 s’ha reduït el nombre d’habitatges potencials derivats dels plans aprovats, fins a 37.500 
habitatges. En el conjunt dels anys 2005-2008 s’ha delimitat sòl per a 157.500 habitatges protegits i dotaci-
onals. 

Signatura de convenis de la Direcció General de Promoció de l’Habitatge i de l’INCASÒL amb ajuntaments 
de Catalunya per posar en marxa projectes d’habitatge protegit.196 El 2006 es van signar 43 convenis que 
comprometen la construcció per part de l’INCASÒL de 2.194 habitatges. El 2007 es van signar 20 convenis 
més, amb un compromís de 1.267 habitatges.197 L’any 2008 s’han signat fins a 29 convenis amb un com-
promís de 294 habitatges, amb una reducció important respecte de l’any 2007. 

Subvencions per a l’adquisició de sòl per a la creació de patrimonis de sòl destinats a la promoció 
d’habitatges protegits. El 2008, els ajuts concedits a l’adquisició de sòl han estat de 2.056,7 milers d’euros i 
s’ha reduït el 57,1% respecte de l’any 2007. Aquests ajuts afecten 31 parcel·les en les quals està previst 
construir 873 habitatges. En la taula V-53 es pot veure l’evolució d’aquests ajuts des de l’any 2005 i en fun-
ció dels operadors.  

Subvencions per a la urbanització de sòl majoritàriament destinat a habitatge protegit.198 L’any 2008 s’han 
concedit ajuts per valor de 2.664 milers d’euros per a la urbanització de sòl amb 1.000 habitatges. Aquesta 
xifra significa una reducció del 0,5% respecte dels ajuts concedits el 2006. En la taula V-53 es pot veure 
l’evolució d’aquests ajuts des de l’any 2005. 

TAULA V-53. Ajuts concedits per a l’adquisició de sòl amb destinació a habitatge protegit segons 
els operadors i ajuts a la urbanització de sòl destinat majoritàriament a habitatge protegit. 

Catalunya, 2006-2008 

Unitats: habitatges i milers d’euros. 

  
Nombre d'habitatges previstos Import de la subvenció 

2006 2007 2008 2006 2007 2008
Institut Català del Sòl 444 164 275 1.000,0 351,4 699,7
Altres operadors públics 704 1.095 317 1.661,5 2.926,7 740,0
Operadors sense finalitat de lucre 388 661 281 970,6 1.511,3 617,0
Subtotal (A) 1.536 1.920 873 3.632,0 4.789,3 2.056,7
Urbanització de sòl (B) 899 1.561 1.000 2.562,5 2.676,3 2.664,0
Total (A + B) 2.435 3.481 1.873 6.194,5 7.465,6 4.720,7
Font: Secretaria d’Habitatge. 

 

4.3.3. Rehabilitació d’habitatges 
L’import global del ajuts aprovats l’any 2008 per a la rehabilitació d’habitatges ha incrementat el 16,2% res-
pecte del 2007 fins als 104.765,8 milers d’euros (vegeu la taula V-54). Les actuacions aprovades associa-
des a aquest ajuts s’ha reduït e 4,6%, així l’import mitjà de la subvencions aprovades per actuació ha incre-
mentat el 21,8% fins al 2.671,6 euros per actuació aprovada. 

                                                      

 

196 Habitatges dotacionals, habitatges de lloguer i habitatges de compravenda per a persones sol·licitants dels municipis. 
197 Inclouen els convenis amb diferents universitats per promoure habitatges universitaris. 
198 Hi ha dos tipus d’ajut: en àrees prioritàries on es dediqui el 75% del sostre urbanitzable a habitatge protegit o el 50% en sòls de pa-
trimoni públic, i en àrees protegides on es dediqui el 50% del sostre urbanitzable a habitatge protegit. 
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Els ajuts per a la rehabilitació d’habitatges s’articulen a partir dels ajuts al parc privat, i els ajuts al parc 
d’habitatges de la Generalitat. L’import dels ajuts aprovats al parc privat d’habitatges ha estat de 61.287,3 
milers d’euros, amb un increment del 9,0% respecte del 2007. La reducció del 6,8% de les actuacions asso-
ciades a aquests ajuts ha fet que l’import mitjà aprovat per actuació hagi incrementat l’any 2008 el 16,9%, 
fins als 2.263 euros. Pel que fa als ajuts aprovats al parc d’habitatge de la Generalitat, també han tingut un 
increment del 28,1% fins als 43.478,5 milers d’euros, i un augment de l’import mitjà de la subvenció del 
27,3% fins als 3.583,5 euros. Aquest augment ha tingut lloc tot i la reducció, tant en l’import com en el núme-
ro d’actuacions, del Programa d’ascensors d’ADIGSA (vegeu la taula V-54).   

TAULA V-54. Rehabilitació d’habitatges, actuacions aprovades. Catalunya, 2006-2008 

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

  
Actuacions Import de les subvencions Import mitjà de les subven-

cions 
2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 

Plans nous 21.271 20.640 18.623 47.186,3 43.700,3 44.680,1 2.218,3 2.117,3 2.399,2 

Plans anteriors i ARI1 3.329 8.114 8.130 4.080,3 11.059,7 15.126,0 1.225,7 1.363,0 1.860,5 

A. Total Plans 24.600 28.754 26.753 51.266,6 54.760,0 59.806,2 2.084,0 1.904,4 2.235,5 
B. Rehabilitació per mo-
bilització 210 297 329 896,7 1.490,4 1.481,1 4.269,9 5.018,0 4.501,8 

Ajuts parc privat (A + B) 24.810 29.051 27.082 52.163,3 56.250,4 61.287,3 2.102,5 1.936,3 2.263,0 
Rehabilitacions ADIG-
SA2 7.917 10.967 11.425 28.539,2 29.382,2 40.553,3 3.604,8 2.679,1 3.549,5 

Programa ascensors 
ADIGSA 1.080 1.096 708 2.858,3 4.563,6 2.925,3 2.646,6 4.163,8 4.131,7 

Ajuts parc Generalitat 8.997 12.063 12.133 31.397,5 33.945,8 43.478,5 3.489,8 2.814,0 3.583,5 

Total rehabilitació 33.807 41.114 39.215 83.560,8 90.196,1 104.765,8 2.471,7 2.193,8 2.671,6 
 
(1) Habitatges rehabilitats de plans anteriors i habitatges d’Àrees de Rehabilitació Integrals. 
(2) Habitatges rehabilitats per ADIGSA i obres de manteniment del parc d’habitatges d’ADIGSA. 
Font: elaboració pròpia amb dades facilitades per la Secretaria d’Habitatge. 

Pel que fa a les actuacions associades als Plans de rehabilitació d’habitatge del parc privat, el nombre 
d’actuacions aprovades l’any 2008 per a la rehabilitació protegida d’habitatges ha estat de 26.753 i s’ha re-
duït el 7,0% respecte de l’any 2007; mentre que l’import associat de les subvencions ha estat de 59,8 mili-
ons d’euros, amb un increment del 9,2% respecte de l’any 2007. D’aquests habitatges, 8.130 corresponen a 
plans antics, amb un import associat de 15,1 milions d’euros, mentre que 18.623 habitatges han entrat en la 
nova convocatòria del 2008, amb un import de 44,7 milions d’euros. 

Aquestes dades també posen de manifest que la subvenció mitjana per habitatge associat al nou Pla de re-
habilitació ha incrementat dels 2.117,3 euros per habitatge del Pla del 2007 als 2.399,2 euros per habitatge 
l’any 2008. 

A la taula següent es mostra l’evolució des de l’any 2006 de les actuacions aprovades de rehabilitació per 
províncies. 

TAULA V-55. Rehabilitació protegida d’habitatges, actuacions aprovades. Catalunya, 2006-2008 

Unitats: nombre d’habitatges. 
  2006 2007 2008 
Barcelona 19.818 25.870 23.268 
Girona 1.385 889 1.421 
Lleida 1.273 895 1.006 
Tarragona 2.124 1.100 1.058 
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Catalunya 24.600 28.754 26.753 
Font: Secretaria d’Habitatge. 

Pel que fa al tipus d’obres, els ajuts de rehabilitació del Pla del 2008 s’han destinat majoritàriament a la re-
paració de patologies (el 53,3% dels expedients); una cinquena part a solucionar problemes d’accessibilitat 
relacionats amb la instal·lació d’ascensors (el 18,5% dels expedients); una altra cinquena part a grans ins-
tal·lacions d’aigua, llum i gas (el 22,5% dels expedients), i la resta, a obres relacionades amb la sostenibili-
tat, l’habitabilitat i l’adaptació de l’interior dels habitatges (vegeu la taula x). 

TAULA V-56. Distribució dels ajuts aprovats per a rehabilitació del Pla de rehabilitació. Catalunya. 
Convocatòries 2006-2007 

Unitats: percentatges i milers d’euros. 

  
Expedients % segons tipus d'obra  Import 

Convocatòria 2007 Convocatòria 2008 Convocatòria 2007 Convocatòria 2008

 Patologies   54,9% 53,3% 23.272,3 20.467,2 
 Accessibilitat   17,7% 18,5% 15.524,3 16.916,3 
 Instal·lacions   20,4% 22,5% 3.197,9 3.646,8 
 Sostenibilitat   6,3% 4,8% 1.002,3 2.761,1 
 Habitabilitat   0,3% 0,3% 508,6 583,8 
 Adaptació interior habitatge   0,4% 0,5% 195,0 305,1 
 Total   100,0% 100% 43.700,4 44.680,3 
Font: elaboració pròpia amb dades facilitades per la Secretaria d’Habitatge. 
(1) L’import correspon als 20.640 habitatges de la convocatòria 2007 dins de les actuacions aprovades el 2007. 
(2) L’import correspon als 18.623 habitatges de la convocatòria 2008 dins de les actuacions aprovades el 2008. 

El nombre d’actuacions pagades199 per a la rehabilitació protegida d’habitatges associades als diferents 
Plans ha estat de 36.761 i s’ha multiplicat per 6 respecte de l’any 2007. L’import de les subvencions corres-
ponents ha estat de 66.846,8 milers d’euros i també s’ha multiplicat per 8,7 respecte de l’any 2007. Mentre 
que l’import mitjà de les subvencions ha estat de 1.818,4 euros per actuació i ha augmentat el 45,5% res-
pecte de l’any 2007. 

S’observa que totes les províncies han incrementat el nombre d’actuacions pagades i l’import de les sub-
vencions. També destaca Barcelona perquè acumula la major part de les actuacions pagades i de les sub-
vencions corresponents. 

TAULA V-57. Rehabilitació protegida d’habitatges, actuacions pagades per províncies. Catalunya, 
2006-2008 

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

  Actuacions pagades1 Import de les subvencions pagades Import mitjà de les subvencions 
pagades 

  2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 
Barcelona 10.569 5.428 32.290 11.181,1 6.187,6 57.286,3 1.057,9 1.139,9 1.774,1 
Girona 537 77 1.102 1.087,8 250,5 2.970,5 2.025,7 3.253,7 2.695,6 
Lleida 303 373 1.784 815,4 860,7 3.980,8 2.691,1 2.307,5 2.231,4 
Tarragona 632 235 1.585 969,3 341,6 2.609,1 1.533,7 1.453,6 1.646,1 
CATALUNYA 12.041 6.113 36.761 14.053,6 7.640,4 66.846,8 1.167,1 1.249,9 1.818,4 
 (1) Les actuacions pagades es corresponen amb les sol·licituds aprovades en la convocatòria de l’any en curs i amb les aprovacions 
de sol·licituds antigues, i de qualsevol actuació que hagi rebut ajut oficial de la Generalitat o de l’Estat. 
                                                      

 

199 Amb certificat final d’obres i compliment de tots els requisits de la concessió de l’ajut. 
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Font: Secretaria d’Habitatge. 

El nombre de sol·licituds de tests de l’edifici ha estat de 34.041 i ha disminuït el 27,6% respecte de l’any 
2007. La província amb més sol·licituds és Barcelona, amb 27.294; seguida a molta distància per Tarragona, 
amb 3.081 sol·licituds; Girona, amb 1.925 sol·licituds, i Lleida, amb 1.741 sol·licituds. L’única província que 
augmenta el nombre de sol·licituds és Tarragona. 

TAULA V-58. Sol·licituds de tests de l’edifici per províncies. Catalunya, 2006-2008 

Unitats: nombre d’habitatges. 
  2006 2007 2008 
Barcelona 41.710 39.664 27.294 
Girona 2.496 2.142 1.925 
Lleida 1.362 3.148 1.741 
Tarragona 2.429 2.091 3.081 
CATALUNYA 47.997 47.045 34.041 
Font: Secretaria d’Habitatge. 

El nombre de sol·licituds d’informes d’idoneïtat ha estat de 903 i ha disminuït el 9,0% respecte de l’any 2007. 
Barcelona és la província que acumula més sol·licituds, amb 365; seguida de Lleida, amb 225 sol·licituds, 
Tarragona, amb 196 sol·licituds, i Girona, amb 117 sol·licituds. L’única província que augmenta el nombre de 
sol·licituds és Lleida. 

TAULA V-59. Sol·licituds d’informes d’idoneïtat per províncies. Catalunya, 2006-2008 

Unitats: nombre d’habitatges. 
  2006 2007 2008 
Barcelona 522 406 365 
Girona 180 142 117 
Lleida 213 166 225 
Tarragona 257 278 196 
CATALUNYA 1.172 992 903 
Font: Secretaria d’Habitatge. 

4.3.4. Ajuts d’accés a l’habitatge (lloguer) 
Els ajuts per garantir l’accés o el manteniment de l’habitatge a les famílies amb risc d’exclusió social s’han 
instrumentat fins l’any 2007, a partir de l’aprovació al final del 2004 del Decret 454/2004, principalment a tra-
vés del sistema “Lloguer Just” d’ajuts al lloguer. A aquests ajuts cal afegir a partir de l’any 2008 un nou sis-
tema d’ajuts, finançats per l’Estat i gestionats per la Generalitat, que s’anomena Renda Bàsica 
d’Emancipació (RBE), i que consisteix en ajuts al lloguer adreçats exclusivament a joves, regulats pel Reial 
decret 1472/2007, de 2 de novembre200.  

L’import total dels ajuts per a l’accés a l’habitatge (vegeu la taula V-60) ha estat de 82.219,6 milers d’euros i 
ha augmentat el 160,0% respecte de l’any 2007, principalment com a conseqüència de l’aparició de la figura 
dels ajuts associats a la RBE amb 40.934,1 milers d’euros. En segon lloc hi ha hagut els ajuts al pagament 
del lloguer (Lloguer Just), amb 38.918,7 milers d’euros, i un increment del 30,0% respecte del 2007. A molta 
distància tenim els ajuts personalitzats a l’allotjament, amb 1.784,9 milers d’euros i un increment del 44,0% 
respecte del 2007, i els ajuts als habitatges de la Xarxa d’Inclusió Social, amb 582,8 milers d’euros i un in-

                                                      

 

200 BOE núm. 267, de 07.11.2007. 
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crement del 31,7% respecte del 2007. Finalment, a través del Decret 54/2008, d’11 de març201 la Generalitat 
ha regulat la figura de l’Avalloguer per donar cobertura als propietaris d’habitatges que els posin en lloguer, 
davant el risc de possibles impagaments, i evitar alhora la pràctica d’exigència d’avals i garanties abusius 
als llogaters, s’han aprovat avals per a 1630 habitatges sense que tinguin associat cap compromís en ter-
mes de subvencions. 
 
L’increment del valor de les subvencions aprovades en relació al pagament del lloguer ha anat associat a un 
increment general del nombre de famílies beneficiàries (ajuts) de les diferents figures existents. Així, l’import 
mitjà del conjunts d’ajut s’ha reduït el 16,3%, passant de 2.089 euros per beneficiari l’any 2007 als 1.748 eu-
ros per beneficiari l’any 2008 (vegeu la taula V-60). 

TAULA V-60. Ajuts per a l’accés a l’habitatge. Catalunya, 2006-2008 

Unitats: nombre d’ajuts, milers d’euros, euros. 
  Nombre de famílies (ajuts) Import total Import mitjà anual 
  2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 
Ajuts al pagament 
del lloguer (Lloguer 
just) 

8.376,0 13.913,0 18.433,0 17.114,4 29.938,1 38.918,7 2.043,3 2.151,8 2.111,4 

Ajuts personalitzats a 
l'allotjament 1.140,0 840,0 1.133,0 1.552,3 1.238,9 1.784,0 1.361,7 1.474,8 1.574,6 

Renda Bàsica d'E-
mancipació - - 26.927,0 - - 40.934,1 - - 1.520,2 

Ajuts Xarxa d'Inclusió 
Social 203,0 383,0 537,0 243,6 442,4 582,8 1.200,0 1.155,1 1.085,3 

Habitatges amb Ava-
lloguer - - 1.630,0 - - - - - - 

Total accés habitatge 9.719 15.136 47.0301 18.910,2 31.619,4 82.219,6 1.945,7 2.089,0 1.748,2 

(1) No estan sumats els 1.630 habitatges d’Avallloguer. 
Font: Secretaria d’Habitatge. 

Pel que fa a la figura del “Lloguer Just”, el nombre de famílies que han rebut ajut ha estat de 18.433 i ha 
augmentat el 32,5% respecte de l’any 2007. L’import mitjà anual de la subvenció ha estat de 2.111,4 euros i 
s’ha reduït l’1,9% respecte de l’any 2007. 

El volum de recursos més elevat el reben els col·lectius amb dificultats de les borses de mediació social, 
amb 27.487,3 milers d’euros; seguits dels joves de les borses de lloguer jove, amb 7.975,5 milers d’euros; 
dels més grans de 65 anys, amb 1.666,6 milers d’euros, i dels beneficiaris del parc públic, amb 1.789,4 mi-
lers d’euros. Pel que fa al nombre de famílies beneficiàries, la seva distribució entre els diferents tipus de 
beneficiaris és semblant a la de l’import total de la subvenció. 

L’import mitjà de la subvenció és més alt per als col·lectius amb dificultats de les borses de mediació soci-
al,202 amb 2.241,8 euros per família; seguits dels joves, amb 2.053,4 euros per família; dels més grans de 65 
anys, amb 1.602,5 euros per família, i dels beneficiaris del parc públic, amb 1.433,8 euros per família. Amb 
una reducció, respecte del 2007, de l’import mitjà de la subvenció dels dos grups més importants en volum, 
tant els col·lectius de les borses de mediació social com els joves. 

                                                      

 

201 DOGC núm. 5090, de 13.03.2008 
202 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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TAULA V-61. Ajuts al pagament del lloguer. Nombre d’ajuts i import de les subvencions concedi-
des, segons el tipus de beneficiari. Catalunya, 2006-2007 

Unitats: nombre de famílies beneficiàries, import mitjà en euros i import total de la subvenció en milers d’euros 

  
Nombre de famílies (ajuts) Import total Import mitjà anual 
2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 

Més grans de 65 anys 843 1.034 1.040 1.221,8 1.544,2 1.666,6 1.449,4 1.493,4 1.602,5 

Parc públic 980 1.148 1.248 1.078,3 1.541,9 1.789,4 1.100,3 1.343,2 1.433,8 
Col·lectius amb difi-
cultats (borses de 
mediació social) 

5.431 9.189 12.261 12.289,5 21.146,6 27.487,3 2.262,8 2.301,3 2.241,8 

Joves (borses  de llo-
guer jove) 1.122 2.542 3.884 2.524,7 5.705,4 7.975,5 2.250,2 2.244,4 2.053,4 

Total 8.376 13.913 18.433 17.114,4 29.938,1 38.918,7 2.043,3 2.151,8 2.111,4 
Font: Secretaria d’Habitatge. 

 

4.4. Normativa i iniciatives públiques 
La normativa, tant comunitària, estatal, com autonòmica, així com les iniciatives públiques, aprovades en el 
decurs de l’any 2008, vénen marcades  per  les dificultats del sector immobiliari, les quals han cobrat espe-
cial incidència com a resultat de la pròpia situació financera. Aquesta situació ha produït una forta ralentitza-
ció de l’activitat i un augment considerable de la desocupació, que es reflecteix de manera molt significativa 
en el sector de la construcció. 

En aquest sentit, bona part de la normativa adopta mesures orientades a pal·liar les conseqüències de 
l’evolució negativa de la situació econòmica. 

Normativa estatal 

En l’àmbit estatal cal destacar la Resolució de 7 de març del 2008, de la Subsecretaria, per la qual es publi-
ca el Conveni entre el Ministeri d’Habitatge i la Comunitat Autònoma de Catalunya, per a l’aplicació de la 
renda bàsica d’emancipació.203 Aquest Conveni té per objecte la gestió dels ajuts estatals que configuren la 
renda bàsica d’emancipació, regulada al Reial decret 1472/2007, de 2 de novembre. La renda 
d’emancipació és incompatible amb la percepció d’altres ajudes al pagament del lloguer que tingui establer-
tes la Generalitat de Catalunya. 

D’altra banda, s’aprova el Reial decret 1975/2008, de 28 de novembre, sobre les mesures urgents a adoptar 
en matèria econòmica, fiscal, d’ocupació i d’accés a l’habitatge.204 Aquesta norma s’aprova en el context de 
les dificultats de l’economia financera, que es tradueixen en un augment considerable de la desocupació. És 
per això que el Govern aprova un conjunt de mesures de caràcter laboral, financer i fiscal. Pel que fa a 
l’habitatge, al capítol II del Reial decret es regulen les condicions perquè les persones desocupades, així 
com els autònoms que hagin vist reduïts els seus ingressos significativament com a conseqüència de la cri-
si, puguin accedir a una moratòria temporal i parcial en el pagament de les seves hipoteques. A més, el Re-
ial decret conté diverses mesures en matèria tributària. D’entre aquestes, cal destacar que s’amplia el termi-
ni de dos anys per a transmetre l’habitatge a efectes de l’exempció per reinversió i s’amplia el termini dels 
comptes habitatge. 
                                                      

 

203 BOE núm. 73, de 25.03.08 
204 BOE núm. 290, de 02.12.08 
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Normativa autonòmica 

En l’àmbit autonòmic destaca, en primer lloc, el Decret 54/2008, d’11 de març, pel qual s’estableix un règim 
de cobertures de cobrament de les rendes arrendatícies  dels contractes de lloguer d’habitatges.205 Aquest 
Decret pretén oferir garanties als propietaris/es per tal d’afavorir i fomentar la posada en el mercat 
d’habitatges en règim de lloguer. Les mesures per assolir aquest objectiu ja havien estat endegades pel Pla 
per al dret a l’habitatge, regulat pel Decret 244/2005, de 8 de novembre,  prorrogat pel Decret 288/2007, de 
24 de desembre, pel que fa a millorar les condicions de promoció d’habitatges protegits de lloguer, i a les lí-
nies de mediació per al lloguer social adreçades als col·lectius especialment sensibles amb ingressos bai-
xos. Mitjançant el Decret 54/2008 s’aprova un règim de cobertures d’abast general, anomenat avalloguer, 
per a contractes de lloguer que es formalitzin en relació amb habitatges situats a Catalunya. Aquest règim 
de cobertures consisteix en assegurar als arrendadors d’habitatges la percepció de la quantitat equivalent a 
un màxim de sis mesos de lloguer en cas d’instar un procés judicial per a l’obtenció de la sentència de des-
nonament per impagament de la renda per part de l’arrendador. La disposició addicional tercera del decret 
preveu la contractació d’una assegurança per donar cobertura a les compensacions que el Decret estableix. 

No obstant, atès el context econòmic i social, i les dificultats conseqüents del sector immobiliari, es modifica 
el Decret citat anteriorment, mitjançant el Decret 171/2008.206 Com a conseqüència d’aquest, la cobertura de 
cobrament deixa d’estar supeditada a la contractació de l’assegurança. Aquesta mesura es posa en marxa 
amb el límit temporal de tres exercicis pressupostaris i amb la supeditació a les capacitats pressupostàries 
anuals del Departament competent en matèria d’habitatge. D’altra banda, el Decret 171/2008 redueix de sis 
a cinc mesos la cobertura de risc per part de la Generalitat. 

En l’àmbit autonòmic també cal destacar l’Ordre MAH/194/2008, de 28 d’abril, per la qual es modifiquen de-
terminades previsions del Decret 244/2005, de 8 de novembre, d’actualització del Pla per al dret a 
l’habitatge 2004-2007, prorrogat pel Decret 288/2007, de 24 de desembre, i es determinen els municipis que 
s’inclouen en les subzones de la zona geogràfica A.207 Amb la present Ordre es modifiquen els preus mà-
xims de venda dels habitatges amb protecció oficial de preu concertat i els preus màxims de venda dels ha-
bitatges usats, i es permet que els préstecs convinguts puguin tenir un període d’amortització superior als 25 
anys. D’altra banda, es determinen els municipis inclosos en les tres subzones en què es divideix la zona A, 
pel que fa a la tipologia d’habitatges de protecció oficial amb preu concertat. 

A l’any 2008 s’ha aprovat també el Decret 152/2008, de 29 de juliol, pel qual es regulen l’habitatge concertat 
i l’habitatge de lloguer amb opció de compra, i s’adopten altres mesures en matèria d’habitatge.208 Aquest 
Decret ha estat objecte de dictamen per part del CTESC (Dictamen 17/2008). El Decret crea la tipologia de 
l’habitatge concertat amb protecció oficial, per a aquells habitatges que es construeixin sobre sòl que el pla-
nejament urbanístic destini específicament a aquesta finalitat i que compleixin les condicions establertes en 
aquest Decret. D’altra banda, es crea un sistema d’ajuts excepcionals per a l’habitatge existent concertat. El 
present Decret també crea la tipologia d’habitatges de lloguer amb protecció oficial. Per últim, el Decret con-
té altres mesures en matèria d’habitatge com són la regulació dels allotjaments col·lectius protegits, la modi-
ficació del Decret 244/2005, de 8 de novembre, d’actualització del Pla per al dret a l’habitatge 2004-2007 i la 
modificació del Decret 455/2004, de 14 de desembre, de rehabilitació d’habitatges de Catalunya. Aquest úl-
tim Decret citat, el 455/2004, és modificat pel Decret 235/2008, de 2 de desembre,209 el qual inclou la possi-
bilitat de donar bestretes o fer pagaments parcials de les subvencions atorgades. 

                                                      

 

205 DOGC núm. 5090, de 13.03.08 
206 DOGC núm. 5204, de 20.08.08 
207 DOGC núm. 5124, de 05.05.08 
208 DOGC núm. 5185, de 31.07.08 
209 DOGC núm. 5272, de 04.12.08 
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Iniciatives públiques 

Cal destacar el Reial decret 14/2008, d’11 de gener, pel qual es modifica el Reial decret 801/2005, d’1 de ju-
liol, pel qual s’aprova el Pla estatal 2005-2008, per a afavorir l’accés dels ciutadans a l’habitatge.210 Les mo-
dificacions que aquest incorpora s’orienten a reforçar la funcionalitat del Pla Estatal d’habitatge 2005-2008, 
tot ampliant-ne el seu ventall d’actuacions per tal de facilitar l’accés dels ciutadans a l’habitatge i, en el cas 
dels joves, per a potenciar l’habitatge com a instrument d’emancipació. Es pot destacar el fet que es flexibi-
litzen els requisits perquè els inquilins puguin obtenir ajuts per al pagament de les rendes, al mateix temps 
que s’estableixen incompatibilitats i algunes condicions que han de reunir aquells que aspirin a ocupar en 
arrendament habitatges acollits a les ajudes del Pla. D’altra banda, s’asseguren millors condicions per als 
promotors d’habitatge protegit en arrendament i es milloren les condicions als propietaris d’habitatges lliures 
desocupats que els cedeixin en lloguer segons els requisits del Pla estatal. Endemés, s’obre la possibilitat 
que habitatges lliures de nova construcció puguin ser qualificats com a habitatge protegit i es milloren les 
condicions de finançament de l’adquisició d’habitatges usats per a cedir-lo en règim de lloguer. També 
s’amplia el marge de preu màxim perquè les adquisicions puguin acollir-se al Pla i s’obre la possibilitat que 
el període d’amortització dels préstecs per a l’adquisició d’habitatges de nova construcció i habitatges usats 
pugui ser superior a 25 anys. 

Mitjançant el Decret 153/2008, de 29 de juliol,211 es crea la Comissió Interdepartamental per a l’aplicació del 
Pacte Nacional per a l’Habitatge, amb les funcions tant de vetllar per a la correcta aplicació del Pacte com 
d’impulsar i coordinar les diverses actuacions previstes, sota una estratègia integrada. 

El Decret 262/2008, de 23 de desembre,212 prorroga la vigència del Decret 244/2005, de 8 de novembre, 
d’actualització del Pla per al dret a l’habitatge 2004-2007, amb la finalitat de disposar d’un Pla d’habitatge 
fins que no s’aprovi el pla que preveu la Llei 18/2007, del dret a l’habitatge, i per tal de garantir el mandat le-
gal d’evitar períodes en què no hi hagi Pla aplicable. 

 

                                                      

 

210 BOE núm. 11, de 12.01.08 
211 DOGC núm. 5185, de 31.07.08 
212 DOGC núm. 5287, de 30.12.08 
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5. PROTECCIÓ SOCIAL I SERVEIS SOCIALS 

5.1. Context 

5.1.1. Protecció social: objectius, pressupost i despesa 
L’Estratègia europea per a la inclusió social adoptada l’any 2000 estableix quins són els reptes en l’àmbit de 
la inclusió social. A partir de l’any 2005, amb l’aprovació de l’Agenda Social europea 2005-2010, l’Estratègia 
europea per a la inclusió social incorpora dos àmbits més: les pensions adequades i sostenibles i 
l’assistència sanitària i les cures de llarga durada accessibles, d’alta qualitat i sostenibles.  

Cada estat membre aprova un informe nacional en el que plasma les seves estratègies polítiques en matèria 
de protecció social i inclusió social. Espanya va presentar al Comitè de Protecció Social de la Unió Europea 
el seu primer Informe nacional d’estratègies per a la protecció social i la inclusió social, aprovat l’any 2006, i 
que es va incloure en l’Informe conjunt sobre protecció social i inclusió social 2007 de la Comissió Europea.   

La Comissió aprova informes conjunts en els que s’avaluen els progressos de l’Estratègia europea per a la 
inclusió social, les prioritats i els reptes, així com les bones pràctiques i les iniciatives innovadores d’interès 
comú per als estats membres. L’any 2008 és el quart any en que s’elabora l’informe conjunt sobre protecció 
social i inclusió social. En absència de nous informes presentats pels estats membres, la Comissió es centra 
en temes específics que posen de relleu la dimensió a llarg termini de l’Estratègia europea, i mostra com es-
tan treballant els estats membres de forma conjunta amb el mètode obert de coordinació.   

Així, els resultats principals de l’Informe conjunt sobre protecció social i inclusió social 2008 són els se-
güents: la infància continua patint un risc desproporcionat de pobresa, i és necessari afrontar aquest desafi-
ament per impedir el seu relleu intergeneracional; en aquest sentit, adquireix importància la inclusió social 
activa. L’existència de baixos nivells d’ocupació entre els treballadors d’edat més avançada dóna lloc al 
desaprofitament de potencial i al dèficit de les pensions; les estratègies d’envelliment actiu permeten fer 
front a aquestes qüestions. Les pensions públiques no poden fer front a l’envelliment de la població; la coor-
dinació i el seguiment dels programes de pensions públiques i privades assegura el gaudi futur dels drets. 
Atès que la demanda de cures de llarga durada està creixent, s’estan avaluant les opcions financeres i 
s’està recorrent també a l’assistència no institucional i a la millora dels recursos humans.  

La Comissió Europea conclou que per a un desenvolupament sostenible d’Europa, és fonamental prevenir i 
combatre la pobresa i l’exclusió social i modernitzar la protecció social, així com vigilar l’impacte de les pen-
sions en la futura suficiència i sostenibilitat financera, econòmica i social.  

L’Informe conjunt reconeix els progressos realitzats: els sistemes de protecció social s’estan modernitzant 
per assegurar l’accés adequat i universal. Molts estats membres estan realitzant esforços, en particular mit-
jançant estratègies globals d’inclusió activa, destinades a la integració social de les persones més vulnera-
bles. Pel que fa a les cures de llarga durada, es posa de manifest que les prestacions actuals encara no 
constitueixen un marc global i universal, i en molts països encara no s’ha aconseguit el finançament segur 
de les prestacions.    

Respecte a Espanya, la Comissió europea assenyala com a reptes que, malgrat l’acceleració registrada pel 
creixement econòmic en els darrers anys, no es registren millores significatives respecte al nombre de per-
sones en situació de pobresa; assenyala igualment que Espanya segueix estant molt per sota de la mitjana 
de la Unió en relació a la despesa social com a percentatge del PIB. L’informe fa una sèrie de recomanaci-
ons a Espanya en l’àmbit de la protecció social i la inclusió social: trencar el cicle de transmissió intergene-
racional de la pobresa; redoblar els esforços destinats a promoure la inclusió activa de grups vulnerables; i 
facilitar un nivell de participació més elevat en el mercat de treball, especialment de les dones i dels treba-
lladors i treballadores d’edat avançada, per tal de contribuir a assegurar la sostenibilitat i l’adequació del sis-
tema de pensions.   
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El II Informe nacional d’estratègies per a la protecció social i la inclusió social del Regne d’Espanya 2008-
2010, aprovat pel Consell de Ministres el 24 d’octubre del 2008, recull les línies estratègiques i els objectius 
prioritaris de l’Estat espanyol en els àmbits de la inclusió social, les pensions, l’assistència sanitària i les cu-
res de llarga durada. Les línies estratègiques en l’àmbit de la inclusió social són la inclusió social activa, així 
com abordar l’impacte produït pel creixement de la immigració i l’envelliment de la població en l’exclusió so-
cial. En l’àmbit de les pensions, l’objectiu és continuar garantint la solidesa del sistema existent en 
l’actualitat, mitjançant la modernització, sostenibilitat i adequació del mateix. Finalment, l’objectiu en l’àmbit 
de l’atenció sanitària i de les cures de llarga durada és continuar amb l’enfortiment i la modernització del Sis-
tema nacional de salut i la implantació del Sistema d’atenció a la dependència.  

Aquest informe és la continuació del Primer informe, que comprenia el període 2006-2008, i s’estructura en-
torn als objectius comuns prèviament establerts pels estats membres de la Unió Europea. El Pla vol donar 
continuïtat a l’Estratègia nacional plantejada per al període 2006-2008, en el que es va crear el Sistema per 
a l’autonomia i l’atenció a la dependència (SAAD) i es van dur a terme reformes en matèria de Seguretat 
Social amb la finalitat d’intensificar la contributivitat del sistema, afavorir la prolongació voluntària de la vida 
laboral més enllà de l’edat legal de jubilació, i de modernitzar el sistema, en abordar les situacions creades 
per les noves realitats familiars.  

Al llarg de l’any 2008, s’ha continuat amb el desenvolupament del SAAD, mitjançant l’aprovació de les me-
sures següents: a nivell estatal, es determina el nivell mínim de protecció garantit a les persones beneficiàri-
es del sistema; s’estableixen les quanties màximes de les prestacions econòmiques del sistema per grau i 
nivell per a l’exercici 2008; s’aproven els criteris comuns d’acreditació per a garantir la qualitat dels centres i 
serveis del sistema, i es determina la capacitat econòmica de la persona beneficiària i els criteris de partici-
pació d’aquesta en les prestacions del SAAD. A nivell autonòmic, s’estableixen els criteris per determinar les 
compatibilitats i les incompatibilitats entre les prestacions del Sistema català d’autonomia i atenció a la de-
pendència (SCAAD) i les prestacions del Sistema públic de Serveis Socials (SPSS) en l’àmbit territorial de 
Catalunya; i es regula la prestació econòmica d’assistència personal.  

S’aprova també la Cartera de Serveis Socials, que determina el conjunt de prestacions de la Xarxa de Ser-
veis Socials d’atenció pública, i en la que s’inclouen les relatives a la promoció de l’autonomia personal i 
l’atenció a la dependència. Algunes d’aquestes prestacions són de caràcter no garantit, és a dir, estan sub-
jectes a la disponibilitat pressupostària i als principis de prelació i concurrència.     

Igualment, es modifica la regulació de la Renda mínima d’inserció per adaptar-la a noves realitats familiars, 
a través de la millora de la protecció de les famílies monoparentals i nuclears amb fills, i als canvis produïts 
en el mercat de treball. La finalitat d’aquesta modificació és la lluita contra l’exclusió social i laboral a Catalu-
nya, a més de lluitar contra la pobresa infantil, que va en augment, i que és un dels reptes de l’Estratègia 
europea per a la inclusió social.    

 

La despesa en protecció social 

 

Atenent a les dades de l’Eurostat, la despesa en protecció social representa el 20,9% del PIB a Espanya 
l’any 2006 mentre que a la UE-27 arriba al 26,9%. La partida més important correspon a la vellesa, que sig-
nifica el 40,3% del total, seguida de la salut, que representa el 30,4%. La distribució de la despesa en pro-
tecció social de la UE-27 és molt semblant a l’espanyola a excepció del pes de la desocupació, que és molt 
més elevat a Espanya (12,2% del total) que a la UE-27 (5,4%).  
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TAULA V-62. Despesa en protecció social en percentatge del PIB i distribució. Espanya i UE-27, 
2005-2006 

Unitats: percentatge del PIB i sobre el total de la despesa. 
  ESPANYA UE-27 

  2005 2006 2005 2006
TOTAL DESPESA / PIB (%) 21,1 20,9 27,1 26,9

  2005 2006 2005 2006
TOTAL DESPESA (%) 100,0 100,0 100,0 100,0
Vellesa 40,6 40,3 44,3 44,4
Salut 30,1 30,4 27,7 28,7
Desocupació 12,0 12,2 5,8 5,4
Discapacitat 7,3 7,2 7,3 7,2
Família 5,6 5,5 7,8 7,7
Altres partides 2,4 2,4 3,8 3,2
Habitatge i exclusió social 2,0 2,0 3,3 3,4

Font: elaboració pròpia a partir d'Eurostat. 

 

Per altra banda, la despesa en protecció i promoció social consignada en els Pressupostos Generals de 
l’Estat és de 150.257 milions d’euros l’any 2008, creix el 7,7% respecte de l’any 2007 i representa el 43% de 
la despesa total i el 13,7% del PIB. La partida més important són les pensions, que signifiquen el 65,2% de 
les depeses en protecció i promoció social, seguida de la desocupació, que representa el 10,5%. S’observa 
com aquesta política de despesa no inclou la despesa en salut, tal com ho fa l’Eurostat en tractar la despesa 
en protecció social. 

TAULA V-63. DESPESA EN PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL EN ELS PRESSUPOSTOS GENE-
RALS DE L'ESTAT, 2006-2008 

Unitats: milions d'euros i percentatges. 
  2006 2007 2008 2008-07 
1. TOTAL PRESSUPOST 301.332 324.964 349.215 7,5 
2. PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 128.689 139.547 150.257 7,7 
(2)  / (1) en percentatge 42,7 42,9 43,0 0,1 
(2) / PIB en percentatge 13,1 13,3 13,7 0,4 
  2006 2007 2008 2008-07 
PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL (%) 100,0 100,0 100,0 0,0 
Pensions 66,3 65,5 65,2 -0,3 
Desocupació 9,9 10,4 10,5 0,1 
Altres prestacions econòmiques 9,4 9,2 9,4 0,2 
Gestió de la Seguretat Social 7,2 7,5 7,5 0,0 
Foment de l'ocupació 5,1 5,2 5,1 -0,1 
Serveis socials 1,3 1,3 1,4 0,1 
Accés a l'habitatge 0,8 0,9 0,9 0,0 

Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri d'Economia i Hisenda. 
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Pressupost de la Seguretat Social: ingrés i despesa 

 

Una altra referència de la despesa en protecció social és el pressupost de la Seguretat Social. Per a l’any 
2008 aquest pressupost és de 115.030 milions d’euros, creix el 7,7% respecte del 2007 i representa el 
10,5% del PIB. La partida més important dels ingressos són les cotitzacions socials, que representen el 
90,9% del total, mentre que la partida més important de les despeses són les pensions, que signifiquen el 
74,8% del total. 

TAULA V-64. EL PRESSUPOST DE LA SEGURETAT SOCIAL. ESPANYA, 2006-2008 

Unitats: milions d'euros i percentatges. 
INGRESSOS 2006 2007 2008 2008-07

Cotitzacions socials 92,1 91,1 90,9 -0,2
Taxes i altres ingressos 0,7 0,7 0,6 -0,1
Transferències corrents 5,4 5,6 5,9 0,3
Ingressos patrimonials 1,3 1,9 1,7 -0,2
Operacions de capital 0,1 0,1 0,1 0,0
Operacions financeres 0,3 0,6 0,8 0,2
TOTAL 97.891 106.814 115.030 7,7
TOTAL / PIB (%) 10,0 10,2 10,5 0,3

DESPESES 2006 2007 2008 2008-07
Personal 2,2 2,1 2,1 0,0
Béns i serveis 1,8 1,7 1,7 0,0
Despeses financeres 0,0 0,0 0,0 0,0
Pensions contributives 75,4 75,0 74,8 -0,2
Pensions no contributives 2,0 1,8 1,7 -0,1
Incapacitat temporal 7,1 7,1 7,0 -0,2
Maternitat, paternitat 1,5 1,6 2,0 0,3
Prestacions familiars 1,0 0,9 0,9 0,0
LISMI 0,1 0,1 0,1 0,0
Dependència 1,1 0,2 0,5 0,3
Altres transferències 0,0 1,0 1,0 0,0
Operacions de capital 0,5 0,5 0,5 0,0
Operacions financeres 7,4 7,8 7,8 -0,1

TOTAL 97.891 106.814 115.030 7,7
Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri d'Economia i Hisenda. 

 

El pressupost de la Generalitat de Catalunya. La despesa en protecció social 

En l’àmbit de Catalunya, la política de protecció i promoció social la du a terme principalment el Departa-
ment d’Acció Social i Ciutadania (DASC). A diferència de memòries anteriors, en aquesta secció es presen-
ten les obligacions reconegudes del Departament en lloc dels imports pressupostats.213  

                                                      

 

213 S’entén per “obligació” l’operació de contreure en comptes els crèdits exigibles contra la Generalitat perquè hagi estat acreditada 
satisfactòriament la prestació objecte de la “disposició”. La “disposició” és l’acte pel qual s’acorda o concerta, segons els casos, des-
prés dels tràmits legals que siguin procedents, la realització concreta d’obres, la prestació de serveis o el subministrament. 
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Les obligacions reconegudes del Departament d’Acció Social i Ciutadania són de 1.887,9 milions d’euros 
l’any 2008, creixen el 25,7% respecte de l’any 2007 i representen el 0,92% del PIB. El programa més impor-
tant del Departament és l’atenció a la gent gran, seguit de l’atenció a les persones amb discapacitat, de les 
pensions i prestacions assistencials, i de l’atenció familiar i drets de ciutadania, la participació conjunta dels 
quals arriba al 68,1%. Les pensions i prestacions assistencials són la partida més dinàmica del pressupost 
amb un creixement de 9,2 punts percentuals. 

Les partides de protecció i promoció social que gestiona el DASC (totes les incloses a la taula excepte la 
121 i la 123) representen el 5,1% del pressupost de despeses del sector públic de la Generalitat l’any 2008 
(el 5% l’any 2007). 

 

TAULA V-65. OBLIGACIONS RECONEGUDES DEL DEPARTAMENT D'ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, 2007-2008 

Unitats: milions d'euros i percentatges. 
  2007 2008 2008-07 

  TOTAL OBLIGACIONS1 1.501,9 1.887,9 25,7 
  TOTAL OBLIGACIONS / PIB (%) 0,76 0,92 0,16 

  2007 2008 2008-07 
  TOTAL OBLIGACIONS (%) 100,0 100,0 0,0 
121 Direcció i Administració General 6,8 5,7 -1,1 
123 Prevenció de riscos laborals 0,0 0,0 0,0 
311 Pensions i prestacions assistencials 6,5 15,7 9,2 
312 Serveis socials bàsics 3,6 3,4 -0,3 
313 Atenció familiar i drets de ciutadania 12,5 10,3 -2,2 
314 Atenció a la immigració 1,3 1,4 0,1 
315 Atenció a la gent gran amb dependència 29,0 25,1 -3,8 
316 Atenció a les persones amb discapacitat 18,6 17,1 -1,5 
317 Altres servei de protecció social 3,9 4,4 0,4 
318 Atenció a la infància i adolescència 8,4 8,1 -0,3 
319 Personal d'atenció social 3,6 3,2 -0,4 
321 Serveis a la joventut 1,2 1,3 0,1 
322 Desenvolupament de la política de dones 0,5 0,7 0,2 
323 Serveis a la comunitat 0,1 0,1 -0,1 
333 Polítiques d'igualtat en l'àmbit de l'ocupació 3,9 3,5 -0,3 

1) Consolidat amb l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials, l’Institut Català de les Dones i l’Institut Català de l’Acolliment i 
l’Adopció. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d'Acció Social i Ciutadania i l'INE. 

 

Les dades referents a la renda mínima d’inserció per a l’any 2008 indiquen un increment dels pagaments del 
6,6% respecte del 2007, assolint un import total de 76,3 milions d’euros. La pensió mitjana s’estableix en 
495,92 euros. 

GRÀFIC V-32. EVOLUCIÓ DELS PAGAMENTS DE LA RENDA MÍNIMA D'INSERCIÓ. CATALUNYA, 
2003-2008 

Unitats: variació interanual en percentatges. 
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Font: elaboració pròpia a partir del Departament d'Acció Social i Ciutadania. 

 

5.1.2. Sostenibilitat del sistema de la Seguretat Social 
L’Informe nacional d’estratègies per a la protecció social i la inclusió social 2008-2010 posa de manifest que 
els resultats del sistema de pensions han mantingut des de l’any 2005 (relació cotitzacions/pensions) el ca-
mí de superàvits successius. Aquest fet ha permès seguir incorporant noves dotacions al Fons de reserva 
que constitueix un dels factors importants per a la sostenibilitat del sistema per tal d’equilibrar els resultats 
negatius que puguin produir-se en el futur.   

L’Informe esmentat atribueix aquests resultats al bon comportament de l’economia i del mercat de treball 
dels darrers anys, i a la important incorporació de treballadors estrangers a la Seguretat Social, que són fac-
tors que han permès increments importants en el nombre de persones afiliades. Es constata però que 
l’evolució positiva del mercat de treball ha experimentat una contenció l’any 2007 i un retrocés l’any 2008 el 
qual s’espera que continuï l’any 2009. Es preveu que es segueixin produint superàvits encara que més ate-
nuats que en els anys anteriors.   

En relació amb les perspectives de futur del sistema de pensions, l’Informe remarca l’entrada en vigor l’1 de 
gener del 2008 de la Llei 40/2007, de 4 de desembre, de mesures en matèria de Seguretat Social, que con-
té aspectes que es preveu que contribueixin de forma positiva a garantir el futur del sistema de protecció so-
cial. Els resultats de les noves projeccions realitzades assenyalen que l’equilibri ingressos-despeses previsi-
blement se situarà l’any 2023 i la utilització del fons de reserva perllongarà aquest equilibri fins al 2029. Per 
a l’obtenció d’aquesta projecció s’ha tingut en compte l’actual desacceleració econòmica, que l’informe pre-
veia que es mantindria fins a mitjan de l’any 2009, data a partir de la qual s’esperava recuperar la trajectòria 
de creixement potencial.   

A Catalunya, la disminució de l’afiliació és del 0,6% l’any 2008 i situa el total de persones afiliades en 
3.399.200. Per la seva banda, el nombre de pensions creix l’1,4% fins arribar a 1.497.800. 

 



CONDICIONS DE VIDA 

 

123 

 

1,92
2,00

2,07
2,12 2,15 2,18 2,21

2,27 2,30

2,31
2,27

1,83
1,91

1,98
2,04

2,08
2,12

2,17
2,25

2,29

2,32
2,28

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

CATALUNYA

ESPANYA

TAULA V-66. PERSONES AFILIADES EN ALTA I NOMBRE DE PENSIONS CONTRIBUTIVES EN VI-
GOR DE LA SEGURETAT SOCIAL. CATALUNYA I ESPANYA, 1998-2008 

Unitats: persones afiliades i nombre de pensions en milers (mitjanes anuals). Variació anual en percentatge. 

  
CATALUNYA ESPANYA 

Afiliació Var. anual Pensions Var. anual Afiliació Var. anual Pensions Var. anual 
2008 3.399,2 -0,6 1.497,8 1,4 19.136,1 -0,5 8.390,8 1,4 
2007 3.420,3 2,3 1.477,5 1,5 19.232,0 3,0 8.273,9 1,3 
2006 3.343,8 4,3 1.455,0 3,1 18.667,6 4,1 8.165,3 2,3 
2005 3.205,3 4,3 1.410,8 1,6 17.935,5 5,0 7.979,6 1,3 
2004 3.073,3 2,5 1.387,9 0,8 17.081,7 2,8 7.878,8 0,8 
2003 2.998,7 2,4 1.376,4 1,0 16.613,5 3,0 7.819,4 0,9 
2002 2.928,2 2,4 1.362,1 0,9 16.126,3 3,0 7.745,9 0,9 
2001 2.859,2 3,3 1.349,8 1,1 15.649,9 3,9 7.677,9 1,0 
2000 2.769,1 4,9 1.335,1 1,2 15.062,6 5,0 7.598,5 1,2 
1999 2.639,3 5,4 1.319,7 1,4 14.345,1 5,5 7.509,4 1,3 
1998 2.503,3 - 1.302,0 - 13.591,1 - 7.410,8 - 

Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri de Treball i Immigració. 

 

La ràtio entre el nombre d’afiliacions i el nombre de pensions pateix un lleu retrocés, cau de 2,31 l’any 2007 
a 2,27 l’any 2008, una evolució similar a la del conjunt de l’Estat. De moment, la situació respecte de la sos-
tenibilitat del sistema de la Seguretat Social no mostra un deteriorament significatiu però sí un possible canvi 
de tendència que caldrà confirmar amb les dades dels propers anys. 

 

 

GRÀFIC V-33. RÀTIO ENTRE AFILIACIONS I PENSIONS. CATALUNYA I ESPANYA, 1998-2008 

Unitats: nombre de persones afiliades dividit entre el nombre de pensions contributives en vigor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri de Treball i Immigració. 
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Referent a l’evolució del fons de reserva de la Seguretat Social s’observa un increment del 25,2% l’any 2008 
respecte del 2007 que el situa en 57.223,2 milions d’euros, que representen el 5,2% del PIB214. Els rendi-
ments nets generats del fons són de 6.553,1 milions d’euros. 

TAULA V-67. EVOLUCIÓ GENERAL DEL FONS DE RESERVA. DOTACIONS I RENDIMENTS. ESPA-
NYA 2000-2008 

Unitats: milions d'euros. Dades acumulades. 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
1. Dotacions 601,0 2.404,1 5.979,1 11.472,9 18.193,1 25.198,4 32.739,8 41.150,1 50.670,1

1a. Acord del Con-
sell de Ministres1 

601,0 2.404,1 5.979,1 11.472,9 18.172,9 25.172,9 32.672,9 40.972,9 50.372,9

1.b Excés  
d'excedents de 
MATEPSS2 

        20,1 25,5 66,9 177,2 297,1

2. Rendiments nets 
generats 

2,8 29,0 189,6 552,0 1.137,4 1.986,6 3.139,4 4.565,9 6.553,1

2a. Rendiments 
generats3 

2,8 29,0 189,6 562,1 1.175,5 2.065,1 3.255,6 4.728,9 6.787,4

2b. Ajustos per 
amortització  
d'actius 

      -10,1 -38,1 -78,5 -116,2 -163,0 -234,3

TOTAL 603,8 2.433,0 6.168,7 12.024,9 19.330,4 27.185,0 35.879,3 45.716,0 57.223,2
Creixement (%)   303,0 153,5 94,9 60,8 40,6 32,0 27,4 25,2
TOTAL / PIB (%) 0,1 0,4 0,8 1,5 2,3 3,0 3,7 4,4 5,2

1) Amb càrrec als excedents pressupostaris de les Entitats Gestores i Serveis Comuns de la Seguretat Social. 
2) Derivat de la gestió per part de les mútues de treball i malalties professionals de la Seguretat Social de la prestació d'incapacitat 
temporal per contingències comunes. 
3) Interessos del compte corrent, rendiments dels actius, ingressos derivats d'operacions de doble permuta de valors i altres ingressos 
rebuts. 
Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri de Treball i Immigració i l'INE. 

 

5.1.3. Previsió social complementària 
D’acord amb l’Informe conjunt sobre protecció i inclusió social 2008 de la Comissió Europea, els sistemes 
europeus de pensions fan front a una amenaça: la demanda està creixent a un ritme més ràpid que les con-
tribucions. Una resposta clau és fomentar la prolongació de la vida laboral, i en alguns estats membres això 
pot anar acompanyat per la consolidació dels sistemes privats de pensions. La finalitat d’aquesta mesura és 
assegurar pensions adequades i sostenibles per a la ciutadania de la UE.  

Tot i que alguns països han introduït pensions privades obligatòries, a Espanya no hi ha un gran desenvolu-
pament dels sistemes complementaris de previsió social. Així, el volum total d’inversions dels fons de pensi-
ons a Espanya durant l’any 2006 va representar aproximadament el 7,6% del seu PIB, valor 0,4 punts per-
centuals superior a l’any anterior. 

GRÀFIC V-34. PES DELS FONS DE PENSIONS EN PERCENTATGE DEL PIB. ESPANYA 2001-2006 

 Unitats: percentatges. 

                                                      

 

214 Per valorar la magnitud del fons es pot comparar aquest darrer percentatge amb el pes de la despesa en pensions contributives de 
la Seguretat Social sobre el PIB, que és del 7,9%. 
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 Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’OCDE. 

Segons les darreres dades de l’OCDE215 destaquen en volum d’inversió respecte del seu PIB països com Is-
làndia (132,7%), els Països Baixos (130%) o Suïssa (122,1%). Per altra banda, i dins l’àmbit europeu, tenen 
un nivell d’inversió menor a l’Estat espanyol països com França (1,1%), Itàlia (3%), Alemanya (4,2%), Bèlgi-
ca (4,3%) o Àustria (4,8%). Al gràfic anterior s’observa quina és l’evolució del nivell d’inversions a Espanya 
en fons de pensions  per al període 2001 i 2006216. 

GRÀFIC V-35. ENTITATS GESTORES PER TIPUS. CATALUNYA, 2007 

 Unitats: percentatges. 
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 Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Direcció d’Assegurances i Fons de Pensions. 

L’any 2007 hi havia un total de 23 entitats gestores actives amb seu a Catalunya inscrites al Registre admi-
nistratiu de la Direcció General d’Assegurances i fons de pensions, el 69,6% de les quals eren assegurado-
res mixtes, i la resta, el 30,4%, eren gestores pures. Les entitats gestores a Catalunya representen el 20,4% 
de les entitats de l’Estat espanyol, proporció lleugerament inferior a la de l’any 2006 (el 23,2%) atès que el 
nombre d’entitats gestores catalanes ha disminuït respecte del total estatal. 

Pel que fa a la tipologia, els plans de pensions poden ser individuals, associats o d’ocupació217. A Catalunya, 
l’any 2007, es van gestionar un total de 845 plans de pensions, el 4,4% menys que l’any 2006, dels quals la 
majoria eren plans d’ocupació (el 58,7%, amb 496 plans), seguit dels plans individuals (el 35,6%, amb 301 
plans) i, finalment, plans associats (el 5,7%, amb 48 plans). Si bé en termes generals la proporció tendeix a 
mantenir-se, cal destacar que el nombre de plans associats ha augmentat 3,6 punts percentuals respecte 
del percentatge de l’any 2006. El nombre de plans registrats a Catalunya representa el 28,5% del total esta-
tal. 
                                                      

 

215 OECD, Global Pension Statistics Project (2006) 
216 En el darrer informe de l’OCDE les dades corresponents als anys 2004, 2005 han estat corregides amb valors d’inversió menors als 
calcultats anteriorment. 
217 En funció dels subjectes constituents, els plans de pensions poden pertànyer al sistema individual (el promotor és una o diverses 
entitats de caràcter financer i els partícips són persones físiques); al sistema associat (el promotor és qualsevol associació o sindicat i 
els partícips són els seus associats, membres o afiliats); o al sistema d’ocupació (el promotor és una entitat, corporació, societat o em-
presa i els partícips són els seus empleats). 
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GRÀFIC V-36. PLANS DE PENSIONS PER MODALITAT. CATALUNYA, 2007 

 Unitats: percentatges. 
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 Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Direcció d’Assegurances i Fons de Pensions. 

El nombre de partícips dels plans de pensions a Catalunya l’any 2007 va ser de 2.850.526218, amb un lleu-
ger increment de l’1% respecte de l’any 2006. Aquesta dada representa el 27,4% dels partícips de plans de 
pensions del total estatal. Per tipus de plans, els que van captar més partícips van ser els plans individuals 
(el 83,3% del total), seguits dels plans d’ocupació (el 16%).  

GRÀFIC V-37. PARTÍCIPS DELS PLANS DE PENSIONS PER MODALITAT DEL PLA. CATALUNYA, 
2007 

 Unitats: percentatges. 
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 Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Direcció d’Assegurances i Fons de Pensions. 

El patrimoni gestionat pels fons de pensions a Catalunya l’any 2007 va ser de 21.152.583.324 euros amb un 
volum per aportacions realitzades de 1.795.400.622 euros (el 9,8% menys que l’any anterior), dada que sig-
nifica el 25,3% del total de l’Estat espanyol. Finalment, l’import total per prestacions pagades va ser de 
476.081.862 euros. 

5.2. Prestacions del sistema de protecció social 
Les prestacions són un conjunt de mesures que posa en funcionament la Seguretat Social per a preveure, 
reparar o superar determinades situacions concretes, que solen originar una pèrdua d’ingressos o un excés 
de despeses en les persones que les pateixen. La majoria d’aquestes prestacions són econòmiques. En 
                                                      

 

218 Cal tenir en compte la possibilitat de duplicitats que hi pogués haver en aquesta quantitat, atesa la possibilitat de pertànyer a diver-
sos plans. 
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aquest epígraf s’analitzen les pensions del sistema de la Seguretat Social (contributives i no contributives), i 
altres prestacions: maternitat, paternitat, prestacions familiars, incapacitat temporal, i les prestacions famili-
ars d’àmbit autonòmic.  

L’Informe conjunt sobre protecció social i inclusió social 2008 de la Comissió Europea posa de manifest que, 
per a un desenvolupament sostenible d’Europa, és fonamental la modernització de la protecció social, així 
com la vigilància de l’impacte de les pensions en la futura suficiència i sostenibilitat financera, econòmica i 
social. Es posa de manifest que en la majoria dels països s’han fet reformes dels sistemes de pensions, que 
estan basades en un plantejament del cicle de vida, amb el reforç de la relació entre les cotitzacions i les 
prestacions, i en estratègies d’envelliment actiu, amb una reducció de l’accés als sistemes de jubilació anti-
cipada, l’augment dels incentius per treballar més temps i la millora de l’ocupabilitat dels treballadors i les 
treballadores de més edat.  

L’Informe nacional d’estratègies per a la protecció social i la inclusió social 2008-2010 recull els objectius 
prioritaris de l’Estat espanyol en l’àmbit de les pensions, els quals s’emmarquen en l’adequació, la modernit-
zació i la sostenibilitat financera del sistema. L’informe constata la millora experimentada en el nivell mitjà de 
les prestacions i promou mesures per a la simplificació del sistema mitjançant la integració d’alguns règims 
especials. A més, busca la igualtat efectiva entre homes i dones en matèria de conciliació familiar, laboral i 
personal.    

5.2.1. Evolució de les pensions a Catalunya 
Les pensions poden ser de caràcter contributiu o no contributiu. Són pensions contributives les de jubilació, 
incapacitat, orfenesa i en favor de familiars. Les pensions de jubilació són les més nombroses a Catalunya i 
les que més recursos absorbeixen del pressupost de la Seguretat Social. Les pensions no contributives te-
nen per objectiu cobrir el dret a les pensions d’invalidesa i jubilació d’aquelles persones que no han pogut 
tenir accés a l’esfera contributiva i que no tenen els mitjans econòmics suficients. 

Pel que fa a l’evolució de les pensions a Catalunya en els darrers cinc anys (2004-2008), s’observa que les 
pensions contributives han crescut al llarg d’aquest període. El creixement més gran es va produir l’any 
2006 (el 3,1%). L’any 2008 les pensions contributives creixen l’1,6%, un creixement menor que el dels anys 
anteriors. Per contra, les pensions no contributives han disminuït de manera progressiva en el període que 
s’analitza. En concret, l’any 2008 la disminució és del 0,7%, més petita que la de la l’any 2007 (2,1%). 

GRÀFIC V-38. EVOLUCIÓ DE LES PENSIONS. CATALUNYA 2004-2008 

 Unitats: taxa acumulada de creixement (base 2004). 
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social i del Departament d’Acció Social i Ciutadania. 
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5.2.2. Pensions contributives 
A 31 de desembre de 2008, un total d’1.512.956 persones han estat beneficiàries d’una pensió contributiva 
a Catalunya, l’1,6% més que l’any 2007. Seguint la tendència dels anys anteriors, la majoria de les pensions 
pertanyen al règim general (el 66,9%), tal i com s’observa en el gràfic següent. La resta de règims concen-
tren el 33,1% de les pensions. Es detecta una diferència significativa entre els anys 2007 i 2008 respecte a 
la distribució de les pensions per règim: el règim especial de treballadors autònoms concentra el 18,2% de 
les pensions contributives l’any 2008, mentre que l’any 2007 aquest règim concentrava el 13,5% de les ma-
teixes, com a conseqüència de la integració dels treballadors agraris per compte propi en el règim especial 
de treballadors autònoms219.  

GRÀFIC V-39. PENSIONS CONTRIBUTIVES PER RÈGIMS. CATALUNYA 2008 

 Unitats: percentatges. 
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 Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.  

Pel que fa a la distribució de les pensions per tipus de pensió, la majoria són pensions de jubilació l’any 
2008 a Catalunya (el 61,5% del total). El 25,2% són pensions de viduïtat, el 10,9% d’incapacitat, el 2,3% 
d’orfenesa, i el 0,1% en favor de familiars, tal com s’aprecia al gràfic següent.  

GRÀFIC V-40. PENSIONS CONTRIBUTIVES PER TIPUS DE PENSIÓ. CATALUNYA 2008 

 Unitats: percentatges. 

                                                      

 

219 Llei 18/2007, de 4 de juliol, per la qual es procedeix a la integració dels treballadors per compte propi del règim especial agrari de la 
Seguretat Social en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms (BOE núm. 160, de 
5.7.2007). La integració és amb efectes d’1 de gener del 2008.  
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 Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social. 

El nombre de pensions contributives s’ha incrementat l’1,6% l’any 2008 a Catalunya, fins assolir la xifra 
d’1.512.956. Les pensions que més s’han incrementat són les d’orfenesa (el 2,3%), seguides de les pensi-
ons de jubilació (el 2,0%), i les de viduïtat (el 0,9%). Les pensions d’incapacitat permanent experimenten un 
augment l’any 2008 (el 0,4%) bastant inferior al de l’any 2007, que va ser del 3,1%. Per contra, les pensions 
en favor de familiars han disminuït l’any 2008 (el 3,2%), tal com s’observa a la taula següent.  

TAULA V-68. PENSIONS CONTRIBUTIVES PER TIPUS DE PENSIÓ. CATALUNYA 2007-2008   

 Unitats: nombres absoluts i percentatges. 

  2007 2008 Variació 07-08 

Incapacitat permanent  164.462 165.165 0,4 

Jubilació 912.272 930.520 2,0 

Viduïtat 377.723 381.234 0,9 

Orfenesa 33.502 34.273 2,3 

Favor familiars 1.822 1.764 -3,2 

Total 1.489.781 1.512.956 1,6 
 Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.  

La distribució per sexe de les pensions contributives mostra que el 55,4% són percebudes per dones i el 
44,6% per homes. Els homes són la majoria de les persones beneficiàries de les pensions d’incapacitat (el 
55,3%), de jubilació (el 57,5%) i d’orfenesa (el 52,6%). D’altra banda, la gran majoria de les persones bene-
ficiàries de les pensions de viduïtat i en favor de familiars són dones (el 92,3% i el 81,1%, respectivament), 
tal com s’aprecia al gràfic següent.  

GRÀFIC V-41. PENSIONS PER SEXE I TIPUS DE PENSIÓ. CATALUNYA 2008 

 Unitats: percentatges. 
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 Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social 

El percentatge més baix de dones que perceben pensions de jubilació i d’incapacitat (pensions substitutives 
del treball) respon a la seva tardana o irregular incorporació al mercat de treball. Aquesta també és la causa 
de que el percentatge de dones perceptores de pensions de viduïtat sigui molt superior al d’homes. Aquest 
fet també s’explica per la major esperança de vida de les dones.  

L’import de les pensions contributives es revaloritza cada any, en funció del corresponent Índex de Preus al 
Consum previst per a l’any corresponent, que per a l’any 2008 és del 2 per cent. A aquest percentatge s’ha 
de sumar la desviació de l’IPC previst per a l’any 2007. Així, les pensions d’incapacitat permanent, jubilació, 
viduïtat, orfenesa i en favor de familiars s’han incrementat el 4,1 per cent l’any 2008, en la mesura que la 
desviació de l’IPC previst per al 2007 i el real va ser del 2,1 per cent.  

La quantia màxima de la pensió en còmput anual es preveu en 33.383,14 euros, a percebre en el nombre 
de pagues a les que el pensionista tingui dret, o en 2.384,51 euros mensuals. Les quanties de les pensions 
tampoc poden ser inferiors a les establertes com a mínimes. És per això que, si s’escau, aquestes quanties 
s’incrementen amb els complements per a mínims corresponents.   

Les pensions de l’extingit SOVI s’han revaloritzat l’any 2008 en la diferència entre els imports que percebien 
les persones beneficiàries i la quantia de 4.986,8 euros en còmput anual, sense que tingui caràcter consoli-
dable.  

Tal com s’observa al gràfic següent, el 30,8% de les persones beneficiàries de pensions contributives han 
cobrat menys de 500 euros al mes l’any 2008 a Catalunya, i només dos de cada deu han cobrat més de 
1.000 euros mensuals. Gairebé la meitat de les persones beneficiàries (el 46,1%) cobren entre 500 i 1.000 
euros mensuals. Respecte a l’any 2007, s’aprecia un augment de la capacitat adquisitiva de les pensions, 
atès que l’any 2007 quasi la meitat de les persones beneficiàries de pensions (el 47%) cobraven menys de 
500 euros mensuals. L’any 2008, el gruix de les pensions es situa entre els 500 i els 1.000 euros mensuals.  

GRÀFIC V-42. PENSIONS CONTRIBUTIVES PER TRAMS DE QUANTIA 

 Unitats: percentatges. 
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 Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.  

L’import mitjà de les pensions contributives se situa en els 749,6 euros mensuals l’any 2008 a Catalunya, 
que suposa un increment del 6,5 per cent respecte l’any anterior. Les pensions mitjanes que més creixen 
són les de favor familiars i les d’orfenesa, que augmenten el 6,8 i el 6,7 per cent, respectivament. Les que 
menys creixen són les d’incapacitat permanent (el 6,0%) i les de viduïtat (el 5,9%). Tal com s’observa al grà-
fic següent, i seguint la tendència d’anys anteriors, la pensió mitjana és més elevada en els cas dels homes 
(981,4 euros) que en el cas de les dones (563,3 euros).  

GRÀFIC V-43. IMPORT MITJÀ DE LES PENSIONS PER SEXE. CATALUNYA 2007-2008 

 Unitats: euros. 
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 Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.  

Per tipus de pensió, els imports més elevats corresponen a les pensions d’incapacitat permanent (848,6 eu-
ros mensuals) i a les pensions de jubilació (835,8 euros mensuals), que estan per sobre de la pensió mitja-
na, que se situa en els 749,6 euros. Per sota de la mitjana es troben els imports mitjans de la resta de pen-
sions contributives: la pensió de viduïtat (536 euros mensuals), la pensió en favor de familiars (419,1 euros 
al mes), i la pensió d’orfenesa (325,1 euros mensuals), tal com s’observa al gràfic següent.  

GRÀFIC V-44. IMPORT MITJÀ DE LES PENSIONS CONTRIBUTIVES PER TIPUS DE PENSIÓ. CATA-
LUNYA 2008 

 Unitats: euros. 
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 Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.  

La quantia mitjana de cada tipus de pensió varia en funció del sexe de la persona beneficiària. Així, la quan-
tia de la pensió mitjana de jubilació és de quasi bé el doble en el cas dels homes (1.034,9 euros) que en el 
de les dones (566,3 euros). La pensió mitjana d’incapacitat permanent és també més elevada en el cas dels 
homes que en el de les dones (983,8 euros i 681,2 euros, respectivament). En canvi, la pensió de viduïtat és 
més elevada per a les dones (546,3 euros) que per als homes (407 euros). Aquesta situació és deguda a la 
diferent relació que tenen els homes i les dones amb el mercat de treball. 

Per règims de la Seguretat Social, les pensions mitjanes més elevades corresponen al règim especial de la 
mineria del carbó i al règim de malalties professionals (996,4 i 954 euros mensuals, respectivament), segui-
des del règim general (874,8 euros), del règim especial del mar (865,7 euros) i del règim d’accidents de tre-
ball (840,2 euros). Totes aquestes pensions estan per sobre de la pensió mitjana que, com ja s’ha mencio-
nat anteriorment, se situa en els 749,6 euros mensuals. Per sota de la pensió mitjana es troba el règim es-
pecial d’autònoms (512 euros mensuals), que és el segon règim, després del règim general, amb un nombre 
més elevat de persones beneficiàries. També es troben per sota de la pensió mitjana la pensió del règim 
especial agrari (463,7 euros mensuals), la del règim especial de la llar (443,9 euros) i la corresponent al 
SOVI (340,6 euros), tal com s’aprecia al gràfic següent:  

GRÀFIC V-45. IMPORT MITJÀ DE LES PENSIONS CONTRIBUTIVES SEGONS RÈGIM. CATALUNYA 
2008 

 Unitats: euros. 
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 Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.  
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5.2.3. Pensions no contributives 
Tal com s’observa al gràfic següent, el nombre de pensions no contributives ha disminuït de forma progres-
siva al llarg dels darrers cinc anys a Catalunya. De les 60.183 pensions reconegudes a l’inici del període 
esmentat (l’any 2004) s’ha passat a les 57.685 pensions de l’any 2008 (el 4,1% menys). La disminució més 
important s’observa l’any 2007, en que el nombre de pensions no contributives va disminuir el 2,1%, com a 
conseqüència sobretot de la disminució de les pensions de jubilació. Aquesta tendència s’atenua l’any 2008, 
en que es reconeixen el 0,7% menys de pensions no contributives respecte a l’any anterior. Aquest decre-
ment afecta de forma similar a les pensions de jubilació i a les d’invalidesa, que es redueixen en el 07% i en 
el 0,6%, respectivament.  

GRÀFIC V-46. EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE PENSIONS NO CONTRIBUTIVES SEGONS CLASSE DE 
PENSIÓ. CATALUNYA 2004-2008 

 Unitats: taxa acumulada de creixement (base 2004). 
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 Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri de Treball i Immigració.  

Tal com s’ha esmentat anteriorment, el nombre de persones beneficiàries de pensions no contributives l’any 
2008 a Catalunya és de 57.685, el 0,7% menys que l’any anterior. El 56,6% d’aquestes pensions són de ju-
bilació (32.652) i el 43,4% són d’invalidesa (25.033). La majoria de les persones beneficiàries de pensions 
no contributives són dones (el 68,7%). 

Són persones beneficiàries de la pensió no contributiva de jubilació els ciutadans i ciutadanes espanyols i 
les persones d’altres països amb residència legal a Espanya més grans de 65 anys que es troben en estat 
de necessitat, i que no disposen dels recursos econòmics propis suficients per a la seva subsistència, enca-
ra que no hagin cotitzat mai o el temps suficient per tenir dret a prestacions de nivell contributiu per la realit-
zació d’activitats professionals.  

La majoria de les persones beneficiàries d’una pensió no contributiva de jubilació l’any 2008 a Catalunya 
són dones (el 81,1%), atès que compleixen en major proporció que els homes els requisits esmentats ante-
riorment per tenir dret a aquesta pensió, com a conseqüència de la seva relació amb el mercat de treball: no 
han cotitzat mai o bé no ho han fet el temps suficient per poder accedir a la prestació contributiva de jubila-
ció. Les dones són majoritàries en tots els trams d’edat, i les proporcions oscil·len entre el 74,5% de la franja 
compresa entre els 65 i els 69 anys i el 88,9% entre les persones beneficiàries més grans de 84 anys.    

Tal com s’observa al gràfic següent, el nombre més elevat de persones beneficiàries tenen entre 75 i 79 
anys (el 26,5%). La majoria d’aquestes persones es troben entre els 70 i els 79 anys (el 52,7%). Per sexes, 
en ambdós casos la majoria de les persones beneficiàries tenen entre 70 i 79 anys, si bé en el cas de les 
dones s’aprecia una major concentració en les edats més avançades (a partir dels 80 anys), que en el cas 
dels homes, el 22% dels quals tenen entre 65 i 69 anys.  
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GRÀFIC V-47. PERFIL DE LA PERSONA BENEFICIÀRIA DE LA PENSIÓ NO CONTRIBUTIVA DE JU-
BILACIÓ. CATALUNYA, 2008 

 Unitats: percentatges.  
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 Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri de Treball i Immigració.  

Són persones beneficiàries de la pensió no contributiva d’invalidesa els ciutadans i les ciutadanes espanyols 
i les persones nacionals d’altres països amb residència legal a Espanya que pateixin deficiències, previsi-
blement permanents, de caràcter físic o psíquic, que anul·lin o modifiquin la seva capacitat física, psíquica o 
sensorial.  

El 55,9% de les persones beneficiàries d’una pensió no contributiva d’invalidesa són dones. Les dones són 
majoritàries entre les persones beneficiàries de més de 45 anys, i la seva proporció més elevada respecte al 
total es troba en la franja d’edat dels 60 als 64 anys (el 69,9%). En canvi, els homes són majoritaris entre les 
persones beneficiàries que tenen dels 18 als 44 anys, sobretot en la franja d’edat compresa entre els 18 i 
els 29 anys.  

Atenent a la franja d’edat, i tal com s’observa a la taula següent, el percentatges més elevats de persones 
beneficiàries es troben entre els 40 i els 49 anys. Per sexes, els percentatges més elevats de dones es con-
centren entre els 55 i els 64 anys, mentre que en el cas dels homes aquests percentatges es troben en les 
edats centrals (dels 40 als 49 anys).   

TAULA V-69. PERFIL DE LA PERSONA BENEFICIÀRIA DE LA PENSIÓ NO CONTRIBUTIVA 
D’INVALIDESA. CATALUNYA, 2008 

 Unitats: percentatges. 

  Homes  Dones  Total 

18-24 3,6 2,2 2,8 

25-29 6,2 3,8 4,9 

30-34 11,0 7,0 8,8 

35-39 15,2 10,4 12,7 

40-44 18,2 14,5 14,8 

45-49 16,0 14,8 15,4 

50-54 11,1 13,9 12,6 

55-59 9,6 15,3 12,7 
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60-64 9,1 18,1 13,9 
 Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri de Treball i Immigració.  

 

La quantia anual de les pensions no contributives és la que es fixa en la Llei de pressupostos generals de 
l’Estat amb caràcter anual. L’any 2008 aquest import es fixa en 4.598,16 euros anuals (328,44 euros abo-
nats en catorze pagues), que suposa una revalorització del 5,1% respecte a l’any anterior. La quantia de la 
pensió es determina en funció del nombre de persones beneficiàries existents en una mateixa unitat eco-
nòmica, dels ingressos computables i del nombre de persones que integren la unitat econòmica, sense que 
l’important resultant pugui ser inferior al que s’estableix amb caràcter anual a la Llei de pressupostos gene-
rals de l’Estat. Així mateix, aquesta quantia s’incrementa en un 50 per cent quan el grau de discapacitat si-
gui igual o superior al 75 per cent i es necessiti l’ajut d’una altra persona per a la realització dels actes més 
essencials de la vida. 

La quantia mitjana de les pensions no contributives a Catalunya l’any 2008 és de 319,8 euros mensuals, el 
7,1% més que l’any 2007. Aquest increment interanual és el més elevat dels darrers cinc anys (2004-2008). 
La quantia mitjana de la pensió no contributiva d’invalidesa és superior a la de jubilació (345,2 euros i 300,4 
euros, respectivament. L’any 2008 s’aprecia un increment lleugerament més elevat de les pensions no con-
tributives de jubilació (el 7,3%) respecte les d’invalidesa (el 7,0%), tal com s’aprecia al gràfic següent.  

GRÀFIC V-48. QUANTIA MITJANA DE LES PENSIONS NO CONTRIBUTIVES. CATALUNYA 2004-2008 

 Unitats: euros i percentatges. 
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 Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri de Treball i Immigració.  
 

5.2.4. Altres prestacions 

5.2.4.1. Àmbit estatal 
Maternitat i paternitat 

Un total de 64.374 persones han estat beneficiàries d’una prestació per maternitat a Catalunya l’any 2008, 
Les prestacions atorgades a Catalunya suposen el 17,9% del total de prestacions concedides a nivell esta-
tal, i s’han incrementat el 4,3% respecte a l’any 2007.  
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D’aquestes 64.374 prestacions de maternitat, 63.378 han estat percebudes per la mare (amb un increment 
del 4,4% respecte a l’any anterior) i 996 pel pare (1,6% més que l’any anterior). Aquests increments són su-
periors als de l’any 2007, tal com s’observa al gràfic següent:  

 

 

GRÀFIC V-49. PRESTACIÓ PER MATERNITAT SEGONS SEXE DE LA PERSONA PERCEPTORA. CA-
TALUNYA, 2007-2008 

 Unitats: percentatges. 
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  Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.  

D’altra banda, la prestació per paternitat protegeix el dret de l’altre progenitor, diferent al que ha generat el 
dret a la prestació per maternitat, a percebre un subsidi durant els dies de suspensió del contracte de treball, 
en el cas del naixement d’un fill o filla, adopció o acolliment. La prestació s’abona durant els tretze dies de 
suspensió del contracte de treball. S’amplia a vint dies en el supòsit de família nombrosa, o quan a la família 
hi hagi una persona amb discapacitat.  

Un total de 52.778 pares han rebut la prestació per paternitat a Catalunya l’any 2008. Aquesta xifra suposa 
el 18,9% del total de prestacions estatals. Seguint amb la tendència de l’any anterior, Catalunya és la comu-
nitat autònoma en la que més pares han rebut la prestació, seguida d’Andalusia (45.290) i de Madrid 
(44.553).  

Prestació econòmica familiar per fill a càrrec 

El nombre de prestacions per fill a càrrec és de 119.979 l’any 2008 a Catalunya, el 9,8% més que l’any 
2007. Aquest nombre de prestacions suposa l’11,4% del total estatal. El nombre de famílies beneficiàries 
d’aquesta prestació l’any 2008 a Catalunya és de 74.949, 5.630 famílies més que l’any anterior. Catalunya 
és la comunitat autònoma amb un nombre més elevat de prestacions per fill a càrrec reconegudes 
(119.979), seguida de la Comunitat Valenciana (109.753), i de Madrid (91.081). 

GRÀFIC V-50. PRESTACIÓ FAMILIAR PER FILL A CÀRREC SEGONS GRAU DE DISMINUCIÓ. CATA-
LUNYA 2008 

 Unitats: percentatges. 
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 Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.  

Respecte al grau de discapacitat, i seguint la tendència de l’any anterior, la majoria de les prestacions per fill 
a càrrec l’any 2008 a Catalunya són per fills menors de 18 anys sense discapacitat (el 73%). Seguidament, 
l’11,1% són prestacions per fills amb una discapacitat superior al 33%, el 10,3% per fills amb una discapaci-
tat superior al 65%, i el 5,6% són prestacions per fills amb una discapacitat superior al 75%, tal com 
s’observa al gràfic anterior.   

Incapacitat temporal 

Les prestacions per incapacitat temporal, en funció del fet causant, poden ser per contingències comunes, 
per contingències professionals o per contingències per compte propi (és a dir, una contingència comuna al 
règim de treballadors autònoms o persones ocupades a la llar). Tot seguit s’analitza quina és la mitjana 
mensual de casos, la durada, la incidència i la prevalença de les prestacions per incapacitat temporal gesti-
onades per l’Institut Nacional de la Seguretat Social, i es compara amb l’any anterior.  

Quan el fet causant és una contingència comuna, la mitjana mensual de casos de l’any 2008 és de 41.006, 
un total de 7.577 casos menys que l’any 2007. La mitjana mensual de casos de l’any 2008 quan el fet cau-
sant és una contingència professional, és a dir, un accident de treball o una malaltia professional, és de 37, 
sis casos menys que la mitjana de l’any 2007. Finalment, la mitjana mensual de casos de l’any 2008 quan el 
fet causant és una contingència comuna en el marc del règim de treballadors autònoms o de persones em-
pleades de la llar, és de 2.726, sis casos més que l’any anterior. En el gràfic següent, s’observa quina ha es-
tat l’evolució interanual de la mitjana mensual de casos en els tres tipus de contingència.  

GRÀFIC V-51. PRESTACIONS PER INCAPACITAT TEMPORAL. MITJANA MENSUAL DE CASOS SE-
GONS TIPUS DE CONTINGÈNCIA. CATALUNYA 2007-2008 

 Unitats: percentatges. 
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 Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.  

La durada mitjana dels casos quan el fet causant és una contingència comuna és de 36,2 dies l’any 2008 a 
Catalunya, inferior a la de l’any anterior, que va ser de 38,4 dies. Quan el fet causant és una contingència 
professional, la durada mitjana és de 74,9 dies, superior a la de l’any anterior, que va ser de 64,6 dies. Fi-
nalment, la durada mitjana és de 108,6 dies, sis dies menys que l’any anterior, quan el fet causant és una 
contingència comuna en el marc del règim de treballadors autònoms o de persones empleades de la llar. 

La incidència és de 34,3 processos mensuals per cada mil persones treballadores protegides, quan el fet 
causant és una contingència comuna, una xifra inferior a la de l’any 2007, en que va ser de 37,6 processos 
mensuals. Quan el fet causant és una contingència professional, la incidència és d’1,9 processos mensuals, 
similar a la de l’any anterior (1,6). Finalment, la incidència és de 10,8 (10,7 l’any anterior), quan el fet cau-
sant és una contingència comuna en el règim de treballadors autònoms o de persones empleades de la llar. 

La prevalença, és a dir, el nombre de processos vigents a finals de l’any 2008 per cada 1.000 persones pro-
tegides, quan el fet causant és una contingència comuna, és de 30, inferior a la de l’any 2007 (37,6). La pre-
valença és de 3,2 (2,9 l’any 2007), quan el fet causant és una contingència professional. Finalment, la pre-
valença és de 36,6 (31 l’any 2007), quan el fet causant és una contingència comuna en el règim de treballa-
dors autònoms i persones empleades de la llar, tal i com s’observa al gràfic següent.  

GRÀFIC V-52. PRESTACIÓ PER INCAPACITAT TEMPORAL. DURADA, INCIDÈNCIA I PREVALENÇA 
PER TIPUS DE CONTINGÈNCIA. CATALUNYA 2008 

Unitats: durada mitjana (percentatge del nombre total de dies de baixa dels processos donats d’alta sobre el total de processos); inci-
dència (mitjana dels processos mensuals iniciats per cada 1.000 persones protegides); prevalença (nombre de processos vigents a fi-
nal de l’any per cada 1.000 persones protegides). 
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 Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.  

5.2.4.2. Àmbit autonòmic 
Són prestacions econòmiques de caràcter universal per a les famílies, la prestació per a les famílies amb 
fills i filles menors de tres anys i per a famílies monoparentals i nombroses amb fills i filles menors de sis 
anys, així com la prestació econòmica per part, adopció o acolliment múltiple. Les famílies també tenen la 
possibilitat d’acollir-se a l’ajut per part, acolliment o adopció sotmès a nivell d’ingressos i a l’ajut per adopció 
internacional.  
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TAULA V-70. PRESTACIONS ECONÒMIQUES A LES FAMÍLIES. CATALUNYA, CONVOCATÒRIA 
2008 

 Unitats: nombre de famílies i euros 

Famílies Despesa 

Infant 0-3 anys 230.065 128.883.020,94 

Fam. monoparentals 7.388 5.246.838,54 

Fam. nombroses 48.758 52.126.546,49 

Total prestació universal infant a càr-
rec 

286.211 186.256.405,97 

Part, adopció o acolliment múltiple 1.538∗ 1.025.508,00 

Part, acolliment o adopció sotmès a in-
gressos 

3.351 10.501.104,00 

Adopció internacional 290 680.340,00 

Total convocatòria 289.852 198.463.357,97 

Font: Departament d’Acció Social i Ciutadania. 
 ∗ El nombre de famílies perceptores de la prestació per part, adopció o acolliment múltiple són també famílies perceptores de la pres-
tació universal per infant a càrrec, i no computen en la suma total de famílies perceptores. 

En el marc de la convocatòria de l’any 2008, un total de 286.211 famílies han estat beneficiàries de la pres-
tació universal per infant a càrrec, 230.065 de les quals són famílies amb fills i filles menors de tres anys, 
7.388 són famílies monoparentals, i 48.758 són famílies nombroses. L’import anual destinat a aquesta pres-
tació ha estat de 186.256.405,97 euros. D’altra banda, 1.538 famílies han estat beneficiàries de la prestació 
econòmica per part, adopció o acolliment múltiple en el marc de la convocatòria 2008. L’import destinat a 
aquesta prestació ha estat d’1.025.508 euros.  

Un total de 3.351 famílies han estat beneficiàries de l’ajut per part, acolliment o adopció sotmès a nivell 
d’ingressos. 10.501.104 euros han estat destinats a aquesta prestació en el marc de la convocatòria 2008. 
Finalment, 290 famílies han estat beneficiàries de l’ajut per adopció internacional, al que s’ha destinat un 
import de 680.340 euros, tal com s’observa a la taula anterior. 

5.3. Els Serveis Socials i l’atenció a la dependència 

5.3.1. Principals tendències del sistema 
Enguany destaca que l’envelliment de la població, els canvis econòmics i els canvis en les estructures fami-
liars es consoliden com alguns dels principals factors responsables del futur augment de la demanda de 
serveis socials, específicament pel que fa a les cures de llarga durada i els infants. Els desafiaments o rep-
tes que pot ocasionar la pressió sobre la demanda de serveis públics per part de les persones dependents, 
especialment la població de més edat, generen preocupació sobretot en el context socioeconòmic actual.  
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Aquesta inquietud resta confirmada a l’Informe sobre l’envelliment 2009220 de la Comissió Europea, on les 
projeccions estimades pel 2060 s’orienten cap a una població més envellida. La mitjana d’edat, ara als 40 
anys, augmentarà fins els 48 anys. Sobre les bases d’un augment de l’esperança de vida, d’una disminució 
de les taxes de natalitat i d’un descens de la immigració, s’arriba a la conclusió que el tipus i estructura de la 
població canviarà en les pròximes dècades, mostrant una base piramidal estreta front l’amplitud que 
s’observarà a les cohorts de més edat. En conseqüència, la població en edat laboral es reduirà, contribuint a 
doblar el rati de dependència de les persones d’edat a la UE (relació entre les persones de 65 anys i més 
sobre les d’entre 15 i 64 anys), hi hauran menys ingressos i més despeses en pensions, sanitat i cures de 
llarga durada per a les persones de la tercera edat.   

La Comissió Europea, en data 2 de juliol del 2008, ha publicat el primer report bianual sobre els serveis so-
cials d’interès general.221 Aquests engloben els serveis d’assistència social, els serveis d’ajuda a l’ocupació i 
la formació, l’allotjament social, els serveis de cura d’infants i les cures de llarga durada. El document des-
criu el context socioeconòmic i els canvis en els quals s’han d’adaptar els serveis socials. En detall examina 
tres sectors on la incidència dels factors socioeconòmics és molt forta: les cures de llarga durada, els ser-
veis basats en el mercat de treball per a les persones més desfavorides i la cura d’infants. A partir d’aquesta 
anàlisi, s’estableixen les tendències actuals observades i es detecta que els principals motors dels tres sec-
tors són: l’envelliment, que constitueix un greu problema en les cures de llarga durada; l’evolució de les ne-
cessitats del mercat de treball, a les quals els serveis d’ocupació s’han d’adaptar i les noves necessitats re-
sultants de la igualtat entre els sexes i les transformacions que hi ha hagut en les estructures familiars, que 
obliguen a desenvolupar serveis per a la cura dels infants.   

En aquesta mateixa línia, ja s’havia manifestat l’informe conjunt de la Comissió Europea sobre protecció so-
cial i inclusió social 2008,222 publicat amb anterioritat, el qual s’interessa per les estratègies integrades als 
estats membres de la UE en matèria d’inclusió social, de règims de jubilació, de salut i cures de llarga dura-
da. Aquest informe examina les tendències a nivell comunitari, posant l’accent en la pobresa dels infants, els 
treballadors de més edat, els règims privats de jubilació, les desigualtats en l’àmbit de la salut i les cures de 
llarga durada. Així, s’estableixen un conjunt de mesures dirigides als grups més vulnerables, sobre els quals 
s’indica que cal aplicar sistemes de protecció social més moderns i actius. Respecte al risc de pobresa dels 
infants223 resol que la millora d’aquesta situació de risc implica augmentar els ingressos familiars mitjançant 
mesures que facilitin l’accés dels pares/mares al mercat laboral, així com ajudes financeres directes i la 
prestació de serveis bàsics. Igualment, considera que les polítiques socials influeixen en la salut de les per-
sones i que és necessari actuar per reduir les greus i persistents desigualtats en matèria d’accés a l’atenció 
sanitària de qualitat i a les cures de llarga durada, alhora que fomentar estils de vida saludables com a me-
sura preventiva.  

Els informes nacionals mostren que la prestació de serveis personalitzats a les persones dependents en un 
entorn residencial o comunitari és l’alternativa preferida a les cures institucionals, però assenyala que 
aquests presenten certes dificultats per oferir serveis de qualitat, fet que ha de ser solucionat el més aviat 
possible. També per aquest motiu, pren importància la contractació, formació i reciclatge de les persones 
encarregades de les cures de llarga durada, la millora de la coordinació de les cures i el suport a les cures 
informals. Es planteja, doncs, el repte d’oferir una prestació de cures de llarga durada de qualitat que inclo-
guin els serveis institucionals i els informals, dotada d’una base financera sòlida i amb els recursos humans 
suficients i adients.  

                                                      

 

220 The 2009 Ageing Report: Underlying Assumptions and Projection Methodologies. European Economy 7/2008. Comissió Europea. 
221 MEMO/08/465, de 2 de juliol del 2008.Comissió Europea. 
222 MEMO/08/112, de 25 de febrer del 2008. Comissió Europea. 
223 L’informe mesura que el risc de pobresa dels infants al 2006 era del 19%, xifra per sobre de la registrada per al conjunt de la socie-
tat, del 16%. Tot i això, s’indica que, en general, la incidència de les transferències socials és més elevada sobre la pobresa infantil que 
sobre la pobresa global en la major part dels països de la UE. Malauradament, Espanya està situada dins del grup de països on els ni-
vells de pobresa infantil són més elevats. En aquests països es detecta un nivell més alt de pobresa en les famílies dels treballadors 
ocupats i una incidència més feble de les transferències socials, encara que les proporcions d’infants que viuen en llars de persones 
desocupades són baixes. 
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Espanya també es fa ressò d’aquesta necessitat d’atenció sobre les cures de llarga durada amb els matei-
xos arguments. Tal i com es posa de manifest a l’Informe nacional de estratègies per a la protecció social i 
inclusió social del Regne d’Espanya 2008-2010, la demanda de cures de llarga durada ha augmentat a Es-
panya com a conseqüència de l’increment de les persones més grans de 65 anys, la més elevada supervi-
vència de les persones malaltes cròniques, el canvi en l’estructura familiar i una major incorporació de la do-
na al mercat de treball.  

A Catalunya, enguany destaca que s’ha continuat amb el desenvolupament del Sistema per a l’autonomia i 
l’atenció a la dependència (SAAD) creat a partir de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, 224 i s’ha aprovat i ha 
entrat en vigor la Cartera de Serveis Socials 2008-2009,225 que determina el conjunt de prestacions de la 
Xarxa de Serveis Socials i que incorpora les prestacions que preveu l’esmentada Llei estatal.226 Cal tenir en 
compte que l’aprovació i el desenvolupament de la normativa esmentada, juntament amb les tendències i 
recomanacions europees, tenen per objecte establir la cobertura que ha d’assolir l’oferta dels serveis socials 
en un futur pròxim, especialment pel que fa als serveis socials especialitzats adreçats a les persones de 
més edat, les persones discapacitades i/o amb necessitats d’inclusió social.  

Per tant, la creació del SAAD ha generat moltes expectatives en la ciutadania, atès que implica un canvi en 
el model d’atenció a les persones de més edat dependents, un sector de la nostra societat cada vegada 
més nombrós a causa de l’envelliment de la població. En el primer any d’aplicació de la Llei a l’Estat, el 
2007, la gran majoria de les persones ateses són més grans de 65 anys, exactament el 72,6%. D’elles, qua-
si dos terceres parts són més grans de 80 anys, un segment que constitueix el 43,7% de la població atesa. 

5.3.2. El perfil de les persones usuàries dels Serveis Socials. 
Per tipologies de serveis 

Les persones destinatàries dels serveis socials són les que es troben en situació de necessitat social, com 
són especialment les persones amb dependència o discapacitat, risc o dificultat social per a la gent gran, la 
infància i l’adolescència, malaltia mental, drogodependències i altres addiccions, delinqüència juvenil  o sot-
meses a mesures d’execució penal, vulnerabilitat, exclusió o urgència social, persones víctimes de violència 
masclista, discriminació, exclusió social i pobresa. 

Serveis socials d’atenció primària 

Constitueixen el punt d’accés immediat al primer nivell del sistema català de serveis socials, és el més pro-
per a l’usuari i als àmbits familiar i social. Els serveis prestats inclouen: l’atenció social primària, l’atenció 
domiciliària, la telealarma i la teleassistència, les residències d’estada limitada, els serveis de menjador i els 
centres oberts per infants i adolescents.  

L’any 2007 els serveis bàsics d’atenció social primària han realitzat 2.125.175 actuacions227 a Catalunya. 
Respecte a l’any anterior es detecta un increment en el nombre d’actuacions del 31,3%228.  

                                                      

 

224 La Llei 39/2006, de 14 desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència (BOE 
núm. 299, de 15.12.2006) crea el Sistema d’autonomia i atenció a la dependència, dins de l’àmbit dels serveis socials. Aquest és un 
sistema públic de protecció en estreta cooperació de l’Administració general de l’Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals. 
La cobertura inclou totes les persones en situació de dependència, des dels nens i adults amb discapacitat fins a les persones més 
grans dependents. La Llei contempla una implantació progressiva fins el 2015. 
225 El Decret 151/2008, de 29 de juliol, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2008-2009 entra en vigor l’1 d’agost del 2008. 
DOGC, núm. 5185, de 31.7.2008 
226 Per a més informació vegeu l’epígraf de normativa i iniciatives públiques al final de l’apartat on resten recollides les novetats legisla-
tives i les actuacions dutes a terme en aquesta matèria.  
227 Enguany el Departament d’Acció Social i Ciutadania no ha pogut subministrar les dades sobre el nombre de persones usuàries.   
228 Aquest creixement s’explica per l’augment registrat en el nombre d’actuacions desenvolupades per als allotjaments alternatius.    



DINÀMICA DEMOGRÀFICA  A  CATALUNYA 

 

142 

 

Aproximadament la meitat de les actuacions han estat d’informació i orientació (el 48,0% del total), seguides 
de les actuacions d’ajut domiciliari (20,8%). En menor proporció hi ha les actuacions d’allotjament alternatiu 
(15,2%) i les de prevenció/inserció (12,8%). Les actuacions minoritàries són de prestacions econòmiques 
(2,8%) i de foment de cooperació (0,2%).  

GRÀFIC V-53. NOMBRE D’ACTUACIONS DESENVOLUPADES PELS SERVEIS BÀSICS D’ATENCIÓ 
SOCIAL. CATALUNYA 2006-2007 

 Unitats: nombres absoluts.  

 

1.020.625
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Acció Social i Ciutadania, subministrades per les corporacions locals.  

La variació interanual més intensa s’ha donat en les actuacions d’allotjament alternatiu229. Les actuacions 
d’ajut al domicili, foment de cooperació i informació/orientació també s’han vist augmentades. Per contra, ha 
disminuït el nombre d’actuacions de prevenció/inserció i de prestacions econòmiques.  

Si s’analitzen les problemàtiques ateses pels serveis bàsics d’atenció social a Catalunya, s’observa que una 
de cada quatre responen a dificultats econòmiques (189.843, el 24,3%), seguides molt de prop pels proble-
mes de salut i drogues (172.100, el 22,0%). Respecte al 2006, han augmentat les problemàtiques ateses 
per motiu de salut i drogues (34,9% més), les de discapacitat (10,7%) i les econòmiques (9,0%). Els proble-
mes laborals i els d’habitatge també mostren un lleuger augment, aproximadament el 5% (5,5% i 5,1%, res-
pectivament). Les mancances socials mostren un descens del 39,5%, els maltractaments familiars del 7,4% 
i l’aprenentatge del 5,4%.   

GRÀFIC V-54. PROBLEMÀTIQUES ATESES PELS SERVEIS BÀSICS D’ATENCIÓ SOCIAL. CATALU-
NYA 2007. 

 Unitats: percentatges. 

                                                      

 

229 Enguany sorprèn el creixement que han registrat les actuacions amb motiu de l’allotjament alternatiu. Fonamentalment destaca 
l’increment en les dades aportades per l’ajuntament de Barcelona, el qual va registrar 5.276 actuacions per aquest motiu al 2006 front 
les 284.464 del 2007 (279.188 actuacions més. Canvis de criteri en la metodologia de recollida i anàlisi de dades podrien explicar 
aquestes diferències.  Per contra, aquest municipi mostra un descens interanual en les actuacions preventives i en les 
d’informació/orientació (65.908 i 20.114, respectivament). Les actuacions per motiu de l’allotjament alternatiu mostren una variació in-
teranual en conjunt de 277.842 serveis de més, a l’igual que succeeix amb les d’ajut al domicili,171.980 actuacions més, les 
d’informació/orientació 135.251, i les de foment cooperació 1.499. Per contra, les de prevenció/inserció disminueixen en 77.178 i les de 
prestacions econòmiques en 2.870.  
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Acció Social i Ciutadania, subministrades per les corporacions locals.  

D’altra banda, es perceben diferències entre les problemàtiques ateses segons l’àrea bàsica (AB) d’atenció 
municipal o comarcal. Les AB municipals han atès un nombre més alt de problemàtiques derivades de man-
cances socials (el 16,1% del seu total front el 2,8% en els AB comarcals) mentre que a les AB comarcals el 
pes de les dificultats laborals o per motius de discapacitat són més elevades (del 16,6% i 10,3%, respecti-
vament, front l’11,4% i el 3,9% a les AB municipals).   

Al 2007, els serveis d’atenció domiciliària (SAD) han fet 3.494.557 hores d’assistència, que ha significat una 
ràtio de 0,48 hores per a la població resident a Catalunya i una ràtio de 2,95 hores per a la població de 65 
anys i més. En aquest any, el nombre d’hores ha augmentat en 589.313, fet que suposa una variació per-
centual del 20,3% i que manté la tendència positiva d’increment del servei (al 2006 havien augmentat el 
16,1% respecte a l’any precedent). Igualment, es detecten creixements en les ràtios d’hores d’assistència, 
tant pel que fa a la població en general com a la població més gran de 65 anys (0,41 i 2,47 al 2006).    

En aquesta mateixa línia de creixement, se situen els serveis de telealarma i teleassistència. Al 2007, s’han 
dut a terme 50.471 serveis, fet que suposa un augment del 68,9% respecte al 2006 amb 20.581 serveis 
més. Els serveis han donat cobertura al 4,3% de la població de 65 anys i més. En total, 63.437 persones 
han estat usuàries d’aquest servei. La telealarma i la teleassistència són utilitzades majoritàriament per per-
sones d’entre 65 i 84 anys, que absorbeixen el 63,8% del total, seguits de les persones de 85 anys i més 
(34,0%) i de forma minoritària per les persones menors de 65 anys (2,9%). La distribució entre els gèneres 
també és molt significativa, perquè en tres de cada quatre serveis són absorbits per les dones, tant en el cas 
de les persones d’entre 65 i 84 anys com en els de 85 i més (75,0% i 73,1%, respectivament). Per als me-
nors de 65 anys el pes relatiu de les dones disminueix lleugerament, fins assolir el 67,6% del total. 

Les places dels serveis residencials d’estada limitada han estat de 979, de les quals 332 són d’equipaments 
públics i 647 privats. Respecte a l’any precedent, hi ha 15 places més d’equipaments privats.  

El total de places dels serveis de menjador social ha estat de 1.867, 972 d’iniciativa social pública i 895 de 
privada, amb un descens respecte al 2006 de 74 places, provocat per una reducció de 82 places en els 
menjadors privats i un augment de 8 places en els públics. 

Els centres oberts per infants i adolescents han disposat de 4.773 places, fet que suposa 449 places més 
que al 2006. En aquest cas, l’increment més notori és de 732 places públiques, front el descens de 293 pla-
ces privades.  
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Serveis socials d’atenció especialitzada 

El Decret 151/2008, de 29 de juliol, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2008-2009230, estableix 
en el seu annex 1 dins de les prestacions que la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció pública les que ha de 
promoure com serveis socials especialitzats. Els serveis socials especialitzats han de donar atenció en fun-
ció de les necessitats de suport que tenen als següents col·lectius: la infància, adolescència i joventut; per-
sones amb dependència; persones grans amb dependència o risc social; persones amb dependència ate-
ses en centres sociosanitaris; persones amb discapacitat; persones amb problemàtica social derivada de 
malaltia mental; persones amb drogodependències; persones afectades pel virus VIH/SIDA; cuidadors; fa-
mílies amb problemàtica social i risc d’exclusió social i dones en situació de violència masclista i els seus 
fills i filles.  

El fort impuls que ha suposat l’entrada en vigor de la Llei de serveis socials i la Llei de dependència ha fet 
que es promogui el desenvolupament dels serveis socials en un nou escenari. Per aquest motiu, al llarg del 
2008, el Departament d’Acció Social i Ciutadania (DASC) ha elaborat la programació territorial dels recursos 
d’atenció social especialitzada i domiciliària a Catalunya 2008-2012, que fa una anàlisi de l’acompliment de 
la programació 2004-2007, al mateix temps que s’elabora una previsió de l’oferta necessària en l’àmbit dels 
serveis públics al 2012, en aplicació de les esmentades normes, de les tendències i orientacions europees i 
dels possibles canvis sociodemogràfics que puguin afectar els serveis socials.  

TAULA V-71. NOMBRE DE PLACES AMB FINANÇAMENT PÚBLIC SEGONS PERSONES BENEFICI-
ÀRIES I TIPUS DE SERVEIS. CATALUNYA 2008 

 Unitats: nombres absoluts. 

 

Actual Constr. Actual Constr. Actual Constr. Actual Constr. Actual Constr. Actual Constr.

Residències 25.373 6.028 1.696 1.065 460 510 - - - - - -

Centres de dia 5.774 2.501 - - - - - - - - -

Centre d'atenció 
especialitzada - - 797 203 194 211 - - - - - -

Centre Ocupacional - - 9.628 839 662 60 - - - - - -

Llars residències - - 2.616 881 24 48 687 924 - - 108 26
Resid. per persones 
amb transtorns de 
conducta

- - 435 230 - - - - - - - -

Resid. per a menors 
de 18 anys - - 68 34 - - - - - - - -

Llars amb suport - - - - - - 251 106 - - - -

Serveis prelaborals - - - - - - 543 477 - - 57 2
Comunitat 
terapèutica - - - - - - - - 831 60 - -

Pisos de reinserció - - - - - - - - 191 11 - -

Total 31.147 8.529 15.240 3.252 1.340 829 1.481 1.507 1.022 71 165 28

 

Gent gran
P. amb 

discapacitat 
psíquica

P. amb 
discapacitat 

física

P. amb 
discapacitat 
derivada de 

malaltia 
mental

P. 
afecteades 

per 
drogodepen-

dències

P. afectades 
per VIH/ sida

 
Nota: P. refereix a persones/Actual mostra les places al 2007 i s’inclou l’oferta pública directa i la concertada/Constr. fa referència a 
places en desenvolupament a 31 d’octubre del 2008. 

                                                      

 

230 DOGC, núm. 5185 de 31.07.2008. 
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Acció Social i Ciutadania. Document de programació territorial dels re-
cursos d’atenció social especialitzada i domiciliària a Catalunya 2008-2012.  

En la taula anterior, es pot observar el nombre de places d’oferta pública231, que inclouen les de titularitat 
pública i les places concertades o col·laboradores, així com aquelles que en el tercer trimestre del 2008 
s’estaven desenvolupant a Catalunya232.  

A continuació es farà esment de les persones usuàries d’aquestes places públiques i de les privades al 
2007, així com d’altres serveis no especificats a la taula que també constitueixen actuacions dels serveis 
socials d’atenció especialitzada.  

El grup més nombrós de persones que accedeixen als serveis socials especialitzats és el constituït per les 
persones de més edat.  

El nombre d’usuaris/àries de places corresponents a l’àrea d’atenció a la gent gran ha estat de 70.895 al 
2007, un 4,2% més que l’any 2006.  El 79,1% d’aquestes persones han estat ateses en la modalitat de resi-
dència233 (56.084 persones), el 18,0% en centres de dia per a la gent gran(12.746) i el 2,9% restant en habi-
tatges tutelats (2.065). Val a dir que aquest tipus de servei és l’únic pel qual disposem de dades de l’any 
2008, tot i que no hi ha canvis rellevants, sí que es percep un increment en el nombre d’habitatges tutelats. 
L’any 2008 la distribució de les persones usuàries és: el 78,2% en són de residències (57.724 persones), el 
18,6% de centres de dia (13.704) i el 3,3% d’habitatges tutelats (2.435). Per al 2008, el nombre 
d’usuaris/àries en aquesta àrea ha estat de 73.863, la qual cosa implica un creixement interanual similar al 
del 2007, el 4,2%. 

Aquestes places inclouen les de titularitat privada que absorbeixen aproximadament el 55% de les places 
residencials i de les de centre de dia i el 26% dels habitatges tutelats234. La cobertura conjunta del servei, 235 
oferta pública i privada, és del 4,7% en el cas de les residències (4,8% al 2008); l’1,1% en els centres pú-
blics (1,2% al 2008) i del 0,2% en els habitatges tutelats (igual al 2008). 

Com es pot observar al gràfic següent el nombre places d’usuaris/àries dels serveis d’atenció especialitzada 
per a la gent gran augmenta anualment.   

GRÀFIC V-55. EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE PLACES D’ATENCIÓ ESPECIALITZADA PER A LA GENT 
GRAN SEGONS TIPOLOGIA DEL SERVEI. CATALUNYA 2002-2008 

 Unitats: nombres absoluts. 

                                                      

 

231 A partir d’ara al text quan es faci referència a les places públiques s’inclouran les de titularitat pública directa (administració autonò-
mica i local) i les de d’oferta privada però amb finançament del DASC, és a dir les concertades. L’oferta privada farà referència a aque-
lla que no rep cap tipus de finançament i que respon a iniciatives socials o iniciatives mercantils.  
232 A més d’aquestes places en desenvolupament, el Departament d’Acció Social i Ciutadania (DASC) preveu promoure fins el 2012, 
4.606 places residencials o de centres de dia per a la gent gran, 3.879 per als diversos serveis de les persones amb discapacitat psí-
quica, 696 per a les persones amb discapacitat física, 1.200 per a les persones amb discapacitat derivada de malaltia mental, 212 per a 
persones afectades per drogodependències i 168 per a persones afectades per VIH/SIDA.  
233 Incloses les 5.817 places de centres sociosanitaris concertats de l’àrea de gent gran. 
234 Al 2008 la proporció de places d’iniciativa privada en els habitatges tutelats disminueix fins el 23,8%, mentre que el pes sobre els 
centres de dia per a la gent gran s’incrementa fins el 56,5%.  
235 La cobertura del servei es calcula segons el nombre d’usuaris de les places ofertes i la població de 65 anys i més segons les dades 
del Padró municipal.  
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8.375 9.507 10.433 11.133 11.781 12.746 13.704

46.755 49.356 51.441 52.603 54.399 56.084 57.724

783 834 1.043 1.821 1.850 2.065 2.435

55.913 59.697 62.917 65.557 68.030 70.895 73.863

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Centres de dia Residències + c. sociosanit.concertats

Habitatges tutelats Total
 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Acció Social i Ciutadania, subministrades per les corporacions locals.  

El nombre persones usuàries més nombrós entre la població amb discapacitat, en aquest cas dels centres 
públics, ha estat el que ha fet ús dels serveis dels centres ocupacionals, en les seves dues modalitats, els 
serveis de teràpia ocupacional i els serveis ocupacionals d’inserció. Aquesta xifra fa referència a 7.685 per-
sones, 44 persones més que al 2006. Tenint en compte la població amb discapacitat física o psíquica a par-
tir d’un 65% de grau de discapacitat d’entre 16 i 64 anys (56.918 persones) la cobertura d’aquest servei ha 
estat del 13,5%. Les residències per a persones amb discapacitat han atès 3.260 usuaris/àries (297 més 
que l’any 2006), les llars residència a 2.404 persones (112 més) i els centres d’atenció especialitzada a 631 
persones (90 més). A més, els serveis de suport a la integració laboral (SSIL) de finançament públic han 
ates 7.301 persones.  

Els serveis d’atenció a la infància, l’adolescència i la joventut han atès un total de 10.404 infants i adoles-
cents mitjançant 47 equips al 2007. A més, l’oferta en l’àmbit d’atenció a la infància i adolescència està do-
tada de centres oberts amb 5.954 places, de centres residencials d’acció educativa amb 1.769 places i de 
centres d’acolliment amb 376 places. Aquests tres tipus de serveis han augmentat en 852 places respecte a 
l’any 2006 (732, 83 i 37, respectivament). El nombre d’infants i adolescents tutelats en atenció en família ha 
estat de 4.857 i el d’atenció en centres 2.456. En aquest cas l’iniciativa social privada participa en l’opció de 
centres oberts i pretallers, participació que assoleix el 34,0% dels centres. 

El nombre de places dels serveis de centres de dia d’atenció a toxicòmans l’any 2007 ha estat de 172, el 
mateix nombre que al 2005 i al 2006. D’altra banda, les places de residència per a toxicòmans han estat de 
876, el 96,7% de les quals són privades (847).  

Finalment, el nombre de places als centres sociosanitaris assistits i de llarga estada ha estat de 9.680. 
D’elles, 7.156 són d’oferta pública (74,0%) i 2.524 d’iniciativa privada. Les places de l’oferta pública inclouen 
5.817 de l’àrea de la gent gran. Respecte a l’any precedent el nombre de places  en conjunt s’ha incremen-
tat en 155, fet que suposa una variació interanual de l’1,6%. 

5.3.3. Població en situació de dependència 
Discapacitat 

A Catalunya hi ha 408.061 persones amb discapacitat reconeguda l’any 2008, de les quals el 51,1% són 
dones. 

El nombre de persones amb discapacitat descriu una tendència creixent al llarg dels últims cinc anys. L’any 
2008 podria marcar un punt d’inflexió en la intensitat d’aquesta evolució donat que, a diferència del període 
2003-2007, el ritme de creixement s’ha accelerat en termes interanuals. Aquest fet s’explica fonamentalment 
per l’entrada en vigor l’1 de gener de 2007 de la Llei 39/2006, de 4 de desembre, de promoció de 
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l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència236 i, més concretament, pels reco-
neixements de discapacitat que s’han dut a terme des de llavors. El nombre de persones amb discapacitat 
l’any 2008 és un 5,9% superior al de l’any 2007. 

 

GRÀFIC V-56. EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE PERSONES AMB DISCAPACITAT. CATALUNYA, 2004-
2008 

 Unitat: taxa de creixement acumulat; índex 2004 = 100. 

 

100,0

106,9

113,2 115,5

122,3

2004 2005 2006 2007 2008

Persones amb 
discapacitat 2008:  

408.061

 

 Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Acció Social i Ciutadania. 

La discapacitat està particularment present en les persones d’edat més avançada (75 anys i més), però tal 
com es posa de manifest en el gràfic següent, no és un fenomen exclusiu de la vellesa. Al mateix temps, la 
discapacitat es concentra en les persones de més de 54 anys. Malgrat l’efecte distorsionador que pugui 
exercir l’estructura de la població per edats, es pot inferir que aquesta distribució estadística està estreta-
ment relacionada amb els estils de vida i els hàbits de les persones, així com amb els processos degenera-
tius característics de la vellesa. 

En comparació amb l’any 2007, el pes relatiu de les persones de 65 anys i més en l’escenari de la discapa-
citat s’ha incrementat en gairebé dos punts percentuals (s’ha passat del 40,8% al 42,7%). L’envelliment gra-
dual de la població i la progressivitat prevista en la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de 
l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, pel que fa a l’efectivitat del dret a 
les prestacions en funció del grau de dependència, es troben al darrera d’aquesta transformació progressi-
va. 

GRÀFIC V-57. DISTRIBUCIÓ DE LA DISCAPACITAT PER EDAT I SEXE. CATALUNYA, 2008. 

 Unitats: percentatges. 

                                                      

 

236BOE núm. 299, de 15.12.2006. 
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 Font: elaboració pròpia a partir de es dades del Departament d’Acció Social i Ciutadania. 

La discapacitat presenta una pauta de distribució per edats diferenciada en funció del sexe. Així, en relació 
amb les edats infantils, joves i adultes (fins els 54 anys) la discapacitat és més freqüent en els homes que 
en les dones. Contràriament, a partir dels 75 anys d’edat el percentatge és notablement superior en les do-
nes (28,7% vs. 18,2%). Com s’ha comentat en l’apartat de salut d’aquesta memòria, això significa que les 
dones tenen una esperança de vida (EV) més gran que els homes però també que viuen proporcionalment 
més temps amb problemes de salut. 

Les dones, a més a més, experimenten un nivell de discapacitat lleugerament més gran que els homes: el 
48,8% tenen un grau superior al 64% enfront el 44% registrat en el cas dels seus homòlegs masculins. 
D’altra banda, la major part de les persones amb aquesta condició tenen reconegut un grau de discapacitat 
d’entre el 33% i el 64%, però les discapacitats més severes descriuen una tendència a l’alça. Així, l’any 
2008 hi ha a Catalunya 82.266 persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 75% (44.574 dones 
i 37.692 homes), xifra que suposa un 7,7% més de l’any anterior. 

GRÀFIC V-58. PERSONES AMB DISCAPACITAT PER GRAU I SEXE. CATALUNYA, 2008 

 Unitats: percentatges. 
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 Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Acció Social i Ciutadania. 

Les discapacitats més comunes a Catalunya són les de tipus físic, les quals inclouen les motores i les no 
motores. L’any 2008 hi ha 241.906 persones amb aquest handicap (el 59,3% respecte del total). A continua-
ció destaquen les malalties mentals, amb 73.152 persones (el 17,9%), seguides per les de tipus sensorial 
(visuals i/o auditives), amb 50.298 persones (el 12,3%) i, finalment, les de caràcter psíquic, amb 41.854 per-
sones (el 10,3%). Tal com s’ha comentat en memòries anteriors, el tipus de discapacitat que més 
s’incrementa en termes relatius a Catalunya és la de caràcter mental; concretament el 8,3% entre els anys 
2007 i 2008. 

GRÀFIC V-59. PERSONES AMB DISCAPACITAT PER TIPUS I SEXE. CATALUNYA, 2008 

 Unitats: nombres absoluts. 
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 Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Acció Social i Ciutadania. 
 Nota: a Catalunya hi ha 851 persones amb una discapacitat sense classificar. 

La distribució del tipus de discapacitat per sexe posa de manifest l’existència d’algunes diferències entre 
homes i dones que comparteixen aquesta condició. Les més destacades tenen a veure, d’una banda, amb 
un major protagonisme de les malalties mentals en les dones (19,6% vs. 16,1%) i, de l’altra, amb una més 
gran presència relativa dels problemes psíquics en els homes (12,2% vs. 8,4%).  

Malauradament, enguany no ha estat possible disposar de dades sobre la situació del Sistema Català 
d’Autonomia d Atenció a la Dependència (SCAAD) a data 31 de desembre de 2008. 
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5.4. Inclusió social 
El concepte d’inclusió social és un concepte multidimensional i es pot definir com el procés que assegura 
que totes les persones tenen les oportunitats i els recursos necessaris per participar plenament en la vida 
econòmica, social i política i per a gaudir d’unes condicions de vida normals. La inclusió està relacionada 
amb la integració, la cohesió i la justícia social. Una societat inclusiva, per tant, disposarà i  habilitarà meca-
nismes per assegurar la garantia dels drets humans, la dignitat i la ciutadania activa de totes les persones 
que la composen.  

Per tant, el concepte d’exclusió social, que també és un concepte multidimensional, fa referència a un pro-
cés de pèrdua d’integració o participació de la persona en la societat en un o algun dels àmbits següents: 
l’econòmic, el político-legal i el social-relacional. Per a l’estudi de l’exclusió social, s’utilitzen una sèrie 
d’indicadors que tracten d’objectivar-la. A l’àmbit de la Unió Europea, s’han consensuat una sèrie 
d’indicadors, en el marc de l’estratègia per a la inclusió social, que mesuren i comparen l’exclusió social a 
Europa. Es considera que el concepte d’exclusió social supera al de pobresa, en el sentit que aquest últim 
fa referència únicament a la mancança de recursos econòmics.  

Els efectes de l’exclusió social no són només en relació a la persona que la pateix, sinó també respecte a la 
societat en el seu conjunt. Des del punt de vista econòmic, la manca de participació en la producció de de-
terminats segments de la població és una pèrdua en termes de potencial del capital humà. Des de la ves-
sant social, significa una pèrdua d’oportunitats per al desenvolupament de la societat. Des de la vessant 
democràtica, es trenquen el principi d’igualtat, la garantia dels drets fonamentals i el principi de participació 
ciutadana237.   

A la Cimera de Lisboa (2000), els Estats membres van establir l’objectiu d’eradicar la pobresa i l’exclusió so-
cial en el termini de deu anys. Amb aquesta finalitat, la UE va establir el Mètode obert de coordinació i 
l’Estratègia europea d’inclusió social. L’Informe conjunt sobre la protecció social i la inclusió social 2008 de 
la Comissió Europea estableix que per a un desenvolupament sostenible d’Europa, és fonamental prevenir i 
combatre la pobresa i l’exclusió social. Amb aquest objectiu, es considera necessària l’aplicació 
d’estratègies actives d’inclusió social dirigides a les persones més desafavorides. L’aplicació d’aquestes es-
tratègies constitueix un factor indirecte però important per promoure el benestar de la infància i la joventut. 
Tot i que tenir una ocupació és la millor manera d’evitar l’exclusió, no sempre és una garantia. Així, el 8% de 
la ciutadania de la UE corre risc de pobresa malgrat tenir una ocupació.   

La inclusió social activa és un objectiu de les polítiques socials de l’Estat espanyol per al període 2008-
2010, tal i com es posa de manifest en l’Informe nacional d’estratègies per a la protecció social i la inclusió 
social del Regne d’Espanya 2008-2010, i suposa situar l’ocupació en interacció amb una política de garantia 
de rendes i amb l’accés a uns serveis de qualitat. El fet de tenir una ocupació de qualitat és un element clau 
per enfortir la cohesió social. Malgrat no ser l’únic factor que garanteix la inclusió social, la manca d’accés al 
mercat de treball o l’accés en condicions precàries (les taxes de pobresa de la població ocupada se situen 
entorn al 10%), constitueix en molts casos la principal i més immediata causa de pobresa.  

L’Informe constata que, des de finals del 2007, com a conseqüència de la crisi econòmica, han augmentat 
els nivells d’atur, així com les dificultats d’incorporació al mercat de treball dels treballadors i les treballado-
res amb escassa ocupabilitat. La manca d’una ocupació remunerada és, d’acord amb l’informe esmentat, la 
causa principal d’exclusió social i de desigualtat en els nivells de renda. 

D’acord amb l’Informe de la inclusió social a Espanya 2008238, els principals canvis que originen un nou pai-
satge de la pobresa i la desigualtat social són: l’emergència de nous models d’ocupació que s’allunyen de 

                                                      

 

237 Fundación Luís Vives. Claves sobre la pobreza y la exclusión social en España. Madrid, 2007.  
238 Fundació Caixa de Catalunya, Obra social. Informe de la inclusió social a Espanya 2008. Barcelona, setembre del 2008. 
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l’ideal clàssic de treball per a tota la vida; els canvis en les famílies; i l’acció pública de l’Estat mitjançant po-
lítiques socials, que han eliminat algun dels eixos de fractura tradicionals en la societat tradicional, però han 
contribuït a fer-ne visibles d’altres.  

D’acord amb l’esmentat informe, l’exclusió social, més que una situació estable o inamovible, fa referència 
un procés dinàmic que pot afectar moltes persones, amb caràcter transitori o més permanent. L’exclusió so-
cial no es concentra només en uns determinats grups de persones o col·lectius marginals: pot afectar de 
manera canviant persones i col·lectius en funció de l’exposició a dinàmiques de marginalització. Cada vega-
da és més comuna entre les persones que es troben en situació d’exclusió social la figura d’una persona ex-
closa que mai va pensar que ho arribaria a ser. En aquest sentit, Càritas (2007) identifica dos nous perfils de 
l’exclusió: famílies joves amb fills i filles i hipoteca i persones immigrants.   

5.4.1. La distribució de la renda i el risc a la pobresa 
En aquest epígraf s’estudia l’exclusió social a partir de les dades que proporciona l’Enquesta de condicions 
de vida, que és un instrument estadístic que permet el coneixement de la distribució de la renda entre les 
persones, la situació econòmica de les llars o el risc de la població a caure en la pobresa. L’enquesta també 
ofereix una visió de la composició de la població en risc a la pobresa. Tot seguit s’analitzen les darreres da-
des d’aquesta enquesta per a Catalunya corresponents a l’any 2007, i la seva evolució respecte a l’any an-
terior.   

Distribució de la renda 

La mitjana d’ingressos de les llars catalanes és de 27.039 euros nets anuals l’any 2007, el 2,2% més que 
l’any 2006. La renda mitjana anual de Catalunya és el 9,3% superior a la del conjunt de l’Estat. Més de la 
meitat de les llars catalanes han rebut algun tipus de prestació social, procedent de pensions per vellesa, 
desocupació, supervivència, malaltia, així com ajuts per a la família, habitatges o estudis, entre d’altres. 

La mitjana d’ingressos de la llar és més baixa quan la persona de referència és una dona. Així, la mitjana 
d’ingressos de la llar és de 24.120 euros quan la persona de referència és una dona, i de 28.901 quan és un 
home. D’altra banda, les llars catalanes amb rendes més baixes són aquelles en que la persona de referèn-
cia té 65 anys i més (17.414 euros). Aquesta situació s’agreuja quan aquesta persona és una dona (12.493), 
tal com s’observa a la taula següent:  

TAULA V-72. RENDA MITJANA NETA ANUAL PER LLAR SEGONS SEXE I EDAT DE LA PERSONA 
DE REFERÈNCIA. CATALUNYA, 2007   

 Unitats: euros. 

  Homes  Dones Total  
De 16 a 39 anys 28.330 28.085 28.239 

De 40 a 64 anys 32.785 29.233 31.476 

65 anys i més 21.425 12.493 17.414 

Total 28.901 24.120 27.039 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat, Estadística de distribució personal de la renda i de risc a la pobresa 2007. 

Si s’analitzen els ingressos de la llar per unitat de consum239 atenent a la composició de la llar, es pot con-
cloure que la presència de persones d’edat avançada i de fills en situació de dependència són elements que 

                                                      

 

239 Les llars amb dimensions i composicions diferents tenen també necessitats diferents. Per tal de comparar les rendes de les llars 
s’empren les anomenades escales d’equivalència, que converteixen les rendes totals de les llars en rendes equivalents. Les escales 
d’equivalència són una mesura d’ajustament que converteix el nombre de membres residents a la llar en nombre d’unitats de consum. 
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condicionen la situació econòmica de les llars. Tal com s’observa en el gràfic següent, les llars amb els in-
gressos més baixos són les llars amb persones d’edat avançada. Així, les llars formades per una sola per-
sona de 65 anys o més tenen uns ingressos que són el 37,3% més baixos que la mitjana del conjunt de les 
llars, i les llars formades per dos adults, almenys un de 65 anys o més, sense fills dependents tenen uns in-
gressos que són el 27,2% inferiors a la mitjana del conjunt de les llars. D’altra banda, la presència de fills en 
situació de dependència és un altre factor que augmenta les probabilitats d’una llar de trobar-se en una situ-
ació econòmica desafavorida. Així, les llars encapçalades per una persona adulta amb fills dependents (llars 
monoparentals) tenen uns ingressos que són el 26,7% inferiors a la mitjana. Les llars amb més d’un fill de-
pendent tenen també uns ingressos que són inferiors a la mitjana.  

 

 

GRÀFIC V-60. RENDA MITJANA NETA ANUAL DE LA LLAR PER UNITAT DE CONSUM SEGONS 
COMPOSICIÓ DE LA LLAR. DESVIACIÓ PERCENTUAL RESPECTE DEL TOTAL. CATALU-
NYA, 2007  

 Unitats: percentatges. 
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat, Estadística de distribució personal de la renda i de risc a la pobresa 2007. 

La distribució percentual dels ingressos mitjans mostra que el 10% de les llars a Catalunya ingressen fins a 
9.000 euros nets anuals l’any 2007, i el 14,2% ingressa de 9.001 a 14.000 euros. Això significa que aproxi-
madament una de cada quatre llars ingressa menys de 14.000 euros nets l’any 2007 (el 24,2% de les llars). 
Pel que fa als trams superiors de distribució de la renda, el 24,9% de les llars es situa a la franja més alta 
d’ingressos, que correspon a 35.000 o més euros l’any. Així, a Catalunya, les llars amb menys ingressos re-
ben el 51,8% de la renda mitjana, mentre que les llars amb ingressos superiors a 35.000 euros anuals reben 
el 129,4% de la renda familiar promig.   

Respecte a l’any 2006, s’observa que ha augmentat el percentatge de llars que ingressen menys de 14.000 
euros anuals, així com el percentatge de llars que ingressen més de 35.000 euros anuals, en aproximada-
ment un punt percentual en ambdós casos, atès que l’any 2006 eren el 23,1% les famílies que ingressaven 

                                                                                                                                                                                

 

Tot i que hi ha diverses formes de realitzar aquest ajust, l’escala d’equivalència que s’utilitza és la de l’OCDE modificada. Aquesta es-
cala dóna valor 1 al primer adult, 0,5 a la resta d’adults i 0,3 als menors de 14 anys. La renda total d’una llar es divideix pel nombre 
d’unitats de consum de la llar i s’obté així la renda equivalent o renda per unitat de consum.  
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menys de 14.000 euros anual, i el 23,8% les famílies que ingressaven més de 35.000 euros anuals. Així, es 
pot afirmar que entre els anys 2006 i 2007 ha augmentat la polarització de rendes a Catalunya, malgrat que 
els ingressos s’han incrementat. Aquesta situació pot traduir-se en un increment de les desigualtats.  

L’anàlisi de la distribució de la renda permet la construcció de determinats índexs sintètics com són l’índex 
de Gini i els índexs de ràtio S80/20 i S90/10. El valor de l’índex de Gini240 per a Catalunya l’any 2007 és de 
0,29. El valor d’aquest indicador per a Espanya l’any 2007 és de 0,31. Així, es pot afirmar que la distribució 
de la renda a Espanya és lleugerament més desigual que a Catalunya.  

Els índexs S80/20 i S90/10 comparen el nivell d’ingressos de les llars amb més renda respecte de les llars 
amb menys renda. L’S80/20 mostra com el 20% de les llars amb els ingressos més elevats a Catalunya 
l’any 2007 acumulen 4,71 vegades el que ingressen el 20% de les llars més desafavorides. El valor d’aquest 
indicador per a Espanya l’any 2007 és de 5,3, i reflecteix una distribució més desigual de la renda a Espa-
nya que a Catalunya. L’S90/10 mostra com el 10% de les llars amb els ingressos més elevats acumulen 
7,65 vegades el que ingressen el 10% de les llars més desafavorides.  

Incidència del risc a la pobresa 

La població en risc a la pobresa es pot definir com el col·lectiu de persones que tenen una renda inferior al 
60% de la mediana dels ingressos anuals equivalents d’una societat de referència, i que s’anomena llindar 
de risc a la pobresa. L’any 2007, aquest llindar s’ha situat a Catalunya en els 8.183,5 euros nets anuals. 

D’acord amb les dades de l’Estadística de distribució personal de la renda i de risc a la pobresa, la taxa de 
risc a la pobresa se situa en el 18,2% a Catalunya l’any 2007, vuit dècimes menys que l’any anterior. Això 
vol dir que dues de cada deu persones han de viure amb menys de 682 euros al mes.  

GRÀFIC V-61. TAXA DE RISC A LA POBRESA. CATALUNYA, 2004-2007 

 Unitats: percentatges. 
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 Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat, Estadística de distribució personal de la renda i de risc a la pobresa 2007. 

Si s’analitza l’evolució de la pobresa a Catalunya al llarg del període 2004-2007, s’observa que la taxa de 
risc a la pobresa experimenta un creixement important l’any 2006, de quasi dos punts, i sobretot entre les 

                                                      

 

240 L’índex de Gini és un dels índexs sintètics més emprats en les anàlisis de distribució de la renda, i s’empra per mesurar la desigual-
tat econòmica. El rang dels valors de l’índex de Gini és entre 0 i 1. Pren el valor 0 quan es dóna la situació hipotètica de màxima equitat 
(tots ingressen de manera igual), i pren el valor 1 quan és de màxima desigualtat.  
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dones, de més de dos punts. L’any 2007, la taxa és vuit dècimes inferior que l’any anterior, si bé és més 
elevada que la que es registra a l’inici del període esmentat, el 17,7%. 

Tal i com s’observa a la taula següent, la incidència de la pobresa és més elevada entre les dones (19,8%) 
que entre els homes (16,5%), i afecta especialment les dones de 65 anys i més (el 31,1%): una de cada tres 
dones d’aquesta edat està en situació de pobresa. Per edats, la incidència de la pobresa és més elevada 
entre les persones d’edat avançada (29,6%). Cal destacar que la pobresa afecta al 18,9% de les persones 
menors de 16 anys. Respecte a l’any 2006, la pobresa ha augmentat entre les persones de 65 anys i més. 

TAULA V-73. TAXA DE RISC A LA POBRESA PER SEXE I EDAT. CATALUNYA, 2006-2007 

 Unitats: percentatges. 

  

2007 Var. percentual 2006-2007 

Homes  Dones  Total Homes  Dones  Total 

Menys de 16  19,1 18,7 18,9 -2,5 -4,2 -3,3 

De 16 a 64 13,1 16,9 15,3 -1,3 -0,8 -0,7 

65 i més 27,5 31,1 29,6 1,4 1,0 1,2 

Total 16,5 19,8 18,2 -0,7 -1,0 -0,8 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat, Estadística de distribució personal de la renda i de risc a la pobresa 2007. 
 

REQUADRE V-4. LA POBRESA INFANTIL 

D’acord amb l’Informe conjunt sobre protecció social i inclusió social 2008 de la Comissió europea, els nens 
pateixen un risc de pobresa més elevat que la resta de la població. El 2006, el risc de pobresa infantil en el 
conjunt dels estats membres era del 19%, una xifra que pot arribar al 30% en els països més afectats. Les 
raons d’aquesta deriven de la interacció entre diversos factors: viure en una llar amb cap o escassos llocs 
de treball, o amb ocupacions insuficientment remunerades, viure en famílies monoparentals o en famílies 
grans, o rebre una ajuda insuficient.  

La Comissió posa de manifest que un nen/a que creix en condicions de pobresa també té més probabilitats 
de patir més obstacles en el futur, i conclou que la lluita contra la pobresa infantil significa lluitar contra la 
pobresa en la seva totalitat, i assegurar-se que no passi d’una generació a la següent. Igualment, conclou 
que les mesures de lluita contra la pobresa infantil funcionen millor quan tracten el problema de forma pre-
coç, compten amb bons recursos i tenen objectius clars.  

L’Informe sobre la protecció social i la inclusió social a Espanya 2008-2010 destaca l’augment de la pobresa 
infantil. La composició de la llar i la vinculació dels progenitors amb el mercat de treball són factors determi-
nants d’aquesta situació. Els fills i filles d’immigrants són els més afectats. En l’informe es conclou que el 
sistema públic de benestar a Espanya mostra dèficits importants en la protecció social de menors, que ex-
pliquen que en el nostre país es registrin les taxes de pobresa infantil més elevades dels països de la UE-
15.   

Pel que fa la incidència de la pobresa atenent a la composició de la llar, i tal com s’observa al gràfic següent, 
les persones més vulnerables l’any 2007 a Catalunya són les que tenen 65 anys o més i que viuen soles 
(46,4%), així com les llars en les que viuen dos adults amb tres o més fills en situació de dependència 
(37,4%). També cal destacar la situació de vulnerabilitat de les llars amb un adult amb un o més fills depen-
dents, és a dir, les llars monoparentals (33,2%). Respecte a l’any 2006, destaca l’augment de la pobresa de 
les llars amb dos adults, almenys un de 65 anys o més, sense fills dependents, així com la de les llars amb 
dos adults amb tres o més fills dependents, que presenten l’any 2007 una situació de major vulnerabilitat 
que les llars monoparentals. 
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GRÀFIC V-62. TAXA DE RISC A LA POBRESA PER COMPOSICIÓ DE LA LLAR. CATALUNYA, 2006-
2007 

 Unitats: percentatges. 

 

17,9

35,5

23,3

14,2

41,6

11,0

26,9

11,7
51,7

33,3

19,6

37,4

17,8

11,5

33,2

11,6

31,9

12,8

46,4

28,3

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

Llar unipersonal

2007 2006
 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat, Estadística de distribució personal de la renda i de risc a la pobresa 2007. 

Atenent a la relació amb l’activitat, d’acord amb el gràfic següent, destaca la incidència de la pobresa entre 
les persones aturades (25,1%), mentre que en el cas de les persones ocupades la taxa de risc a la pobresa 
és de l’11,4%. Per tant, el fet de tenir una ocupació remunerada és un factor clau per evitar les situacions de 
pobresa si bé no és una garantia en tots els casos, sobretot quan les condicions d’accés al mercat de treball 
són precàries.   

GRÀFIC V-63. TAXA DE RISC A LA POBRESA. ADULTS PER RELACIÓ AMB L’ACTIVITAT. CATALU-
NYA 2006-2007 

 Unitats: percentatges. 
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat, Estadística de distribució personal de la renda i de risc a la pobresa 2007. 
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Altres variables que incideixen en el risc a la pobresa són l’estat civil, el nivell de formació, la nacionalitat i 
l’estat de salut. Així, i tal com s’observa a la taula següent, les persones que pateixen un risc a la pobresa 
més elevat són les persones vídues (el 29,1%), les persones que només tenen educació primària o inferior 
(el 27,2%), i les persones de nacionalitat estrangera (el 38,5%). Per contra, tenen un risc a la pobresa més 
baix atenent a aquestes variables, les persones solteres (el 16,3%), les que tenen una educació superior (el 
8,6%), i les que tenen la nacionalitat espanyola (el 16,7%). 

La pobresa de la població de nacionalitat estrangera és bastant superior a la de la població autòctona (amb 
una diferència de 21,8 punts percentuals). L’Informe de la inclusió social a Espanya 2008 destaca que està 
augmentant la bretxa de pobresa entre espanyols i immigrants, fet que suposa un risc de fractura social. A 
més, es posa de manifest que la pobresa de la població immigrant és més intensa. Aquesta població té més 
dificultats econòmiques a les llars i els seus fills/es estan més exposats a condicions de pobresa, que poden 
afectar més a les seves oportunitats vitals. També acostuma a treballar en ocupacions de pitjor qualitat. 

L’estat de salut és una altra variable que té una incidència important en el nivell de pobresa de les persones. 
Així, la taxa de risc a la pobresa de les persones amb un estat de salut dolenta és del 33,4%, mentre que 
aquesta taxa és del 16% si la salut és bona i del 13,7% si la salut és molt bona.  

El paper de l’Administració pública en la reducció de la pobresa s’aprecia si es comparen les taxes de risc a 
la pobresa abans i després de transferències socials. Com pot observar-se en el gràfic següent, les transfe-
rències socials redueixen en 17,6 punts la taxa de risc a la pobresa de la població a Catalunya l’any 2007. El 
col·lectiu en el que les pensions tenen més incidència en la reducció de la pobresa és el de les persones de 
65 anys i més (la taxa de risc a la pobresa es redueix en 55,2 punts). Això reflecteix l’elevada dependència 
de les rendes d’aquest col·lectiu de població respecte al sistema de pensions. No obstant això, cal tenir en 
consideració que aquest tipus de transferències no són suficients per treure de la pobresa a totes les perso-
nes que conformen aquest col·lectiu, que segueix mantenint uns nivells de pobresa elevats.  

En el gràfic també s’observa que les transferències socials públiques només contribueixen a reduir en 4,4 
punts el risc a la pobresa de les persones menors de 16 anys. Per tant, es pot afirmar que l’Estat del benes-
tar està poc desenvolupat en l’àmbit de les prestacions i serveis a la infància. Això té el seu origen en el pro-
tagonisme que ha tingut la família en la protecció i suport a les persones en situació de dependència a Es-
panya.  

 

TAULA V-74. TAXA DE RISC A LA POBRESA PER ESTAT CIVIL, NIVELL DE FORMACIÓ, NACIONA-
LITAT I ESTAT DE SALUT. CATALUNYA 2007 

 Unitats: percentatges. 

  
2007 

Persones adultes per estat civil   
Solter/a 16,3 

Casat/ada 17,4 

Vidu/a  29,1 

Separat/ada o Divorciat/ada 20,2 

Persones adultes per nivell de formació   
Educació primària o inferior 27,2 

Educació secundària 1r cicle 15,2 

Educació secundària 2n cicle 16,0 
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Educació superior 8,6 

Persones adultes per nacionalitat   
Espanyola  16,7 

Resta del món 38,5 

Persones per estat de salut   
Molt bona 13,7 

Bona  16,0 

Regular 20,3 

Dolenta 33,4 

Molt dolenta .. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat, Estadística de distribució personal de la renda i de risc a la pobresa 2007. 
.. : Dades poc significatives per al càlcul. 

D’acord amb la Fundació Caixa Catalunya (2008), la intervenció del sistema públic de benestar sobre la po-
bresa no és uniforme al llarg del cicle vital. En els països de l’OCDE, els estats inverteixen aproximadament 
dues vegades més en polítiques orientades preferentment a les persones grans (pensions i serveis per la 
gent gran i atenció sanitària) que en polítiques dirigides a la infància (educació i polítiques familiars i de re-
colzament a la infància). A Espanya aquest biaix és més acusat (2,7 vegades). En particular, la despesa pú-
blica destinada a polítiques familiars és anormalment baixa en els diferents components d’aquesta despesa: 
beneficis monetaris, serveis i desgravacions fiscals. Com a conseqüència, es constata que la pràctica totali-
tat de les persones pobres de 65 o més anys viuen en una llar que rep rendes públiques. En canvi, només la 
meitat de les persones menors de 16 anys que són pobres viu en una llar que rep algun tipus de transferèn-
cia.     

D’acord amb les dades de l’Estadística de distribució personal de la renda i de risc a la pobresa, el 53,1% de 
les llars catalanes reben algun tipus de prestació social. D’aquestes, el 66,7% són prestacions per vellesa i 
supervivència (entre les quals s’inclouen les prestacions per jubilació); el 14,4% de les llars cobren prestaci-
ons d’atur; i el 29,1% de les llars reben la resta de prestacions i subsidis. Per sexes, el 58,1% de les llars 
encapçalades per una dona reben algun tipus de prestació, mentre que aquest percentatge és del 49,9% 
quan la llar està encapçalada per un home.  

 

 

 

GRÀFIC V-64. TAXA DE RISC A LA POBRESA ABANS I DESPRÉS DE TRANSFERÈNCIES SOCIALS. 
CATALUNYA, 2007 

 Unitats: percentatges. 
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat, Estadística de distribució personal de la renda i de risc a la pobresa 2007. 

Intensitat del risc a la pobresa 

La intensitat del risc a la pobresa es centra en el grau de pobresa que pateixen les persones, més que en la 
xifra de persones considerades pobres. El seu principal indicador és la bretxa de la pobresa, que mesura la 
distància entre la mediana dels ingressos de la població considerada pobra i el llindar de pobresa. Aquest 
indicador s’expressa en termes percentuals en relació amb el llindar, tal com s’observa a la taula següent.  

Així, els ingressos de les persones considerades pobres a Catalunya l’any 2007 són el 22,3 inferiors al llin-
dar de risc a la pobresa, és a dir, que els seus ingressos són de 6.358,5 euros anuals. Per sexes, i seguint 
amb la tendència dels anys anteriors, les dones són les que presenten una intensitat del risc a la pobresa 
més elevada: els seus ingressos són el 23,8% inferiors al llindar del risc a la pobresa, mentre que els in-
gressos dels homes són el 21,1% inferiors a aquest llindar. Seguint també amb la tendència d’anys anteri-
ors, són les persones que tenen entre 16 i 64 anys les que pateixen una intensitat més elevada de la pobre-
sa (25,6%), sobretot les dones (26,7%), seguides de les persones menors de 16 anys (21,9%), especial-
ment les dones (24,8%).  

Si es compara com afecta la pobresa i la seva intensitat a les persones d’acord amb la seva edat, s’observa 
que, si bé la pobresa afecta més a les persones d’edat avançada (29,6%), la seva intensitat és més elevada 
entre les persones que tenen entre els 16 i els 64 anys (25,6%). En aquest sentit, es pot afirmar que, si bé hi 
ha més persones d’edat avançada que estan en situació de pobresa, les que tenen entre els 16 i els 64 
anys experimenten amb més intensitat aquesta situació.     

TAULA V-75. INTENSITAT DEL RISC A LA POBRESA PER EDAT I SEXE DE LA POBLACIÓ CATA-
LANA EN RISC DE POBRESA. CATALUNYA, 2007 

 Unitats: percentatges. 

  Homes  Dones Total  
Menys de 16 anys 21,1 24,8 21,9 

De 16 a 64 anys 24,9 26,7 25,6 

65 anys i més 16,3 19,9 18,1 

Total 21,1 23,8 22,3 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat, Estadística de distribució personal de la renda i de risc a la pobresa 2007. 

Nivell de privacions de les llars 

El nivell de privacions de les llars es mesura a partir de quatre ítems que es considera que donen nivell de 
vida a les llars, i que són 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 adequada i la 
capacitat de fer-se càrrec de despeses imprevistes. 
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La privació que pateixen un major nombre de llars a Catalunya l’any 2007 és la de no poder fer una setmana 
de vacances a l’any (el 31,6%), seguida de la capacitat per fer-se càrrec de despeses imprevistes (el 
28,5%). El 5,5% de les llars no poden mantenir l’habitatge a temperatura adequada i el 3% no poden menjar 
carn, pollastre o peix cada dos dies. Respecte a l’any 2006, ha augmentat el percentatge de llars que no 
poden menjar carn, pollastre o peix cada dos dies, així com el percentatge de les que no tenen capacitat per 
fer-se càrrec de despeses imprevistes, tal com s’observa al gràfic següent.  

GRÀFIC V-65. LLARS QUE NO PODEN ASSUMIR DESPESES DIVERSES. CATALUNYA 2006-2007  

 Unitats: percentatges. 
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat, Estadística de distribució personal de la renda i de risc a la pobresa 2007. 

Si s’analitza el nombre de privacions de les llars atenent a l’edat i el sexe de la persona de referència,  
s’observa que el 31,3% de les llars en que la persona de referència és una dona pateix  dues i més privaci-
ons. Aquest percentatge és més elevat quan la dona té 65 anys i més (el 39,4%). Quan la persona de refe-
rència és un home, és el 14,9% de les llars el que pateix dues i més privacions. Atenent a la composició de 
la llar, són les llars en les que viu una persona sola de 65 anys o més les que tenen un nombre més elevat 
de privacions, atès que el 37,6% d’aquestes llars pateix dues i més privacions. Finalment, el 36,3% de les 
llars pateixen dues i més privacions quan la persona de referència té la nacionalitat estrangera, mentre que 
aquest percentatge és del 20,5% quan aquesta persona té la nacionalitat espanyola.  

5.4.2. Renda mínima d’inserció 
La Renda mínima d’inserció (RMI) és una acció de solidaritat de caràcter universal envers els ciutadans i 
ciutadanes amb greus dificultats econòmiques i socials amb el propòsit d’atendre les necessitats bàsiques 
per viure en societat, amb els recursos convenients per mantenir-se i per afavorir-ne la inserció o la reinser-
ció social i laboral.  

L’RMI assoleix els seus objectius mitjançant l’elaboració d’un Pla individual d’inserció i reinserció social i la-
boral (PIR), que pot comprendre l’aplicació coordinada de totes o algunes de les accions següents: prestació 
econòmica de l’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 
rescabalament; i suport a la inserció laboral.  

L’any 2008 s’ha modificat la regulació de l’RMI241, per tal de millorar la protecció del col·lectiu de famílies 
monoparentals i nuclears amb fills, a través de l’increment de l’import dels complements per a membres ad-
                                                      

 

241 Decret 228/2008, de 18 de novembre (DOGC núm. 5270, de 2.12.2008). 
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dicionals i dels ajuts complementaris corresponents, d’acord amb la situació familiar. També s’estableixen 
mesures per tal d’estimular la inserció laboral. En aquest sentit, es redueix de tres mesos a un mes la dura-
da mínima exigida de l’ocupació per poder percebre l’ajut complementari previst per estimular la inserció la-
boral.  

El nombre de persones beneficiàries de l’RMI l’any 2008 és de 31.691, 2.938 persones més que l’any 2007. 
Es trenca així amb la tendència iniciada l’any 2005, en que el nombre de persones beneficiàries de l’RMI 
havia començat a disminuir. Tal com s’observa al gràfic següent, l’augment interanual que s’aprecia l’any 
2008 en el nombre de persones beneficiàries (el 10,2%) és significativament superior a les disminucions 
dels anys anteriors, que oscil·len entre el 0,6% de l’any 2007 i l’1,7% de l’any 2005: 

GRÀFIC V-66. EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE PERSONES BENEFICIÀRIES DE L’RMI. CATALUNYA 
2005-2008 

 Unitats: nombres absoluts i percentatges. 
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 Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball. 

Aquest augment del nombre de persones beneficiàries de l’RMI al llarg de l’any 2008 pot explicar-se pel 
context econòmic i social, i per la pèrdua del lloc de treball d’un nombre important de persones que, en oca-
sions i per diverses causes, no tenen accés a la prestació d’atur. La situació observada l’any 2008 denota 
un augment de les situacions de vulnerabilitat i d’exclusió social. 

Per sexes, aquest increment s’aprecia sobretot en el cas dels homes (el 15,1%). En el cas de les dones, 
aquest augment és del 8,6%, tal com s’observa al gràfic següent. Així, es denota un canvi de tendència, 
atès que, des de l’any 2005, el nombre de persones beneficiàries, sobretot d’homes, havia començat a dis-
minuir.    

GRÀFIC V-67. EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE PERSONES BENEFICIÀRIES DE L’RMI PER SEXE. CA-
TALUNYA 2007-2008 

 Unitats: nombres absoluts i percentatges. 
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 Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball. 

Pel que fa al perfil de les persones beneficiàries de l’RMI l’any 2008, el 73,8% de les mateixes són dones. 
Aquest percentatge ha disminuït respecte al de l’any 2007 en quasi un punt, fet que reflecteix l’important 
augment d’homes beneficiaris de l’RMI al llarg de l’any 2008, fet que trenca amb la tendència iniciada l’any 
2005, en que era superior el decrement d’homes beneficiaris que de dones beneficiàries de la prestació.   

Tal com mostra el gràfic següent, i seguint la tendència dels anys anteriors, el percentatge més elevat de 
persones beneficiàries de l’RMI tenen entre 36 i 45 anys (el 33,9%). Els percentatges més baixos es con-
centren en les persones menors de 25 anys (el 4,4%) i en les més grans de 60 anys (el 9,1%). Per sexes, la 
majoria de dones beneficiàries tenen entre 36 i 45 anys (el 35,5%), seguides de les que tenen entre 26 i 35 
anys (el 28,2%). En canvi, la majoria d’homes beneficiaris es concentra en edats més madures, atès que el 
40,2% dels mateixos tenen entre 46 i 59 anys. 

Respecte l’any 2007, ha augmentat el pes dels homes d’entre 46 i 59 anys respecte el total. Pel que fa a les 
dones, i trencant la tendència dels anys anteriors, s’observa que les dones més madures (les que tenen més 
de 45 anys) han perdut pes respecte al total de dones, i que les dones que tenen entre 26 i 35 anys han 
guanyat pes respecte al total de dones. Per tant, la mitjana d’edat dels homes beneficiaris segueix augmen-
tant, mentre que, en el cas de les dones, s’aprecia l’any 2008 un lleuger augment de les beneficiàries més 
joves respecte del total.  

GRÀFIC V-68. PERSONES BENEFICIÀRIES DE L’RMI PER SEXE I EDAT. CATALUNYA, 2008   

 Unitats: percentatges.  
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 Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball. 
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L’import mensual de la prestació econòmica bàsica de la Renda mínima d’inserció per a l’any 2008 es fixa 
en 400,38 euros mensuals242. Però la seva quantia final depèn de les càrregues familiars de la persona per-
ceptora. En determinades situacions familiars i/o laborals, s’afegeixen a aquesta prestació uns ajuts com-
plementaris. Així, a la quantia bàsica de la prestació se li sumen, si s’escau, els imports corresponents als 
complements per membre addicional, així com els ajuts complementaris. Els imports mensuals dels com-
plements per membres addicionals es fixen en 50,45 euros per al primer membre addicional, en 42,04 euros 
per al segon i tercer membre addicional  i en 33,64 euros per al quart i següents membres addicionals. Es fi-
xen també, per a l’any 2008, els imports mensuals dels ajuts complementaris en 37,84 euros per cada fill o 
filla menor de 16 anys; en 75,68 euros per cada fill o filla amb un grau de disminució d’almenys un 33%; en 
75,68 euros per a famílies monoparentals que no perceben pensió d’aliments o per a aquelles que rebin un 
pensió d’aliments igual o inferior a 180 euros mensuals; i en 33,36 euros per a persones soles amb grau de 
dependència que els impedeixi la inserció laboral.  

La quantia mitjana mensual de l’RMI l’any 2008 és de 495,9 euros, el 4,9% més que l’any 2007, en que la 
quantia mitjana va ser de 472,9 euros mensuals.     

5.5. Normativa i iniciatives públiques 
Àmbit comunitari 

S’ha aprovat el Reglament (CE) núm. 101/2008, de la Comissió, de 4 de febrer de 2008, pel que es modifica 
el Reglament (CEE) núm. 574/72, del Consell, pel que s’estableixen les modalitats d’aplicació del Reglament 
(CEE) núm. 1408/71, relatiu a l’aplicació dels règims de seguretat social als treballadors per compte d’altri, 
als treballadors per compte propi i als membres de les seves famílies que es desplacen dins de la Comuni-
tat243, el qual introdueix diverses modificacions en els annexos del Reglament (CEE) núm. 574/72, derivades 
de les decisions adoptades pels estats membres en relació amb la designació de les autoritats responsables 
de que la legislació en matèria de Seguretat Social s’apliqui de conformitat amb el dret comunitari.   

La Resolució del Consell de la Unió Europea i els Representants dels governs dels estats membres reunits 
en el Consell el 17 de març de 2008, relativa a la situació de les persones amb discapacitat a la Unió Euro-
pea244 conviden a la Comissió i als estats membres, d’acord amb les seves respectives competències, a que 
garanteixin que les persones amb discapacitat gaudeixin plenament dels seus drets humans; l’accessibilitat 
per a aquestes persones; que comencin els treballs sobre l’estratègia europea en matèria de discapacitat 
per a que sigui un èxit el pla d’acció en matèria de discapacitat 2004-2010. Així mateix, es convida a totes 
les parts interessades a que mantinguin un diàleg amb la finalitat de comprendre les necessitats de cadascú  
i elaborar solucions consensuals.  

El Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre “com garantir l’accés universal a les cures de llar-
ga durada i la sostenibilitat financera dels sistemes de cures de llarga durada per a les persones d’edat 
avançada”245 recomana dur a terme una sèrie de mesures en l’àmbit del finançament i l’accessibilitat, de 
l’assistència i l’oferta de serveis, del personal d’assistència i cures, de l’assistència i cures en l’entorn famili-
ar, de les reglamentacions, les normes i la qualitat i de l’ús de les tecnologies de la informació i la comunica-
ció.   

S’ha aprovat el Reglament (CE) núm. 592/2008, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de juny de 
2008, 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 d’altri, als treballadors per compte propi i als membres de les 

                                                      

 

242 Resolució TRE/224/2008, de 4 de gener (DOGC núm. 5064, de 6.02.2008).  
243 DOUE L 31/15, de 5.02.2008. 
244 DOUE C 75/1, de 26.03.2008 
245 DOUE C 204/103, de 9.08.2008. 
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seves famílies que es desplacen dins de la Comunitat246, el qual modifica els annexos del Reglament (CEE) 
núm. 1408/71, amb la finalitat de tenir en consideració els canvis legislatius en alguns estats membres.  

S’ha aprovat la Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social 
Europeu i al Comitè de les Regions, de 2 de juliol de 2008, sobre l’Agenda Social Renovada: oportunitats, 
accés i solidaritat a l’Europa del segle XXI247. La Comissió presenta una sèrie d’iniciatives en l’àmbit social a 
partir de l’adopció de mesures per estimular la creació d’ocupació, l’educació i el desenvolupament de capa-
citats, lluitar contra la discriminació, donar suport a la mobilitat i permetre que els europeus tinguin unes vi-
des més llargues i sanes.  

S’ha aprovat també la Recomanació de la Comissió, de 3 d’octubre de 2008, sobre la inclusió activa de les 
persones excloses del mercat de treball248. Es recomana que els estats membres apliquin una estratègia 
global integrada per a la inclusió activa de les persones excloses del mercat de treball en la que es combinin 
un suport a la renda adequat, uns mercats de treball inclusius i accés a uns serveis de qualitat, així com que 
millorin els indicadors i els sistemes d’informació per tal de maximitzar la capacitat de produir informació ac-
tualitzada i comparable que abasti tots els aspectes de la inclusió activa, i que controlin i avaluïn les políti-
ques d’inclusió activa en el marc del Mètode obert de coordinació.  

La Decisió 1098/2008/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 22 d’octubre de 2008, relativa a l’Any eu-
ropeu de lluita contra la pobresa i l’exclusió social249, estableix els objectius i principis directors de l’Any eu-
ropeu: reconèixer el dret fonamental de les persones que es troben en situació de pobresa i exclusió social 
a viure amb dignitat i a desenvolupar un paper actiu a la societat; augmentar el compromís de l’opinió públi-
ca a les polítiques i accions d’inclusió social; promoure una societat més cohesiva; reiterar el compromís po-
lític de la Unió Europea i els estats membres d’influir de forma decisiva en l’eradicació de la pobresa i 
l’exclusió social, i promoure aquest compromís i les accions en tots els nivells de govern. Aquesta decisió 
també disposa quines accions podran implementar-se a escala nacional i comunitària per aconseguir els ob-
jectius esmentats.     

Àmbit estatal 

El Reial decret 6/2008, d’11 de gener, sobre determinació del nivell mínim de protecció garantit als benefici-
aris del Sistema per a l’autonomia i atenció a la dependència en l’exercici 2008250, té per objecte establir les 
quanties per al nivell mínim de protecció garantit per l’Administració general de l’Estat per als beneficiaris va-
lorats en el Grau II, nivell 2, segons el que es preveu a l’article 9 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de 
Promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, per a l’exercici 2008. 
Així mateix, s’estableix l’actualització de les quanties corresponents al Grau III, nivell 1 i 2.  

El Reial decret 7/2008, d’11 de gener, sobre les prestacions econòmiques de la Llei 39/2006, de 14 de de-
sembre, de Promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència per a 
l’exercici 2008251, estableix les quanties màximes d’aquestes prestacions econòmiques per grau i nivell, per 
a l’exercici 2008.  

Mitjançant l’Ordre TAS/29/2008, de 15 de gener, es desenvolupa el Reial decret 869/2007, de 2 de juliol, pel 
qual es regula la concessió de prestacions assistencials en atenció a les situacions especials derivades del 

                                                      

 

246 DOUE L 177/1, de 4.07.2008. 
247 COM (2008) 412 final; Brussel·les, 2.07.2008. 
248 DOUE L 307/11, de 18.11.2008. 
249 DOUE L 298/20, de 7.11.2008. 
250 BOE núm. 11, de 12.01.2008. 
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treball a la mar per a treballadors i beneficiaris del Règim especial de la Seguretat Social dels treballadors 
del mar i s’estableixen determinats serveis als treballadors del mar252.  

El Reial decret-llei 1/2008, de 18 de gener253, determina l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples 
(IPREM) per a 2008 i concedeix un crèdit extraordinari en el Pressupost del Ministeri de Treball i Afers Soci-
als, per import de 200.000.000 euros amb destinació a l’acollida i integració d’immigrants, així com al reforç 
educatiu dels mateixos. L’IPREM queda fixat en les quanties següents per a 2008: l’IPREM diari, 17,23 eu-
ros; l’IPREM mensual, 516,90 euros; l’IPREM anual, 6.202,80 euros.  

S’aprova l’Ordre TAS/76/2008, de 22 de gener, per la que es desenvolupen les normes de cotització a la 
Seguretat Social, atur, fons de garantia salarial i formació professional, contingudes a la Llei 51/2007, de 26 
de desembre, de Pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2008254.   

També s’ha aprovat el Reial decret 179/2008, de 8 de febrer, que modifica el Reial decret 6/2008, d’11 de 
gener, sobre determinació del nivell mínim de protecció garantit als beneficiaris del Sistema per a 
l’autonomia i atenció a la dependència en l’exercici 2008255, i actualitza les quanties assenyalades per a 
aquest nivell mínim, de conformitat amb l’increment del 3,5 per cent de l’Indicador públic d’efectes múltiples 
(IPREM).  

D’altra banda, l’Ordre PRE/446/2008, de 20 de febrer, determina les especificacions i característiques tècni-
ques de les condicions i criteris d’accessibilitat i no discriminació establerts en el Reial decret 366/2007, de 
16 de març256. Aquestes especificacions i característiques tècniques seran d’aplicació a les Oficines 
d’atenció al ciutadà, impresos i qualsevol altre mitjà que l’Administració general de l’Estat dediqui específi-
cament i en l’àmbit de les seves competències a les relacions amb els ciutadans.  

S’aprova l’Ordre TAS/482/2008, de 22 de febrer, per la que es modifica l’Ordre TAS/2865/2003, de 13 
d’octubre, per la que es regula el conveni especial en el sistema de la Seguretat Social257.  

El Reial decret 383/2008, de 14 de març258, estableix el coeficient reductor de l’edat de jubilació a favor dels 
bombers al servei de les administracions i organismes públics. La norma disposa que l’edat ordinària de 65 
anys exigida per a l’accés a la pensió de jubilació es reduirà en un període equivalent al que resulti d’aplicar 
als anys complerts efectivament treballats com a bomber el coeficient reductor del 0,20. L’aplicació de la re-
ducció de l’edat de jubilació no pot suposar que la persona interessada pugui accedir a la pensió de jubilació 
amb una edat inferior als 60 anys, o a la de 59 anys en els supòsits en que s’acreditin 35 anys o més de co-
tització efectiva per l’exercici de l’activitat de bomber.  

S’aprova la Resolució de 4 d’abril de 2008, de la Secretaria general tècnica, per la que es publica el Conveni 
de col·laboració, entre l’Administració general de l’Estat i la Generalitat de Catalunya, per al desenvolupa-
ment del marc de cooperació interadministrativa, previst a la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció 
de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, i per a l’establiment i el finan-
çament del nivell de protecció acordat259. L’objecte del conveni és el desenvolupament del marc de coopera-
ció interadministrativa aprovat pel Consell territorial del SAAD el 9 de maig de 2007, amb la finalitat 
d’acordar els objectius, mitjans i recursos per a l’aplicació dels serveis i prestacions previstos a la Llei 
39/2006, de 14 de desembre. L’objecte del conveni és, per tant, determinar les obligacions assumides per 
cadascuna de les parts que intervenen en el finançament del nivell de protecció acordat.  Així mateix, el 
                                                      

 

252 BOE núm. 17, de 19.01.2008. 
253 BOE núm. 17, de 19.01.2008. 
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conveni té per objecte finançar, mitjançant l’establiment d’una quantitat específica, les inversions i les des-
peses de gestió del sistema, singularment, els derivats de la valoració de la situació de dependència i el su-
port per al reconeixement i la provisió de les prestacions de dependència.    

També s’aprova la Resolució de 8 d’agost de 2008, de l’IMSERSO, per la que es publica l’Acord del Consell 
de Ministres, en la seva reunió del dia 1 d’agost de 2008, per la que s’aprova el marc de cooperació inte-
radministrativa i criteris de repartiment de crèdits de l’Administració general de l’Estat per al finançament du-
rant 2008 del nivell acordat, previst a la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia per-
sonal i atenció a les persones en situació de dependència260. S’estableix que procedeix que en el marc de 
cooperació interadministrativa s’acordin els següents punts: la població en situació de dependència protegi-
ble, els criteris de distribució del pressupost per a 2008 del nivell acordat, el percentatge de ponderació per 
a cadascun dels criteris i distribució per comunitats autònomes, i la determinació dels compromisos finan-
cers de l’Administració general de l’Estat i de les comunitats autònomes.  

El Reial decret 1382/2008, d’1 d’agost261, en desenvolupament de la Llei 18/2007, de 4 de juliol, per la que 
es procedeix a la integració dels treballadors per compte propi del Règim especial agrari de la Seguretat So-
cial en el Règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms, i la Llei 
20/2007, d’11 de juliol, de l’Estatut del treballador autònom, modifica diversos reglaments generals en l’àmbit 
de la Seguretat Social. L’objectiu d’aquest Reial decret és el d’aplicar i donar desenvolupament reglamentari 
a les mesures contingudes en les lleis esmentades en l’àmbit de l’enquadrament i cotització a la Seguretat 
Social dels treballadors del Règim especial agrari i del Règim especial dels treballadors per compte propi o 
autònoms, en particular dels inclosos en el Sistema especial per a treballadors per compte propi agraris, així 
com a la col·laboració que les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social 
presten en la cobertura de la seva incapacitat temporal i contingències professionals.  

En aquest sentit, s’ha procedit a efectuar les modificacions oportunes en els reglaments generals que regu-
len les esmentades matèries. En primer lloc, el Reglament general sobre inscripció d’empreses i afiliació, 
altes, baixes i variacions de dades de treballadors a la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 8471996, 
de 26 de gener. També es modifica el Reglament general sobre cotització i liquidació d’altres drets de la Se-
guretat Social, aprovat pel Reial decret 2064/1995, de 22 de desembre, i el Reglament general de recapta-
ció de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 1415/2004, d’11 de juny. Finalment, es modifica el Re-
glament sobre col·laboració de les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat 
Social, aprovat pel Reial decret 1993/1995, de 7 de desembre.  

El Reial decret-llei 4/2008, de 19 de setembre262, regula l’abonament acumulat i de forma anticipada de la 
prestació contributiva per desocupació a treballadors estrangers no comunitaris que retornen voluntàriament 
als seus països d’origen. Són beneficiaris d’aquesta modalitat de pagament de la prestació els treballadors 
desocupats que es trobin legalment a Espanya i siguin nacionals de països que, en cada moment, tinguin 
subscrit amb Espanya conveni bilateral en matèria de Seguretat Social. El treballador estranger s’ha de 
comprometre a retornar al seu país d’origen, en el termini de trenta dies naturals i no retornar a Espanya en 
el termini de tres anys.    

Mitjançant el Reial decret 1724/2008, de 24 d’octubre263, es modifica el Reial decret 1400/2007, de 29 
d’octubre, pel que s’estableixen normes per al reconeixement del complement als titulars de pensió de jubi-
lació i invalidesa de la Seguretat Social, en la seva modalitat no contributiva, que resideixin en una vivenda 
llogada, i es prorroga la seva vigència per a l’any 2008. Es disposa que la quantia del complement, per a 
l’any 2008, es correspon amb la que s’estableix a l’article 41.2 de la Llei 51/2007, de 26 de desembre, de 
Pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2008, que ascendeix a 357 euros.  
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El Reial decret 1978/2008, de 28 de novembre264, modifica el Reial decret 337/2004, de 27 de febrer, pel 
que es desenvolupa la Llei 28/2003, de 29 de setembre, reguladora del Fons de reserva de la Seguretat So-
cial, amb la finalitat de facilitar la gestió del Fons davant de situacions ordinàries que es presenten en 
l’administració de les inversions financeres en que es troba materialitzat. 

El Reial decret 1800/2008, de 3 de novembre265, desenvolupa el Reial decret-llei 4/2008, de 19 de setembre, 
sobre abonament acumulat i de forma anticipada de la prestació contributiva per desocupació a treballadors 
estrangers no comunitaris que retornin voluntàriament als seus països d’origen. Així, es regulen els aspec-
tes següents: els requisits que han de complir els treballadors estrangers per ser beneficiaris de l’abonament 
de la prestació per desocupació de forma acumulada i anticipada; el compliment dels compromisos assumits 
pels treballadors; les condicions i conseqüències de l’abonament, acumulat i anticipat, de la prestació; la 
gestió i el pagament; els efectes del reconeixement de l’abonament acumulat i de forma anticipada de la 
prestació; i les obligacions dels sol·licitants i els beneficiaris.   

S’ha aprovat la Resolució de 2 de desembre de 2008, de la Secretaria d’Estat de Política Social, Famílies i 
Atenció a la Dependència i a la Discapacitat, per la que es publica l’Acord del Consell territorial del Sistema 
per a l’autonomia i atenció a la dependència, sobre criteris comuns d’acreditació per a garantir la qualitat 
dels centres i serveis del Sistema per a l’autonomia i atenció a la dependència266. La norma disposa que per 
a l’acreditació de centres, serveis i entitats s’establiran requisits i estàndards de qualitat en els àmbits que a 
continuació es relacionen: recursos materials i equipaments, recursos humans, i documentació i informació. 
S’estableix que les normes i els procediments d’acreditació hauran d’incloure necessàriament estipulacions 
que obliguin a les entitats titulars dels centres o serveis a garantir l’accessibilitat de les persones amb disca-
pacitat i en situació de dependència. També s’introduiran determinats requisits i estàndards de qualitat en 
l’ocupació per a l’acreditació de centres, serveis i entitats.  

També s’ha aprovat la Resolució de 2 de desembre de 2008, de la Secretaria d’Estat de Política Social, Fa-
mílies i Atenció a la Dependència i a la Discapacitat, per la que es publica l’Acord del Consell territorial del 
Sistema per a l’autonomia i atenció a la dependència, sobre determinació de la capacitat econòmica del be-
neficiari i sobre els criteris de participació d’aquest en les prestacions del Sistema per a l’autonomia i atenció 
a la dependència267. S’estableix que la capacitat econòmica personal dels beneficiaris del SAAD es determi-
narà d’acord amb la seva renda i patrimoni. Per determinar la participació del beneficiari es tindrà en compte 
la naturalesa de la prestació de dependència reconeguda: servei del catàleg o prestació econòmica.  

Per a determinar la participació en el cost dels serveis del catàleg es prendrà en consideració la capacitat 
econòmica del beneficiari, en funció del tipus de servei. Pel que fa a la participació en el cost de les presta-
cions econòmiques, si la capacitat econòmica del beneficiari és igual o inferior a l’IPREM, la quantia de la 
prestació serà del 100 per 100 de la quantitat establerta per a cadascuna de les prestacions en el Reial de-
cret anual de quanties. Si la capacitat econòmica és superior a l’IPREM, la Comunitat Autònoma o adminis-
tració que tingui la competència establirà els índexs de reducció aplicables, sense que la quantitat resultant 
pugui ser inferior al 40 per cent de la quantia establerta anualment per a les prestacions econòmiques vincu-
lades al servei i d’assistència personal i del 75 per cent per a la de cures en l’entorn familiar, excepte que 
s’hagi reconegut algun tipus de compatibilitat amb els serveis del catàleg.  

El Reial decret 2127/2008, de 26 de desembre, sobre revalorització de les pensions del sistema de la Segu-
retat Social i d’altres prestacions socials públiques per a l’exercici 2009268, desenvolupa les previsions con-
tingudes a la Llei 2/2008, de 23 de desembre, de Pressupostos generals de l’Estat per a 2009, en aquest 
àmbit. Es preveu una revalorització del 2% de les pensions d’incapacitat permanent, jubilació, viduïtat, orfe-
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nesa i en favor de familiars del sistema de la Seguretat Social en la seva modalitat contributiva. L’import de 
la pensió, una vegada revaloritzada, estarà limitat a la quantitat de 2.441,75 euros mensuals. Per a l’any 
2009, la quantia de les pensions de jubilació i invalidesa, en la seva modalitat no contributiva, queda fixada 
en 4.708,62 euros íntegres anuals. L’annex del Reial decret conté un quadre de quanties mínimes de les 
pensions de la modalitat contributiva per a l’any 2009.  

D’acord amb el Reial decret 2128/2008, de 26 de desembre269, el salari mínim interprofessional per a l’any 
2009 queda fixat en 20,80 euros/dia o 624 euros/mes, segons que el salari estigui fixat per dies o per me-
sos. 

Àmbit autonòmic 

L’Ordre ASC/55/2008, de 12 de febrer270, estableix els criteris per determinar les compatibilitats i les incom-
patibilitats entre les prestacions del Sistema Català d’Autonomia i Atenció a la Dependència (SCAAD) i les 
prestacions del Sistema Públic de Serveis Socials (SPSS) en l’àmbit territorial de Catalunya. El règim 
d’incompatibilitats només afectarà les persones beneficiàries de les noves prestacions de dependència, de 
manera gradual, d’acord amb el calendari d’entrada en vigor de la Llei 39/2006, però no afectarà les presta-
cions del SPSS en vigor de la resta de persones dependents. L’òrgan competent per determinar les compa-
tibilitats i les incompatibilitats entre serveis i prestacions, en cada cas particular, és l’òrgan encarregat 
d’elaborar la proposta de Programa Individual d’Atenció (PIA). 

La Resolució TRE/224/2008, de 4 de gener271, fixa els imports de la prestació econòmica bàsica i dels com-
plements per membre addicional de la renda mínima d’inserció per a l’any 2008, així com els ajuts comple-
mentaris. Així, es fixa en 400,38 euros l’import mensual de la prestació econòmica bàsica de la renda míni-
ma d’inserció per a l’any 2008. Igualment, es fixen, per a l’any 2008, els imports mensuals dels complements 
per membres addicionals en 50,45 euros per al primer membre addicional, en 42,04 euros per al segon i ter-
cer membre addicional  i en 33,64 euros per al quart i següents membres addicionals. Es fixen també, per a 
l’any 2008, els imports mensuals dels ajuts complementaris en 37,84 euros per cada fill o filla menor de 16 
anys; en 75,68 euros per cada fill o filla amb un grau de disminució d’almenys un 33%; en 75,68 euros per a 
famílies monoparentals que no perceben pensió d’aliments o per a aquelles que rebin un pensió d’aliments 
igual o inferior a 180 euros mensuals; i en 33,36 euros per a persones soles amb grau de dependència que 
els impedeixi la inserció laboral.  

A través de l’Acord GOV/82/2008, de 6 de maig272, es creen les següents prestacions socials de caràcter 
econòmic de dret de concurrència en el Departament d’Acció Social i Ciutadania: prestació per a l’accés als 
serveis d’habitatges per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental; prestació per a 
l’acolliment residencial per a gent gran; prestació per a centre de dia per a gent gran; prestació per a habi-
tatges tutelats per a gent gran; i prestació per a estades temporals per a gent gran amb discapacitat. 

S’aprova la Llei 7/2008, de 5 de juny, de modificació de la Llei 16/2007, de 21 de desembre, de pressupos-
tos de la Generalitat de Catalunya per al 2008273. S’estableix que, per a l’exercici 2008, el valor de l’indicador 
de renda de suficiència de Catalunya resta fixat en 7.734,16 euros en còmput anual, que es corresponen 
amb 552,44 euros si el còmput és mensual. Es compleix així amb l’acord de la Comissió de Seguiment de 
l’Acord de Creació de l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya, que determinava que si 
l’Administració general de l’Estat modificava l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) acordat 
per al 2008, l’increment addicional que aquesta modificació comportés hauria d’aplicar-se també a l’IRSC. 
Per mitjà del Reial decret llei 1/2008, de 18 de gener, l’Estat ha incrementat el valor de l’IPREM inicialment 
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previst per al 2008 en l’1,5%. Aquest percentatge també s’ha d’aplicar al valor que la Llei de pressupostos 
de la Generalitat fixava per l’IRSC per a l’any 2008 (544,48 euros en còmput mensual).  

L’Acord GOV/123/2008, d’1 de juliol274, aprova el Pla estratègic sobre els usos i la gestió dels temps a la vi-
da quotidiana (2008-2018), que s’estructura en quatre eixos. Eix 1: més temps disponible. Una organització 
territorial i social que afavoreixi una millor gestió dels temps de la vida quotidiana. Eix 2: un nou equilibri en 
el valor i la distribució i dels temps dedicats al treball de mercat i al treball familiar i domèstic. Eix 3: més su-
port per viure amb qualitat els cicles vitals i les situacions familiars que requereixen més temps. Eix 4: temps 
amb valor social afegit. Temps per aprendre i educar, temps per participar en la vida col·lectiva. Cada eix es 
desglossa en línies, objectius i mesures concretes, que fan necessària la intervenció en diferents àmbits i, 
per tant, comporten la implicació de diversos departaments de la Generalitat de Catalunya.  

Per mitjà de l’Ordre ASC/344/2008, de 14 de juliol275, es regula la prestació econòmica d’assistència perso-
nal i s’amplia el nivell de protecció del Sistema Català d’Autonomia i Atenció a la Dependència (SCAAD). Ai-
xí, la finalitat de la prestació econòmica d’assistència personal és facilitar l’accés de les persones ens situa-
ció de gran dependència a l’educació i al treball i fer possible, de manera vinculada a l’objectiu anterior, una 
major autonomia en les activitats bàsiques de la vida diària. L’objecte de la prestació és contribuir a la con-
tractació d’un servei d’assistència personal i té dues modalitats: prestació d’acompanyament a activitats la-
borals i/o educatives i prestació de suport personal i integració laboral i/o educativa. 

El Decret 151/2008, de 29 de juliol276, aprova la Cartera de Serveis Socials per al  període 2008-2009, amb 
la finalitat de determinar el conjunt de prestacions que ha de prestar la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció 
Pública, així com indicar el nivell d’objectius que ha de complir al final del període. La Cartera defineix, per a 
cada prestació, el seu tipus, la població a què va destinada, l’establiment o l’equip professional que l’ha de 
gestionar, els perfils i les ràtios de professionals de l’equip, els estàndards de qualitat i els criteris d’accés, 
així com, per a les prestacions de servei no gratuïtes, el cost de referència, el mòdul social i el copagament. 
El llistat de prestacions previstes a la Cartera s’ha elaborat a partir del catàleg classificat de serveis i presta-
cions socials del Sistema Català de Serveis Socials, annex a la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis So-
cials. Aquesta disposició ha estat objecte de dictamen per part del Consell de Treball Econòmic i Social de 
Catalunya, aprovat el dia 13 de maig del 2008.     

Mitjançant el Decret 228/2008, de 18 de novembre277, es modifica el Decret 339/2006, de 5 de setembre, de 
desplegament de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció, per tal de millorar la protecció 
del col·lectiu de famílies monoparentals i nuclears amb fills, a través de l’increment de l’import dels comple-
ments per a membres addicionals i dels ajuts complementaris corresponents, d’acord amb la situació famili-
ar. El Decret també modifica, racionalitza i simplifica la gestió dels ajuts complementaris previstos per esti-
mular la inserció laboral mitjançant el Decret 408/2006, de 24 d’octubre, i de la tramitació de les prestacions 
de l’RMI. En aquest sentit, es redueix de tres mesos a un mes la durada mínima exigida de l’ocupació per 
poder percebre aquest ajut complementari. Aquesta disposició ha estat objecte de dictamen per part del 
Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya, aprovat el dia 25 de febrer del 2008.  

S’aprova el Decret 234/2008, de 2 de desembre, de modificació del Decret 129/2006, de 9 de maig, de 
l’Observatori dels Drets de la Infància278. La modificació consisteix, d’una banda, en l’ampliació del nombre 
de vocalies de la comissió permanent de l’Observatori i del Ple; i d’altra banda, en l’adequació de l’estructura 
i de les denominacions dels òrgans que el componen a l’actual organització dels departaments de la Gene-
ralitat i a la vigent estructura del Departament d’Acció Social i Ciutadania. 
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